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عاطف رمضان
علمت »األنب����اء« ان وفدا من وزارة التجارة والصناعة 
برئاسة وكيلها رشيد الطبطبائي سيسافر اليوم إلى اجلمهورية 
التونسية حلضور اجتماع اللجنة الفنية التجارية التونسية 
الكويتية خالل الفترة من 22 إلى 24 يونيو اجلاري ملناقشة 
بعض األمور التجارية املتعلقة بالقطاع اخلاص في البلدين 
واألمور اجلمركية والتبادل التجاري. وتوقعت املصادر أن 

يت����م ابرام اتفاقيات جتارية خالل ه����ذا االجتماع، علما أن 
الوفد الكويتