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Abstract 

 

This study examines the (the election of Board of Directors for Shareholding 

Company and its membership conditions in Bahraini Law and Islamic Law).  

The objective of research is to enhance the performance of Board of Directors 

through the applying of governance rules. The research defined the concept of 

Shareholding Company and its governance. Then he discussed the provision of 

election of directors. After that, he presented the conditions for membership of Board 

of Directors. Finally, he shaded lights on the stand of Islamic Law from the way of 

election of Board of Directors. The study found that the way of choosing Directors 

is in compliance with Islamic Law.      

The researcher used the descriptive, analytical, inductive and comparative 

methodology. 

Keywords: Shareholding Company- Board of Directors - Governance Rules- 

Election of Board of Directors – Membership of Board of Directors- Islamic Law.        
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 ملخص ال

انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة وشروط العضوية فيه )ه الورق  البحثي  إىل تناول موضوع هذهتدف 
بعمل جمالس  لك هبدف االرتقاءوذ، في ظل قواعد الحوكمة: دراسة في القانون البحريني مقارنة بالشريعة اإلسالمية(

املشروعات االقتصادي  العمالق  لةلدول ، سواء أكانت مشروعات جتاري  أم صناعي ، اإلدارة يف شركات املسامه ، لتحقيق 
 ا االرتقاء إال من خالل مراعاة قواعد حوكم ذمبا يصب يف مصةلح  املتعامةلني كاف  مع تةلك الشركات، وال حيصل ه

اإلدارات،  ر قواعد تكوين جمالسالشركات اليت أولت تنظيم عمل إدارات شركات املسامه  اهتماًما بالًغا، من خالل تطوي
وشروط العضوي  فيها، وقد مت معاجل  موضوع الورق  من خالل بيان مفهوم شرك  املسامه ، ومفهوم احلوكم ، مث تناول 
أحكام انتخاب جمةلس اإلدارة، وشروط العضوي  فيه، مع مناقش  موقف الشريع  اإلسالمي  من طريق  تشكيل جمةلس 

حث إىل عدد من النتائج أمهها؛ أن الشريع  اإلسالمي  مل متنع بشأن إدارة الشرك  أي  قواعد اإلدارة، وقد خةلص البا
تنظيمي  لضبط عمةلها، من أجل حتقيق مصاحل الشرك ، وتنمي  مواردها، وقد تناول الباحث املوضوع باستخدام املنهج 

 املنهج االستقرائي، ومنهج املقارن .و الوصفي، واملنهج التحةليةلي، 

لشريع  ا -احلوكم  -شروط العضوي  يف جمةلس اإلدارة -انتخاب جمةلس اإلدارة -مات املفتاحي : شرك  املسامه الكةل
 اإلسالمي .        

 
 
 
 
 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 126 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 وما بعدها. 244م(. الوسيط يف شرح التشريعات التجاري . عمان: دار الثقاف  لةلنشر والتوزيع، ص2008العكيةلي، عزيز. )  1

 
 المقدمة

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عةلى سيدنا حممد بن عبد اهلل، وعةلى آله وصحبه ومن وااله.
ت أم املسامه  يف استغالهلا يف حتقيق املشروعات االقتصادي  العمالق  لةلدول ، جتاري  كانألمهي  الكربى لشركات فنظرًا ل

صناعي ، فقد تدخَّل املشرِّع يف مجيع الدول، ونظَّم تأسيسها ونشاطها بقواعد قانوني  آمرة، وخصوًصا املسائل املتعةلق  
فةلم يسندها إىل جمموع  من األشخاص، وإمنا  بإدارة الشرك ، إذ نظَّمها بشكل خمتةلف عن بقي  الشركات األخرى،

أسندها إىل عدد من اهليئات بعضها يتوىل اإلدارة الفعةلي ، والبعض اآلخر يتوىل مهم  الرقاب  واإلشراف، هذه اهليئات 
 تتمثل يف جمةلس اإلدارة، واجلمعي  العام  العادي ، وغري العادي ، وفئ  مدققي احلسابات.

  الرئيس  املوكل إليها إدارة الشرك ، ووضع األهداف والسياسات هلا؛ فهو مبثاب  اليد الطوىل يف ويعد جمةلس اإلدارة اهليئ
وضع اخلطط واالسرتاتيجيات لتنفيذ أعمال الشرك  وأغراضها اليت أنشئت من أجةلها، ومن مثَّ فهو يقوم عمةلًيا بتوجيه 

 ، ومصةلح  أمثل ألموال الشرك ، مبا يصبُّ يف مصةلح  الشرك أعمال الشرك ، واختاذ القرارات بالطريق  اليت تضمن استغالاًل 
 .1أصحاب املصةلح  من املسامهني وغريهم

ونظرًا لةلسةلطات واالختصاصات اليت يتمتع هبا جمةلس اإلدارة يف إدارة شرك  املسامه ، فقد اهتمَّ املشرِّع البحريين بوضع 
( لسن  21رقم )بحريين الالقواعد املتعةلق  بتكوينه، وشروط العضوي  فيه، لكنَّ هذه القواعد اليت وضعها قانون الشركات 

ل ل اليت تتعةلق مبجةلس اإلدارة كاف ، وفًقا لقواعد احلوكم  اليت تضمن له أفضأصبحت قاصرة عن تنظيم املسائ 2001
أن يتناول قواعد انتخاب جمةلس اإلدارة، وشروط العضوي  فيه بشيء من  الباحث ارتأىالطرق لتحقيق أهدافه، ولذا 

لنصوص لةلنظام و إضاف  بعض اضرورة تعديل، أنشر الوعي لدى املنظم البحريين ب االهتمام، والرتكيز، والعناي ، من أجل
 القانوين املتعةلق بإدارة الشرك ، مبا حيقق إدارة أقوى وأفضل لةلشرك .
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به املساهم يف الشرك ، وهو يقابل حص  الشريك يف شركات األشخاص، ويتمثل السهم يف صك يُعطى يعرف السهم بأنه "النصيب الذي يشرتك  2 
وزي فلةلمساهم ويكون وسيةل  يف إثبات حقوقه يف الشرك ، ويندمج احلق يف الصك حبيث يكون التنازل عن السهم يف درج  التنازل عن احلق"، سامي، 

 .288، ص5العام  واخلاص . عمَّان: دار الثقاف  لةلنشر والتوزيع، ط األحكام -م(. الشركات التجاري 2010حممد. )
قد نشأت عام و جدير باإلشارة إىل أن هذه املنظم  هي منظم  دولي ، مكون  أساًسا من جمموع  من الدول املتقدم  اليت تتبىن نظام اقتصاد السوق احلر،  3 

عةلى إدارة خط  مارشال إلعادة إعمار أوروبا بعد احلرب العاملي  الثاني ، وبعد مدة مت توسيع م عن منظم  التعاون االقتصادي األورويب، لةلمساعدة 1948
م مت إصالحها لتكون منظم  التعاون االقتصادي والتنمي ، ومن أهم أهدافها حتديد املمارسات اجليدة، 1960عضويتها لتشمل دواًل غري أوروبي ، ويف عام 

 
 المبحث األول: مفهوم شركة المساهمة

( 63املادة ) هارّفتع ذورد تعريف شرك  املسامه  يف العديد من قوانني الشركات العربي ، ومنها قانون الشركات البحريين، إ
بأهنا تةلك الشرك  اليت "تتكون من عدد من األشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابةل  لةلتداول، وال  كورذ امل القانونمن 

 يكونون مسؤولني عن ديون الشرك  والتزاماهتا إال مبقدار قيم  أسهمهم".  
ن الشركات مويالحظ الباحث من خالل التعريف السابق أنه يشتمل عةلى عناصر أساسي  متيز شركات املسامه  عن غريها 

 األخرى، وتتةلخص وفًقا لآليت:
شرك  املسامه  تتكون من عدد من األشخاص املسامهني الذين يعدون أعضاء يف الشرك ، وبالتايل فإنه ال ميكن أن  -1

 تتكون من شخص واحد.
اهلا، ثل يف الواقع رأ  مالشرك  املتساوي  القيم  اليت مت 2بعمةلي  االكتتاب يف أسهم ه الشرك  املالي ذيقوم الشركاء يف ه -2

 وبعد متكن املسامهني من أداء قيمتها، تكون هذه األسهم قابةل  لةلتداول يف سوق األوراق املالي .
 ال تتم مساءل  املسامهني يف الشرك  عن التزامات الشرك  إال بقدر قيم  األسهم اليت اكتتبوا فيها.  -3

ن غرض ي حتمةله مستمد مذوهو أن االسم ال أيًضا هذه الشرك ، متتاز هباخصائص أخرى غري أنه يف املقابل توجد 
سم شرك  من شركات األموال تتكون من عدد من املسامهني، وينقا ميكن لةلباحث تعريف شرك  املسامه  بأهنا ذإنشائها، ول

ني يف القانون، برأ  ماهلا إىل أسهم متساوي  القيم  يكتتب فيها املسامهون، وميكن تداول هذه األسهم عةلى الوجه امل
وتقتصر مسؤولي  املسامهني عن التزامات الشرك  مبقدار قيم  أسهمهم، ويكون لةلشرك  اسم جتاري مستمد من الغرض 

 من إنشائها.       

 : مفهوم حوكمة شركات المساهمةالثانيالمبحث 
بأهنا النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات،  حلوكم ا (OECD) 3االقتصادي والتنمي  منظَّم  التعاون عرفت 

 ومراقبتها، وتوجيهها، وإنَّ هيكل حوكم  الشركات حيدِّد توزيع احلقوق واملسؤوليات بني خمتةلف األطراف املعني  بالشرك ، 
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 ، فهي تشكل منتدى ميكن أن يكون حافزًا قويًا لتحسني السياسات، وتنفيذها عن طريق سن قوانني غري مةلزم  ميكن أن وتنسيق السياسات احملةلي  والدولي
تؤدي أحيانًا إىل معاهدات مةلزم ، ويوجد هبا حالًيا أربع  وثالثون عضًوا، لةلتفصيل انظر موقع املنظم  اآليت: 

http://www.oecd.org/about/history 
 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6778يف املنظم  لةلحوكم  موقع املنظم  ذاهتا اآليت: انظر يف تعر  4
 .9-3، ص2التجارب(. اإلسكندري : الدار اجلامعي ، ط -املبادئ -م(. حوكم  الشركات )املفاهيم2007محاد، طارق عبد العال. ) 5 
ومعايريها مع إشارة خاص  لنمط تطبيقها يف مصر. ورق  عمل مقدم  إىل املركز املصري لةلدراسات م(. حمددات احلوكم  2007يوسف، حممد حسن. )6

م(. حوكم  الشركات ومعاجل  الفساد املايل واإلداري. 2006، سةليمان، حممد مصطفى. )15االقتصادي ، املركز املصري لةلدراسات االقتصادي ، القاهرة. ص
م(. فصل السةلطات وصالحيات جمةلس اإلدارة والشركات العائةلي . ورق  مقدم  إىل 2007ما بعدها، اليايف، موفق. )و  15اإلسكندري : الدار اجلامعي . ص

 .138مؤمتر حوكم  الشركات وأسواق املال العربي ، املنظم  العربي  لةلتنمي  اإلداري ، جامع  الدول العربي ، القاهرة. ص

 
وضح هيكل احلوكم  ويمثل جمةلس اإلدارة، واملديرين التنفيذيني، واملسامهني، واألطراف األخرى ذات املصةلح  يف الشرك ، 

 .4املبادئ والقواعد عند اختاذ القرار يف الشركات
 حنو تعريف احلوكم  بأهنا نظام، أو إطار كامل لضبط إدارة توجه املنظم يظهر لةلباحث  السابق؛ ومن خالل التعريف

حيح، من خالل مسارها الص شرك  املسامه ، والتحكم بقراراهتا، واحلد من تأثريات قرارات املديرين يف احنراف الشرك  عن
تعزيز قيم الشفافي ، واإلفصاح عن املعةلومات املرتبط ، وتعزيز أعمال الرقاب  الداخةلي ، واخلارجي  عةلى إدارة الشرك ، مبا 

 يكفل رفع كفاءة أداء الشرك ، وضبط املصاحل املتشابك  بني مجيع األطراف املرتبط  بالشرك .    
"النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال املنظم ، ومراقبتها عةلى أعةلى بأهنا م  كما يعرف بعض الباحثني احلوك

 مستوى، من أجل حتقيق أهدافها، والوفاء باملعايري الالزم  لةلمسؤولي ، والنزاه ، والشفافي ".

خاطر، ملويضيف أيًضا "هي اإلجراءات املستخدم  بواسط  ممثةلي أصحاب املصةلح  يف املنظم ، لتوفري إشراف عةلى ا
 .5ورقاب  املخاطر اليت تقوم هبا اإلدارة"

 إدارة املخاطر، واختاذ التدابري الرقابي ، وخصوًصا من اجلهاتوواضح من خالل التعريف السابق؛ أنه يؤكد عةلى أمهي  
امل من احتماالت تعرض الشرك  خلسائر مالي ، وكيفي  التع -إىل أدىن قدر ممكن-الرقابي  الداخةلي  يف الشرك ، لةلحد 

 معها يف حال وقوعها، يعد من الوظائف الرئيس  لةلجهات الرقابي  الداخةلي . 

ك  هوم حوكم  الشركات إىل جمموع  القوانني، والتشريعات اليت حتدد العالق  التعاقدي  بني إدارة الشر وبعبارة أخرى يشري مف
من ناحي ، ومحةل  األسهم، واألطراف األخرى ذات املصاحل املتشابك ، مثل الدائنني، والعامةلني، واملورِّدين من ناحي  

 .6افأخرى، حيث حتدد تةلك القوانني حقوق، وواجبات مجيع األطر 
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مل إدارة تقوم بتنظيم ع، حيث م  كامةل  من التشريعات القانوني ويرى الباحث أن قواعد احلوكم  متثل إطارًا، أو حز 

الشركات، وحتديًدا عمل جمةلس اإلدارة يف شركات املسامه ، ومسأل  تعيينه، وجلانه املنبثق  عنه، وبيان سةلطاته، وواجباته، 
ما هتدف تةلك ك،  ي  عةلى أعمال الشرك  وحساباهتاعات الرقاب  الداخةلي ، واخلارجومسؤوليته، وتنظيم قواعد، وتشري

التشريعات إىل توفري احلماي  الكامةل  حلقوق األطراف كاف ، املرتبط  مصاحلهم بالشرك ، من خالل تفعيل مشارك  املسامهني 
، مةلني كاف  مع الشرك  عةلى املعةلوماتيف اجتماعات اجلمعي  العام  العادي ، وغري العادي  لةلشرك ، واطالع املتعا

 والسجالت، والبيانات املتعةلق  هبا.
يرى الباحث أنه ميكن تعريف حوكم  شركات املسامه  بأهنا جمموع  من القواعد، واملعايري هتدف وبناء عةلى ما تقدم؛ 

طراف املختةلف ، بني مصاحل األ إىل توجيه سةلطات إدارة الشرك ، وتنظيم عمةلها حنو حتقيق مصاحل الشرك ، وإقام  التوازن
من خالل فرض جمموع  من اآلليات الرقابي  الداخةلي ، واخلارجي  عةلى أعماهلا، وتعزيز قيم املسؤولي ، واإلفصاح، 

 والشفافي ، الكفيةل  حبماي  أصول الشرك ، ورفع كفاءهتا يف األداء، ومنع احنراف اإلدارة عن مسارها الصحيح.    
 خاب مجلس اإلدارة في ظل قواعد الحوكمة:المبحث الثالث: انت

تنظم القوانني عادة مسأل  تكوين جمةلس إدارة شرك  املسامه  وتشكيةله، من حيث عدد األعضاء الداخةلني يف تكوين 
اجملةلس، واجله  املختص  بانتخاب أعضاء اجملةلس، ونوعي  أعضاء اجملةلس، ومدة العضوي  فيه، وانتهائها، باإلضاف  إىل 

 الواجب توافرها يف أعضاء اجملةلس.الشروط 
هذه املسائل مبجمةلها، غري أن بعض تةلك القواعد يف الواقع  2001( لسن  21وقد نظم قانون الشركات البحريين رقم ) 

مع معايري احلوكم  احلديث  الواردة يف ميثاق حوكم  الشركات، وحتتاج إىل شيء  -حسب رأي الباحث   –ال تتماشى 
 ديل من املشرِّع البحريين.من اإلضاف  والتع

اهتم قانون الشركات، وقواعد احلوكم  بتحديد مسأل  انتخاب جمةلس اإلدارة، من خالل توضيح عدد أعضاء اجملةلس،  وقد
 ومدة عضويته، وآلي  االنتخاب، وضرورة حتقيق التوازن بني أعضاء اجملةلس.
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 .30كات ودور أعضاء جمالس اإلدارة واملديرين التنفيذيني. اإلسكندري : الدار اجلامعي .  صم(. حوكم  الشر 2008سةليمان، حممد مصطفى. ) 7
 ( من قانون الشركات البحريين. 172انظر املادة ) 8 
918Corporate Governance Code of Bahrain. P.  ا أقصى؛ من أجل جتنب ، وقد فسر امليثاق سبب حتديد مخس  عشر عضًوا بوصفه حدًّ

دة اتضخم عدد األعضاء يف جمةلس اإلدارة، مما يؤدي إىل صعوب  اختاذ قرارات مؤثرة فيه، كما أن فتح اجملال خلمس  عشر عضًوا يساعد عةلى استف مشكةل 
 الشرك  من خمتةلف اخلربات واالجتاهات.   

 . 261م(. الشركات التجاري . اإلسكندري : دار الفكر اجلامعي. ص2008طه، مصطفى كمال. )10
 ( من الالئح  التنفيذي  لقانون الشركات البحريين. 97ظر املادة )ان 11 
 ( من قانون الشركات البحريين. 172انظر املادة ) 12 
 ( من قانون الشركات البحريين. 198انظر املادة ) 13 

 
 المطلب األول: عدد أعضاء المجلس ومدة عضويته:

األمثل جملةلس إدارة شرك  املسامه  من النقاط املهم  اليت جيب أخذها يف احلسبان عند تكوين جمةلس إدارة  يعد احلجم
 .  7فاعل

ووفًقا لقانون الشركات البحريين؛ فإن نظام الشرك  هو الذي حيدد طريق  تكوين جمةلس اإلدارة، بشرط أال يقل العدد عن 
ا أقصى، وفق ما نصت عةليه قواعد احلوكم  البحريني ، وال يتجاوز مخس  عشر عضًوا 8مخس  أعضاء  .9بوصفه حدًّ

ويرى الباحث أن حتديد احلد األدىن لألعضاء، وهو مخس  أعضاء لتشكيل جمةلس اإلدارة أمر حسن، وذلك لضمان 
 تسيري أعمال الشرك  بفعالي ، بشكل يساهم يف أداء النشاطات االقتصادي ، لتعزيز اقتصاد الدول .   

إىل أن العدد ينبغي أن يكون فرديًا، كي يسهل اختاذ القرارات  -وهو حمق يف ذلك - 10لذلك؛ يرى بعض الباحثني وتبًعا
 باألغةلبي .

وتكون مدة والي  العضو يف جمةلس اإلدارة وفًقا لةلمدة املبين  بنظام الشرك ، بشرط أال تزيد مدة العضوي  عةلى ثالث 
يني دارة الذي انتهت مدة واليته ملدة أخرى، ويعد جتديد العضوي  مبثاب  تعسنوات، وجيوز جتديد عضوي  عضو جمةلس اإل

 .11جديد، تسري عةليه األحكام والشروط كاف ، وتكون تةلك اليت تسري عةلى االنتخاب ألول مرة
 ،12هرمتديد مدة العضوي  مبا ال يتجاوز ست  أش -بناء عةلى طةلب جمةلس اإلدارة –وحيق لةلوزير املعين بشؤون التجارة 

ولعل السبب يف ذلك؛ هو أن مدة العضوي  حتتسب من تاريخ انعقاد اجلمعي  العام  اليت جرى فيها االنتخاب، إىل تاريخ 
انعقاد اجلمعي  العام  السنوي  اليت تةليها، ويقوم جمةلس اإلدارة بدعوة اجلمعي  العام  لةلشرك  لالجتماع خالل الشهور الست  

 ، لتنتخب جمةلس إدارة جديد حيل حمل القدمي من تاريخ انتخابه، ويقوم جمةلس اإلدارة 13شرك التالي  لنهاي  السن  املالي  لةل
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 ( من قانون الشركات البحريين. 180املادة ) 14 
 ( من قانون الشركات البحريين. 179املادة ) 15 

 .241م(. الوسيط يف شرح التشريعات التجاري . مصدر سابق، ص2008عكيةلي، عزيز. ) انظر ال16

 
القدمي باالستمرار يف أداء عمةله إىل أن يتم انتخاب جمةلس اإلدارة اجلديد، بشرط أال تتجاوز مدة التأخري يف االنتخاب 

 تجارة. فق  عةلى تةلك املدة من الوزير املعين بشؤون الست  أشهر من تاريخ انتهاء مدة اجملةلس القائم، ويصدر قرار باملوا
وقد أخذ قانون الشركات البحريين مبفهوم العضو البديل بتقييداته؛ فإذا أراد أحد أعضاء جمةلس اإلدارة أن يتغيب عن 

د ب حضور اجتماع جمةلس اإلدارة، فيحق له أن ينيب عنه غريه يف احلضور، بشرط أن ينص عةلى ذلك نظام الشرك ، وال
أن يكون العضو النائب من أعضاء اجملةلس، أو ممثاًل لةلشخص املعنوي العام الذي ميثةله العضو األصيل، وال جيوز أن 
يكون هناك أكثر من شخصني بوصفهما عضوين نائبني يف اجملةلس، ويشرتط أال يقل عدد األعضاء احلاضرين بأنفسهم 

ةلس وجيب أن تكون اإلناب  خاص  ومكتوب ، ويتم إرساهلا إىل جمعن نصف عدد أعضاء اجملةلس، مبا فيهم رئيس اجملةلس، 
 .14اإلدارة قبل عقد اجلةلس  بثالث  أيام عةلى األقل

وقد أحسن املشرِّع البحريين صنًعا، حينما أشار إىل حال  استقدام أعضاء جدد يف اجملةلس يف حال شغر مركز العضو، 
ةل  صوات يف آخر انتخاب لةلمجةلس، وتكون مدة العضو اجلديد مكمففي هذه احلال  حيل حمةله العضو التايل يف عدد األ

ملدة سةلفه، ويف حال عدم توافر ذلك العضو ينتخب اجملةلس باقرتاع سري من حيل حمةله من بني عدد من املرشحني يزكيهم 
راكز األصةلي ، ملعضوان من أعضاء اجملةلس عةلى األقل حىت أول انعقاد لةلجمعي  العام ، وإذا بةلغت املراكز الشاغرة ربع ا

فيتعني عةلى جمةلس اإلدارة دعوة اجلمعي  العام  العادي  لالنعقاد خالل شهرين من تاريخ شغر آخر مركز لتنتخب من 
يشغر تةلك املراكز، وإذا جتاوزت املراكز الشاغرة نصف األعضاء، فيعد اجملةلس منحاًل، وتتم الدعوة إىل انتخابات جمةلس 

 .15إدارة جديد لةلشرك 
 الثاني: آلية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة:المطلب 

اهتم قانون الشركات البحريين بآلي  انتخاب أعضاء جمةلس اإلدارة، ووفًقا لةلقانون املذكور؛ فإن اجلمعي  العام  العادي  
ختتار أعضاء جمةلس اإلدارة باألغةلبي  النسبي  لألصوات الصحيح ، مبعىن أن حيوز كل عضو عةلى العدد األكرب من 
األصوات، وال يشرتط حصوله عةلى أصوات متثل أكثر من نصف عدد األسهم املمثةل  يف االجتماع، أي ال يشرتط 

 ، ويكون التصويت عةلى انتخاب 16حصول املنتَخب عةلى األغةلبي  املطةلق  وإمنا تكفي فقط األغةلبي  النسبي  البسيط 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 132 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 /أ( من قانون الشركات البحريين.206( و )176انظر املادتني )17 
 .2014( لسن  50( الفقرة األوىل من قانون الشركات البحريين، واملعدل  بقانون رقم )175املادة ) 18 
 ( من قانون الشركات البحريين. 97املادة ) 19 
 ( من قانون الشركات البحريين. 176املادة ) 20 

 ( من قانون الشركات البحريين.106انظر املادة ) 21
 22 p. 20Corporate Governance Code of Bahrain,  
 23 Principle (4/1) of Corporate Governance Code of Bahrain. 

 
أو أكثر من رأ  املال أن ينتخب أعضاء  %10ك ، وحيق ملن ميةل17أعضاء جمةلس اإلدارة بطريق  االقرتاع السري

 . 18اجملةلس
، وجيوز أن ينص يف نظام الشرك  عةلى 19أما بالنسب  ألعضاء جمةلس اإلدارة األول فتقوم اجلمعي  التأسيسي  بانتخاهبم

 .20انتخاب عدد ال يتجاوز نصف أعضائه من بني مؤسسي الشرك 
رة املؤسسني عةلى إدارة الشرك  يف بداي  سري عمةلها بشكل أفضل؛ ولعلَّ احلكم  من ذلك وفًقا لرأي الباحث هو قد

بوصفهم أصحاب فكرة مشروع الشرك ، كما أن قانون الشركات قد رتَّب املسؤولي  التضامني  عةلى املؤسسني يف تعامالهتم 
 ، مما يقتضي أن يشاركوا يف إدارة الشرك ، محاي  ملصاحلهم.21مع الشرك  حتت التأسيس

قواعد احلوكم  البحريني  إىل إمكاني  تبين الشرك  يف التصويت ألسةلوب التصويت الرتاكمي عةلى مرشحي وقد أشارت 
، ومقتضى أسةلوب التصويت الرتاكمي؛ أن يكون لكل مساهم عدد من األصوات يساوي عدد 22أعضاء جمةلس اإلدارة

ن خيتارهم من ة، أو أن يقوم بتوزيعها بني ماألسهم اليت ميةلكها، ويقوم بالتصويت هبا ملرشح واحد لعضوي  جمةلس اإلدار 
املرشحني دون حصول تكرار هلذه األصوات، وفًقا ملا يقرره املساهم، كما ميكن هذا األسةلوب من التصويت ذوي األسهم 
غري املسيطرة يف الشرك  من اختيار من ميثةلهم داخل جمةلس اإلدارة، مبا يعزز حقوقهم، ويرى الباحث استحسان ما أشارت 

ليه قواعد احلوكم ، كما يوصي بتبين شركات املسامه  هذا النظام من التصويت بداًل من التصويت العادي الذي ال إ
ميكن صاحبه من جتزئ  األصوات، فإما أن يقوم بالتصويت بكل أسهمه، أو ال يقوم بالتصويت، كما أن أسةلوب التصويت 

 من اختيار ممثل هلم يف جمةلس اإلدارة.  العادي ال ميكن ذوي األسهم غري املسيطرة يف الشرك  
وحسًنا فعةلت قواعد احلوكم  البحريني ، حينما حددت طريق  تعيني عضو جمةلس إدارة جديد، من خالل جلن  التعيينات، 

 . 23أو الرتشيحات املكون  من أعضاء مستقةلني، إذ تضع معايري واضح ، وتعطي التوصيات بالتعيني إىل جمةلس اإلدارة
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يتكون بالكامل  يتأخذ بعض الدول مثل أملانيا مبفهوم جمةلس اإلدارة ذي الطبقتني، أو اجملةلسني، إذ يتكون جمةلس اإلدارة من جمةلسني: اجملةلس اإلشرايف الذ 24 
ملقابل خيضع لةلمساءل  عن ا من أعضاء غري تنفيذيني، وجمةلس مديرين يتكون من أعضاء تنفيذيني، ويقوم اجملةلس التنفيذي باملهام اإلداري  لةلشرك ، لكنه يف

يل، مارك. سأخطائه يف اإلدارة، أمام اجملةلس اإلشرايف من األعضاء غري التنفيذيني، بوصف أن لكل جمةلس صالحيات، ومسؤوليات قانوني  خمتةلف ، انظر ه
 الدارة واالدارة التنفيذي  يف األسواق الصاعدة".كتاب: ممارس  سةلطات االدارة "أداء جمةلس ا  -م(. جمالس إدارة الشركات: الرقاب  من خالل التمثيل1998)

 . 51واشنطن: مركز املشروعات الدولي  اخلاص . ص
 25 Principle (1/3) of Corporate Governance Code of Bahrain. 

 .66والتوزيع. صم(. حوكم  الشركات املسامه  العام  يف سةلطن  ُعمان. األردن: دار أسام  لةلنشر 2010الفةلييت، سامل بن سالم. ) 26
27 Corporate Governance Code of Bahrain.P.58. 

 28 Principle (1/3) of Corporate Governance Code of Bahrain. 
29Corporate Governance Code of Bahrain.P.58 

 30 Principle (1/3) of Corporate Governance Code of Bahrain. 

    
 لب الثالث: التوازن بين أعضاء مجلس اإلدارة: المط

من أهم املرتكزات اليت تقوم عةليها قواعد حوكم  الشركات،  24يعد إحداث التوازن بني أعضاء جمةلس اإلدارة املوحد
حبيث يشمل اجملةلس أعضاء تنفيذيني، وغري تنفيذيني، ومستقةلني، يعمةلون عةلى إبعاد أي سيطرة من أي طرف عةلى 

 .25القرارات عمةلي  اختاذ
 وسيعرف الباحث بكل نوع من هؤالء األعضاء وفًقا ملا أوردته قواعد احلوكم  البحريني  حسب ما يأيت: 

وهو العضو الذي يتوىل وظائف األعمال اإلداري  اليومي  : Executive Directorالفرع األول: العضو التنفيذي 
التنفيذي، أو العضو املنتدب، أو يكون رئيس قسم معني بالشرك ، كأن يتوىل عضو جمةلس اإلدارة منصب املدير 

، كما ميكن لةلعضو التنفيذي أن يتوىل مهام األعمال اإلداري  اليومي  بشرك  أخرى متةلك حص  مسيطرة يف 26بالشرك 
 يف الشرك  األصل، أو يقوم هبذه املهام يف شرك  أخرى، ومتةلك الشرك  األصل حص  مسيطرة فيها، أو يتوىل تةلك املهام

، وتعد مشارك  27شرك  أخرى، ويكون مسيطرًا عةلى قراراهتا، بوصفه من أصحاب األسهم املسيطرة يف الشرك  األصل
 .28األعضاء التنفيذيني مهم  لةلغاي  من أجل إبالغ اجملةلس بعمةليات الشرك ، ونتائجها التشغيةلي 

العضو الذي ال يكون متفرًغا لألعمال وهو  :Non-Executive Director ذيالفرع الثاني: العضو غير التنفي
، وإمنا يقوم 29اإلداري  اليومي  يف الشرك ، أي ليس موظًفا يف الشرك ، وال يشغل منصًبا تنفيذيًا فيها، أو يتقاضى راتًبا منها

ا، مبا هفقط باإلشراف عةلى إدارة الشرك ، ويساهم العضو غري التنفيذي يف اإلشراف عةلى أعمال اإلدارة التنفيذي  وتدقيق
 .   30يف ذلك تقييم أداء األعضاء التنفيذيني
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 31Bahrain. p.43Corporate Governance Code of  

 /ب( من قانون الشركات البحريين.184املادة ) 32 
33 Principle (1/3) of Corporate Governance Code of Bahrain. 

 
أشارت قواعد حوكم  الشركات البحريني  إىل  :Independent Directorالفرع الثالث: العضو المستقل 

أن عضو جمةلس اإلدارة املستقل تنحصر عالقته بالشرك  يف عضويته يف جمةلسها، وال يعد مسامهًا، أو لديه مصاحل 
 -وفًقا لتةلك القواعد -مادي  بالشرك  تؤثر عةلى استقالليته، وحياديته يف اختاذ القرارات، وتنتفي صف  االستقاللي  

 :31جمةلس اإلدارة يف أي من احلاالت اآلتي  عن عضو
 إذا كان موظًفا يف الشرك . -
دينار حبريين، أو ما يعادهلا، باستثناء مكافآته  31000إذا كان يدفع إىل الشرك ، أو يتقاضى منها مبةلًغا وقدره  -

 بوصفه عضًوا يف جمةلس اإلدارة.
( يف شرك  أخرى، وتقوم بالدفع لةلشرك  %10أكثر من ) إذا كان مالًكا بشكل مباشر، أو غري مباشر ألسهم متثل -

 األصل، أو تتقاضى منها أكثر من املبةلغ املذكور آنًفا. 
إذا كان شريًكا، أو عضو جمةلس إدارة، أو مديرًا يف شرك  تدفع لةلشرك  األصل، أو تتقاضى منها أكثر من املبةلغ  -

 املذكور آنًفا.
 ته.قود والصفقات اليت تربم يف الشرك ، مبا يؤثر عةلى استقالليته وحياديإذا كانت لديه عالق  مباشرة يف الع -
 (، أو أكثر.%5إذا كان مالًكا بشكل مباشر، أو غري مباشر أسهًما يف الشرك  متثل ) -
 إذا كان يعمل مدقًقا حلسابات الشرك ، أو مستشارًا مهنًيا لةلشرك . -
 إذا كان عضًوا يف قم  هرم اإلدارة التنفيذي  لةلشرك .   -

واهلدف من انتخاب أعضاء مستقةلني من وجه  نظر الباحث؛ هو ضمان إدارة الشرك  وفًقا ملصةلحتها، ومصةلح  
 املسامهني فيها حصرًا، وتعزيز الوالء املطةلق هلا بعيًدا عن املصاحل الشخصي  الضيق .

وبالنسب  إىل مسال  حتقيق التوازن بني أعضاء جمةلس اإلدارة؛ يالحظ الباحث أن قانون الشركات البحريين أجاز  
، 32جملةلس اإلدارة أن يندب عضًوا، أو أكثر ألعمال اإلدارة الفعةلي ، ويقوم اجملةلس بتحديد اختصاص هذا العضو

وصت أن يكون نصف أعضاء اجملةلس من األعضاء وقد أحسنت قواعد حوكم  الشركات البحريني  صنًعا، حينما أ
 ، وذلك ألن هذا األمر جيعل جمةلس اإلدارة أكثر حيادي  جتاه الشرك ، ومسامهيها، والغري، وساعًيا 33غري التنفيذيني
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34 Principle (1/3) of Corporate Governance Code of Bahrain. 

 35 .Principle (1/3) of Corporate Governance Code of Bahrain 
 من قانون الشركات البحريين. /أ(173املادة ) 36 

لسفه، ابأال يكون الشخص قد طرأ عةليه عارض من عوارض األهةلي ، ومل يعد متمتًعا بقواه العقةلي  وحجر عةليه، وتةلك العوارض هي اجلنون، والعته، و  37
 .655، ص2، بريوت: دار اجليل. ج1ط م(. درر احلكام يف شرح جمةل  األحكام. تعريب: فهمي احلسيين،1991والغفةل ، لةلتفصيل انظر حيدر، عةلي. )

 .1986( لسن  7( من قانون الوالي  عةلى املال البحريين الصادر باملرسوم رقم )13انظر املادة )38 
 .424-423األحكام العام  واخلاص . مصدر سابق، ص -م(. الشركات التجاري 2010انظر سامي، فوزي حممد. )39
 . 81-80الشركات املسامه  العام  يف سةلطن  ُعمان. مصدر سابق، ص م(. حوكم 2010الفةلييت، سامل بن سالم. )40

 
حنو حتقيق مصاحل الشرك ، وتةلبي  حقوق املسامهني أغةلبي  كانوا أم أقةلي ، وجيب أن يكون ثالث  من هؤالء األعضاء 

، لةلحفاظ عةلى حيادي  جمةلس اإلدارة يف اختاذ 35، كما ينبغي أن يكون رئيس جمةلس  اإلدارة عضًوا مستقاًل 34قةلنيمست
 القرارات.

 المبحث الرابع: شروط العضوية في مجلس اإلدارة في ظل قواعد الحوكمة:
 يت:ث وفًقا لآلتوجد جمموع  من الشروط جيب توافرها يف عضو جمةلس إدارة شرك  املسامه ، وسيوضحها الباح

 المطلب األول: أن يكون العضو متمتًعا بأهلية التصرف: 
، ومل حيدد صراح  سن عضو 36لقد اكتفى قانون الشركات البحريين باشرتاط أن يكون العضو متمتًعا بأهةلي  التصرف

س اإلدارة كامل ضو جمةلجمةلس اإلدارة، ولذا يتم الةلجوء إىل القواعد العام  يف التشريع البحريين، إذ يشرتط أن يكون ع
 .38 ، بالًغا سن الرشد )واحًدا وعشرين عاًما(37األهةلي  ألداء التصرفات القانوني 

ويف الواقع؛ فإن اشرتاط توافر هذا الشرط هو لضمان رعاي  مصةلح  الشرك ، عرب وجود إدارة سةليم ، تتوافر يف القائمني 
 .39الكافي عةليها درج  من النضوج الفكري، وقدر من اخلربة 

وتبًعا لتةلك املسأل ؛ فإن قانون الشركات البحريين مل حيدد أيًضا احلد األقصى لسن العضو يف جمةلس اإلدارة، وال شك 
أن هذا عيب يتطةلب إصالًحا من املشرِّع، نظرًا ألن إبقاء العضو إىل سن غري معني قد حيرم الشرك  من خربات جديدة، 

تكار، إضاف  إىل أن الواجبات املةلقاة عةلى عاتق عضو جمةلس اإلدارة تفرتض من العضو ويشيع جًوا من الروتني وقةل  االب
أن يتمتع باحليوي  والنشاط، وأن يكون ذا مقدرة عقةلي  يف إدارة الشرك  بشكل سةليم، وال يتأتَّى ذلك إال من خالل 

 ي  اجملةلس ممن يتجاوز سن الستني مثاًل،، أو عةلى األقل حتديد عدد من يتوىل عضو 40مرحةل  عمري  ال تتعدَّى سنًّا معيًنا
 لذا يرى الباحث ضرورة أن يةلتفت املشرِّع البحريين إىل مسأل  حتديد احلد األعةلى لسن املرشح، حبيث ال يتجاوز سن 
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نصت عةلى أنه " تنتهي  خدم  املوظف ببةلوغه سن  2010( لسن  48( من قانون اخلدم  املدني  البحريين رقم )26جدير بالذكر إىل أن املادة ) 41

 ركات املسامه .الستني..."، ويرى الباحث إمكاني  تطبيق هذه السن عةلى عضو جمةلس إدارة ش
 /ب( من قانون الشركات البحريين.173املادة ) 42
كل تاجر وقف عن دفع ديونه التجاري ، إثر اضطراب أعماله املالي ، يعترب يف حال  إفال ، ويةلزم إشهار إفالسه حبكم يصدر إذ تنص هذه املادة عةلى أن "43

ن هذا احلكم ال يرتتب عةلى الوقوف عن الدفع أي أثر، ما مل ينص القانون عةلى غري بذلك، واحلكم الصادر بإشهار اإلفال  ينشء حال  اإلفال ، وبدو 
 .ذلك"

 . 275 -274م(. القانون التجاري، الشركات، دراس  مقارن . األردن: دار الثقاف  لةلنشر والتوزيع. ص2010يامةلكي، أكرم. ) 44

 
، أو ترك األمر ملا ينص عةليه النظام األساسي لكل شرك ، بأن ينص مثاًل 41املرشح لعضوي  جمةلس اإلدارة مثاًل ستني سن 

عةلى حتديد عدد األعضاء الذين يتجاوزون سن الستني، وحيق هلم االستمرار يف شغل عضوي  اجملةلس، كي تتم االستفادة 
 من خرباهتم الواسع . 

 المطلب الثاني: أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأال يكون عاجًزا عن سداد مديونيته:
لتقصري، "أال يكون قد سبق احلكم عةليه يف جرمي  تفالس بانص قانون الشركات البحريين بالنسب  لعضو جمةلس اإلدارة 

أو بالتدليس، أو جرمي  خمةل  بالشرف، أو األمان ، أو يف جرمي  بسبب خمالفته ألحكام هذا القانون، ما مل يكن قد رد 
 . 42إليه اعتباره"

ل نوعيه االحتيايل السه، ويشموتطبيًقا لذلك النص؛ فقد اشرتط املشرِّع البحريين أال يكون العضو قد حكم عةليه بإف
توضيح املقصود  1987( لسن  11( من قانون اإلفال  والصةلح الواقي منه رقم )1والتقصريي، وقد تناولت املادة )

، وتزول آثار اإلفال  بإعادة االعتبار إىل املفةلس، وبالتايل احلق 43بالتاجر املفةلس سواء أكان شخًصا طبيعًيا أم معنويًا
 إدارة شرك  املسامه .يف عضوي  جمةلس 

/ب(؛ يتضح بطبيع  احلال أن املفةلس الذي ال تكون لديه قدرة مالي  كافي ، حبيث يعجز 173وبالنظر إىل نص املادة )
 .44عن سداد ديونه والتزاماته، ال يصةلح الئتمانه عةلى أموال املسامهني، وال يؤمل منه النجاح يف إدارة الشرك 

عةلى العضو أيًضا أال يكون حمكوًما عةليه جبرمي  خمةلَّ   2001( لسن  21كما اشرتط قانون الشركات التجاري  رقم )
بالشرف، أو باألمان ، أو ببعض العقوبات املنصوص عةليها يف قانون الشركات، مامل يكن قد ُردَّ إليه اعتباره، وجرائم 

ات الرشوة، والتزوير، واحلض عةلى الفجور، وخيان  األمان ، أما العقوب يف –عةلى سبيل املثال  -الشرف واألمان  تتمثل 
 ( من القانون املذكور.362 -363 -361املنصوص عةليها يف قانون الشركات التجاري  البحريين فهي يف املواد )
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م(. مبادئ القانون التجاري، دراس  1995، دويدار، هاين حممد. )268صم(. الشركات التجاري . مصدر سابق، 2008انظر طه، مصطفى كمال. )45

 .198-197يف قانون املشروع الرأمسايل. بريوت: دار النهض  العربي . ص
 وما بعدها. 55م(. حوكم  الشركات ودور أعضاء جمالس اإلدارة واملديرين التنفيذيني. مصدر سابق، ص2008سةليمان، حممد مصطفى. ) 46
 47 p.49te Governance Code of Bahrain. Corpora 

اليت نصت عةلى أنه "ال جيوز ألي شخص اجلمع بني أي  1981( لسن  159( من قانون الشركات املصري رقم )177/1انظر عةلى سبيل املثال املادة ) 48
/أ( من قانون الشركات 148سامه ..."، واملادة )عمل يف احلكوم ، أو القطاع العام، أو أي  هيئ  عام ، وبني عضوي  جمةلس اإلدارة يف إحدى شركات امل

 اليت تنص عةلى أنه "ال جيوز ملن يشغل وظيف  عام  أن يكون عضًوا يف جمةلس إدارة أي شرك  مسامه  عام ...". 1997( لسن  22األردين رقم )
 . 243م(. الوسيط يف شرح التشريعات التجاري . مصدر سابق، ص2008العكيةلي، عزيز. )  49

 
أن يتم التوسع يف شرط عدم احلكم عةليه يف جرمي  خمةل  بالشرف، أو باألمان ،  -حسب رأي الباحث-وكان من األفضل  

أو يف يف جرمي  تفالس لتشمل حىت اجلرائم املرتكب  خارج حدود البالد، وهذا مل ينص عةليه القانون البحريين، مما يدفع 
 م يف القانون.الباحث إىل اقرتاح توسيع نطاق ارتكاب اجلرائ

وواضح من خالل ما سبق؛ اشرتاط املشرِّع البحريين النزاه ، واالستقام  يف عضو جمةلس اإلدارة، إذ إن أعضاء جمةلس 
 .45اإلدارة هم األمناء عةلى مصاحل الشرك ، وال يؤمتن عةلى مصاحل الشرك  من حيكم عةليه مبثل هذه اجلرائم

 فاءة المناسبة: المطلب الثالث: تمتع عضو مجلس اإلدارة بالك
هناك جمموع  من املؤهالت، واملهارات، واخلربات الفني  ينبغي أيًضا أن تتوافر يف عضو جمةلس اإلدارة، حىت تكون عنده 
القدرة عةلى القيام مبهامه بفعالي ، وإدارة الشرك  ضمن املسار الصحيح، ومنها أن تكون لدى العضو اخلربة الكافي  يف 

، وهذه اخلربات املتنوع  توفر لدى 46والتمويل، وإدارة املخاطر، والرقاب  املالي ، واإلدارة االسرتاتيجي  جمال احملاسب  املالي ،
العضو من وجه  نظر الباحث القدرة عةلى حتديد أهداف الشرك ، ووضع اسرتاتيجيتها، وخططها طويةل  املدى، وكذلك 

عاون، امل مع اآلخرين، وخاص  املسامهني وفق قيم املساواة، والتمتكنه من قراءة القوائم املالي  لةلشرك ، والقدرة عةلى التع
والشفافي ، إضاف  إىل العمل مع أعضاء جمةلس اإلدارة اآلخرين بروح الفريق الواحد، لذلك اهتمت قواعد احلوكم  البحريني  

، واملتعةلق  بأعماهلم املناسب  بأن تكون لدى أعضاء اجملةلس اخلربات املتسق  مع خربات األعضاء اآلخرين، واملهارات الفني 
 .  47يف الشرك ، وعمةلي  اختيار األعضاء األكفاء يتم من خالل جلن  التعيينات اليت أخذت عةلى عاتقها القيام هبذه املهام

 المطلب الرابع: أال يجمع الشخص بين الوظيفة العامة، أو الوزارة، وعضوية مجلس اإلدارة:
، وذلك لةلحيةلول  دون 48بني وظيف  عام ، وبني عضوي  جمةلس إدارة شرك  مسامه  مينع القانون يف دول عديدة اجلمع

 . 49استغالل تأثري النفوذ الوظيفي لةلمصةلح  الشخصي ، أو لصاحل الشرك  اليت يعد عضًوا يف جمةلس إدارهتا
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املوظف بأنه "كل من يشغل وظيف  مدني  من وظائف اجلهات احلكومي ، أيًا كانت  2010( لسن  48( من قانون اخلدم  املدني  رقم )2املادة ) عرفت 50

هاز تكون ج ، أوطبيع  عمةله، أو مسمى وظيفته"، وعرفت املادة ذاهتا اجله  احلكومي  بأهنا "كل وزارة، أو مؤسس  عام ، أو هيئ  عام ، أو هيئ ، أو جمةلس
 ميزانيته، أو جزء منها ضمن امليزاني  العام  لةلدول  واملنشأ مبوجب قانون، أو مرسوم".

 / ب( من قانون الشركات البحريين.68املادة ) 51
 . 430األحكام العام  واخلاص . مصدر سابق، ص -م(. الشركات التجاري 2010سامي، فوزي حممد. )52
 

 
من قانون الشركات ( 68وقد أحسن املشرِّع البحريين عماًل، حينما سعى لةلسري عةلى ذات النهج، إذ حظر يف املادة )

، وبني عضوي  جمةلس إدارة إحدى شركات 50عةلى املرشح لةلعضوي   أن جيمع "بني وظيف  عام  2001( لسن  21رقم )
 املسامه ، أو االشرتاك يف تأسيسها، أو االشتغال بأي عمل فيها بصف  دائم ، أو عرضي  بأجر، أو بغري أجر". 

  ةلى املخالف، إذ ألزمه "بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشرك  خلزان  الدولومل يكتف القانون باحلظر، بل رتَّب جزاء ع
 .51فضاًل عن اجلزاءات اإلداري "

واستثىن القانون البحريين من هذا احلظر ممثةلي األشخاص االعتباري  العام  كالدول  مثاًل، ألن الدول  قد تساهم يف بعض 
، وقد ورد يف 52من املرتبطني هبا لتمثيةلها يف جمالس إدارة هذه الشركاتشركات املسامه ، وحينئذ تقوم بتعيني ممثةليها 

بصف   –/أ( من قانون الشركات ما نصه "فيما عدا متثيل الدول  يف الشركات اليت تساهم الدول  فيها، ال جيوز 68املادة )
 اجلمع بني وظيف  عام ، وبني عضوي  جمةلس إدارة إحدى شركات املسامه ...".  -شخصي  

ما أشار القانون إىل منع العضو املمثل ألحد اجملالس املمثةل  لةلمؤسسات، أو اهليئات احلكومي  من العضوي  يف جمةلس ك
( من قانون الشركات البحريين عةلى أنه "ال جيوز لةلعضو بأحد اجملالس املمثةل  69إدارة شرك  املسامه ، إذ نصت املادة )

خصي ، أو بوصفه نائًبا عن الغري أن يشغل عضوي  جمةلس إدارة، أو أن لةلمؤسسات، أو اهليئات احلكومي  بصفته الش
يعمل مديرًا، أو أن يشتغل بصف  دائم  أو عرضي ، بأي عمل أو استشارة يف شرك  من الشركات املسامه  اليت يكون من 

 ترتبط معه بعقد أو اليت أغراضها استغالل أحد املرافق العام ، الكائن  يف دائرة اختصاص اجملةلس الذي يكون عضًوا فيه،
 من عقود األشغال العام ، أو عقد من عقود االحتكار". 

ويتضح من النص السابق أن القانون يرمي هبذا النص إىل منع األشخاص العامةلني مبؤسسات متصةل  باحلكوم  كاجملالس 
 احل الشرك .نصب يف التأثري عةلى مصالبةلدي  مثاًل، من االرتباط بإحدى شركات املسامه ، وذلك درًءا ملخاطر استخدام امل
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م عةلى أنه "ال جيوز لةلوزير أثناء توليه الوزارة أن يتوىل أي  وظيف  عام  أخرى ...، أو 2002ةلك  البحرين الصادر عام / ب( من دستور مم48تنص املادة ) 53

 أن جيمع بني الوزارة، والعضوي  يف جمةلس إدارة أي  شرك  إال كممثل لةلحكوم ، ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك".
54 de of Bahrain.Principle (1/2) of Corporate Governance Co 
( منه بالقول "ال جيوز تعيني أي شخص عضًوا 90/1إذ نصت املادة ) 1981( لسن  159ومن أمثةل  تةلك القوانني؛ قانون الشركات املصري رقم ) 55

 مبجةلس إدارة شرك  مسامه  إال بعد أن يقر كتاب  بقبول التعيني...".
طه، مصطفى  ، 307م(. حول نظام جديد إلدارة الشرك  املسامه . القاهرة: دار النهض  العربي . ص1993لةلتفصيل انظر قايد، حممد هبجت عبداهلل. ) 56

 .268م(. الشركات التجاري . مصدر سابق، ص2008كمال. )

 
وجدير بالتنويه أيًضا إىل أن الدستور البحريين قد أشار إىل عدم جواز اجلمع بني عضوي  الوزارة، وعضوي  جمةلس إحدى 

، وذلك من أجل منع استغالل املنصب الوزاري لصاحله الشخصي، أو لصاحل الشرك ، ولةلباحث 53شركات املسامه 
( من قانون الشركات البحريين، أو أن يشار 68ل يف إحلاق املشرِّع هذا الشرط الدستوري ضمن املادة )مقرتح بسيط يتمث

 ( من الدستور.48يف قانون الشركات البحريين إىل مراعاة املادة )
ومن جه  أخرى؛ فقد أشارت قواعد حوكم  الشركات البحريني  إىل أنه ال جيوز لعضو اجملةلس؛ أن جيمع عضوي  أكثر 
من ثالث  جمالس إدارات شركات مسامه ، ويكون مركز عمةلها الرئيس يف البحرين، مع األخذ بعني االعتبار عدم وقوع 

 .54تعارض لةلمصاحل
ويرى الباحث أن تقييد حري  عضو جمةلس اإلدارة يف عدم االشرتاك بأكثر من ثالث  جمالس إدارات يؤدي لضمان تفرغ 

ري إتقان، ومتابع  أعمال الشرك  عن كثب، وعدم تشتيت نشاطه بني عضوي  عدد كبعضو جمةلس اإلدارة لةلقيام بوظائفه ب
 من شركات املسامه ، وبالتايل يبقى أداؤه جيًدا يف إدارة الشرك ، مبا ينعكس إجيابًا عةلى مصةلح  الشرك .  

 المطلب الخامس: اإلقرار كتابة بقبول العضوية في مجلس اإلدارة:
الدول بالنص صراح  عةلى ضرورة قيام عضو جمةلس اإلدارة باإلقرار كتاب  عةلى تقبةله لةلعضوي  اهتمت القوانني يف بعض 

 رأي الباحث يف –، مبعىن أن يكون العضو متخًذا لةلقرار باالنضمام لةلعضوي  بكامل إرادته، مبا يستوجب 55يف اجملةلس
ك اإلدارة من ها، واحليةلول  دون ما تسببه تةلحتمل العضو ملسؤولي  إدارة الشرك ، والعمل حنو حتقيق أغراضها، ومصاحل -

أضراٍر تصيب الشرك ، أو الغري، يضاف إىل ذلك أن فكرة إقرار العضو بقبول عضوي  اجملةلس، تقطع حتايل العضو وادعاءه 
 .56بعدم قبوله االنضمام لةلعضوي ، أو أهنا قد فرضت عةليه رغًما عن إرادته

( من قانون الشركات 193ن صنًعا، حينما نص عةلى هذا الشرط يف املادة )وفيما يتعةلق بالتشريع البحريين؛ فقد أحس
 أن عةلى املعني أو املنتخب أال يكون عضًوا مبجةلس اإلدارة " إال بعد أن يقر كتاب  بقبول  2001( لسن  21رقم )
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 . 4201( لسن  50/ج( من قانون الشركات البحريين املعدل  بقانون رقم )173املادة ) 57 
( لسن  50جدير باإلشارة إىل أن املشرِّع البحريين ألغى شرط وجوب مةلكي  عضو جمةلس اإلدارة ألسهم يف الشرك ، مبوجب القانون املعدل رقم ) 58 

2014. 
. 3النهض  العربي ، طم(. قانون األعمال: التنظيم القانوين لةلمشروع التجاري اجلماعي، الشركات التجاري . القاهرة: دار 2005قاسم، عةلي سيد. ) 59 

 .432ص

، حيث تنص عةلى أنه "جيب أن تكون أغةلبي  أعضبببببباء جمةلس 1984( لسببببببن  8( من قانون الشببببببركات اإلمارايت رقم )100انظر عةلى سبببببببيل املثال املادة ) 60
كماهلا خالل ثالث  لتطبيق هلذه املادة، وجب اسببببببتاإلدارة من املتمتعني جبنسببببببي  الدول ، وإذا اسفضببببببت نسببببببب  مواطين الدول  يف جمةلس اإلدارة عما يةلزم توافره با

   أشهر عةلى األكثر، وإال كانت قرارات اجملةلس بعد انقضاء هذه املدة باطةل ".

 
نافس  لةلشرك ، يشكل مالرتشيح، عةلى أن يتضمن اإلقرار اإلفصاح عن أي عمل يقوم به بصورة مباشرة، أو غري مباشرة 

 وأمساء الشركات واملنشآت اليت يزاول فيها العمل".
 ويف ختام عرض شروط العضوي  يف جمةلس إدارة شرك  املسامه ؛ يرغب الباحث أن يورد بعض املةلحوظات اآلتي :

ضافي  أخرى يف إأواًل: قام املشرِّع البحريين بفتح الباب عةلى أوسع نطاق لةلشركات، إلدخال أي  متطةلبات، أو شروط 
، وهذا األمر من وجه  نظر الباحث 57عضو جمةلس اإلدارة، وفق ما ينص عةليه عقد التأسيس، أو النظام األساسي لةلشرك 

يتيح لشركات املسامه  إضاف  ما تراه ضروريًا توافره يف العضو، وفًقا ملتطةلبات احلياة اجلديدة، من أجل ضمان احلفاظ 
 ا، مبا يؤدي إىل اجاح أعماهلا.عةلى مصاحلها، وجةلب املنافع هل

ثانًيا: مل يشرتط قانون الشركات البحريين أن يكون عضو جمةلس اإلدارة مالًكا لعدد من أسهم الشرك ، ما مل ينص عقد 
 .58التأسيس، أو النظام األساسي عةلى غري ذلك

رتتب لشرك  يف ضمان ما يعدم جدوى مةلكي  العضو لعدد معني من أسهم ا –وهو حمق يف ذلك  –ويرى أحد الباحثني 
عةليه، عند قيام مسؤوليته نتيج  عمةله يف جمةلس اإلدارة، ألن أسهم الشرك  وقتئذ، تكون قد فقدت جانًبا كبريًا من قيمتها،  

 . 59كما أن قيمتها ال تتناسب مع األضرار البالغ  اليت تةلحق بالشرك ، واملسامهني نتيج  ألخطائه يف اإلدارة
املشرِّع البحريين ضمن الشروط الواجب توافرها يف جمةلس إدارة شرك  املسامه  أن يكون مجيع أعضاء ثالثًا: مل يشرتط 

جمةلس اإلدارة متمتعني باجلنسي  البحريني ، أو أن يكون أغةلبي  أعضاء اجملةلس عةلى األقل من املتمتعني باجلنسي  البحريني ،  
مل ينص نظام الشرك ، أو نظام التأسيس عةلى خالف ذلك،  ، وذلك ما60كما هو احلال يف بعض قوانني الدول العربي 

 وحسًنا فعل املشرِّع البحريين، حينما مل يشرتط ذلك الشرط ضمن الشروط الواجب توافرها يف عضو جمةلس إدارة شرك  
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 .2014( لسن  50( من قانون الشركات البحريين واملعدل  بقانون رقم )65انظر املادة ) 61 
 . 84العام  يف سةلطن  ُعمان. مصدر سابق، صم(. حوكم  الشركات املسامه  2010الفةلييت، سامل بن سالم. ) 62
 . 247، ص1. ج4م(. الشركات يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. بريوت: مؤسس  الرسال ، ط1994اخلياط، عبدالعزيز عزت. )63
 وما بعدها.  238. صهب(. معامل أصول الفقه عند أهل السن  واجلماع . الدمام: دار ابن اجلوزي1427انظر اجليزاين، حممد بن حسني. )64
 .55، ص1م(. االعتصام. حتقيق: حممد بن عبد الرمحن الشقري، الدمام: دار ابن اجلوزي. ج2008الشاطيب، إبراهيم بن موسى. )65
 .200 –199م(. تيسري عةلم أصول الفقه. بريطانيا: مركز البحوث اإلسالمي . ص1997اجلديع، عبداهلل يوسف. ) 66 

 
سياس  االقتصاد ل املسامه ، إذ إن شرط اجلنسي  مل يعد له مزيَّ  أو اعتبار يف معظم الدول، يف ظل مايشهده العامل من تبن 

املفتوح، وحماول  الكثري من الدول لةلبحث عن فرص االستثمار األجنيب، بوصفه وسيةل  مكمةل  لالستثمار احملةلي، ولذلك 
 .  61فقد قرر املشرِّع البحريين جواز مشارك  املسامهني أصحاب رؤو  املال األجنيب يف تأسيس شركات مسامه  عام  حبريني 

فادة من اخلربات والكفاءات األجنبي ، عرب انضمامها جملةلس اإلدارة، ومسامهتها يف توجيه ويضاف إىل ذلك؛ االست
 .62سياسات الشرك  مبا حيقق مصاحلها

 المبحث الخامس: موقف الشريعة اإلسالمية من طريقة تكوين مجلس اإلدارة وشروط العضوية فيه
أو هيكةل  إداري ، يراد من خالهلا محاي  مصاحل الشرك ،  مل مينع اإلسالم بشأن إدارة الشرك  عموًما أي تشريع تنظيمي

، ويف حقيق  األمر؛ فإن هذا التوجه ال يتعارض 63وتنمي  مواردها، والسعي لضمان استمراريتها من أجل حتقيق أغراضها
سامهني ملمع أي نص شرعي من قرآن، أو سن ، أو إمجاع، كما أنه يتوافق مع مقاصد الشريع  اإلسالمي  يف حفظ أموال ا

، يقول اإلمام الشاطيب رمحه اهلل: فالشريع  "إمنا 64الشركاء وصيانتها، فهو يعد إذن من قبيل املصةلح  املرسةل  اليت حيتج هبا
 .65جاءت ملصاحل العباد يف عاجةلتهم، وآجةلتهم"

مصادر التشريع  نواملصةلح  املرسةل  مل يدل دليل شرعي بأهنا مصةلح  معتربة يف الشرع، أو مصةلح  مةلغاة، وهي مصدر م
اإلسالمي املعتربة، ملسايرة مصاحل النا  اليت ال تنحصر جزئياهتا، وال تتناهى أفرادها، وإمنا تتجدد، باختالف أحوال 

 . 66النا  وبيئاهتم، فيمكن أن تصدر التقنينات املختةلف  يف شىت أمور احلياة
ومه ، حتجاج هبا؛ وهي أن تكون املصةلح  حقيقي  ال متوالواقع أن العةلماء قد وضعوا لةلمصةلح  املرسةل  شروطًا لقبول اال

بأن تكون قائم  عةلى جةلب نفع أو دفع ضرر، وأن تكون املصةلح  جلمهور النا  كاف ، وليست خاص  بفرد من أفرادها، 
  والشرط الثالث أال تعارض املصةلح  حكًما من أحكام الشرع ثبت بالنص أو اإلمجاع، وأن تكون موافق  ملقاصد الشرع
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 .87 –86شباب األزهر. ص –)د.ت(. عةلم أصول الفقه. القاهرة: مكتب  الدعوةخالف، عبد الوهاب.  67 
م(. املصةلح  املرسةل  حماول  لبسطها ونظرة فيها. جمةل  اجلامع  اإلسالمي  باملدين  1977يف موضوع املصةلح ؛ انظر: جريش ، عةلي حممد. )لةلتفصيل  68 

 . 37املنورة، السن  العاشرة، العدد الثالث، اجلامع  اإلسالمي  باملدين  املنورة، املدين  املنورة، ص
 مك  املكرم : منشورات جامع  أم القرى.شركات املسامه  يف النظام السعودي دراس  مقارن  بالفقه اإلسالمي.  ه(.1406املرزوقي، صاحل بن زابن. ) 69 

 . 425ص
 . 231، ص2م(. الشركات يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. مصدر سابق، ج1994اخلياط، عبدالعزيز عزت. ) 70 

 .86-85دراس  مقارن . دمشق: دار الرشيد لةلنشر والتوزيع. ص -اإلسالميم(. الشركات يف الفقه 1981انظر خةليل، رشاد حسن. )71
 وما بعدها.  20م(. حوكم  الشركات املسامه : دراس  فقهي . الرياض: جامع  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي . ص2012الرزين، أمحد. ) 72 

 
احلنيف، بأن حتقق أحد املصاحل اخلمس اليت جاءت هبا الشريع ، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، 

 .67وحفظ املال، وحفظ النسل
وترتيًبا عةلى ذلك؛ فإن الطريق  اليت حددها القانون لتشكيل جمةلس إدارة شرك  املسامه  يف ظل قواعد احلوكم ، من ناحي  
عدد أعضاء جمةلس اإلدارة، ومدة والي  األعضاء، وطريق  انتخاب أعضاء اجملةلس، ونوعي  األعضاء، باختالف صفاهتم 

التنظيمي   ط االنضمام لعضوي  اجملةلس، تعد مجيًعا من التقنينات والقواننيالتنفيذي ، وغري التنفيذي ، واملستقةل ، وشرو 
 –باحث حسب رأي ال –املوضوع  هبدف حفظ أموال الشرك  وأصوهلا، وحتقيق أهدافها ومصاحلها، وهي ال تتعارض 

  فَثمَّ شرع ت املصةلحمع أحكام الشريع  اإلسالمي ، طاملا وجدت املصةلح  بضوابطها املقررة يف الشريع ، ألنه إذا وجد
 .68اهلل

ويف الواقع؛ فإن األصل أن إدارة الشرك  يف الشريع  اإلسالمي  حق مقرر جلميع الشركاء، فال جيوز أن ينفرد بعضهم 
باإلدارة دون بعض آخر، إال يف حال  اتفاقهم عةلى تفويض بعضهم، أو غريهم بإدارة شؤون الشرك ، باستثناء شرك  

، وبالتايل فإن اختاذ جمةلس اإلدارة حسب 69ملضارب بالعمل واإلدارة فيها، دون تدخل رب املالاملضارب ؛ إذ ينفرد ا
التشكيل املعمول به يف شركات املسامه ، ووضع التنظيمات اليت يعني مبوجبها، وميار  من خالهلا عمةله وصالحياته 

رًعا ما مل لكربى، والعرف العام حمكم ش"عمل تقتضيه مصةلح  الشرك ، وهو من عرف النا  العام يف تسيري الشركات ا
، وذلك نظرًا لبةلوغ املسامهني الشأن العظيم يف العدد، حبيث يتعذر مشارك  كل مساهم يف 70يكن خمالًفا لنص شرعي"

إدارة الشرك ، وتسيري شؤوهنا، لذا يعد جمةلس اإلدارة مبثاب  الوكيل عن بقي  املسامهني والشركاء يف توجيه سياس  الشرك ، 
 .72، وقد رضي املسامهون بتةلك القواعد املطبق ، وأعطوا حقهم يف اإلدارة جملةلس اإلدارة باختيارهم إياه71حتقيق مصاحلهاو 
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 . 819لقةلم. صم(. املدخل الفقهي العام. دمشق: دار ا1998انظر الزرقا، مصطفى أمحد. )73
 . 430م(. شركات املسامه  يف النظام السعودي دراس  مقارن  بالفقه اإلسالمي. مصدر سابق، ص1982املرزوقي، صاحل بن زابن. ) 74
  .16، ص5م(. املغين. القاهرة: مكتب  القاهرة. ج1968ابن قدام  املقدسي، عبداهلل بن أمحد. )75

 
وقد حتدث الفقه اإلسالمي يف بعض األمور اليت جيب أن تتوفر يف أعضاء جمةلس اإلدارة، ومنها ما ذكره الفقهاء من 

، أميًنا نزيًها، وأن يكون ذا خربة بأمور 73يكون راشًدا، حسن التصرف باملال ضرورة توافر األهةلي  الكامةل  لةلتصرف، بأن
 .74التجارة، مستشعرًا حلجم املسؤولي  املةلقاة عةلى عاتقه، باعتبار أنه وكيل عن الشركاء، والوكيل مؤمتن عةلى أموال املوكةلني

ع املال إىل ألن كل واحد منهما يدف ،الوكال  واألمان ان مبني  عةلى نَ وشرك  الع  يقول اإلمام ابن قدام  املقدسي رمحه اهلل: "
 .75"وبإذنه له يف التصرف وكةله ً ،نَ صاحبه أمَ 
 الخاتمة

لبديل أو أن القانون البحريين أخذ مبفهوم العضو ا –بعد هذه اجلول  السريع  يف موضوع هذا البحث  -يظهر لةلباحث 
النائب، يف حال  تغيب العضو األصيل عن حضور اجتماع اجملةلس، بشرط أن ينص نظام الشرك  عةلى جواز ذلك، وقد 
منح القانون البحريين احلق لةلعضو احلاصل عةلى أعةلى عدد من األصوات التالي ، اليت حصل عةليها العضو األخري يف 

 بالعضوي  فيه. اجملةلس
كما أشار القانون البحريين إىل أن طريق  انتخاب عضو جمةلس اإلدارة، تكون بواسط  حصوله عةلى األغةلبي  النسبي  
لألصوات الصحيح ، وقد أشارت قواعد احلوكم  البحريني  إىل إمكاني  استخدام أسةلوب التصويت الرتاكمي يف انتخاب 

سةلوب لةلمساهم جتزئ  األصوات عةلى مجيع األعضاء املرشحني، أو منحها مجيًعا أعضاء جمةلس اإلدارة؛ إذ يتيح هذا األ
 ملرشح واحد، كما ميكن األقةلي  من اختيار ممثل هلم داخل جمةلس اإلدارة. 

ويف السياق ذاته؛ فقد اهتمت قواعد احلوكم  البحريني  أن يضم جمةلس اإلدارة ثالث  أنواع من األعضاء؛ أعضاء تنفيذيني، 
غري تنفيذيني، وأعضاء مستقةلني، وهذا العضو األخري ال توجد لديه أي  مصاحل مادي  بالشرك ، تؤثر عةلى  وأعضاء

 استقالليته وحيادته يف اختاذ القرارات.
وقد نص القانون البحريين عةلى جمموع  من الصفات يتعني أن تتوفر يف عضو جمةلس اإلدارة، مث قام بفتح اجملال لشركات 

ص يف عقود تأسيسها أو أنظمتها األساسي ، عةلى أي  شروط أخرى تراها من الضروري أن تتوفر يف عضو املسامه ، كي تن
 جمةلس اإلدارة.
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ويف املقابل؛ فإن األساليب اليت حددها القانون البحريين النتخاب أعضاء جمةلس اإلدارة، وتنظيم شروط العضوي  فيه، 

سالمي ، وال رًعا، ومن الوسائل التنظيمي  اليت تتوافق مع أحكام الشريع  اإلتعد من قبيل املصةلح  املرسةل  اليت حيتج هبا ش
 تتعارض مع أي نص شرعي من قرآن أو سن ، من أجل حتقيق أهداف الشرك  ومصاحلها.
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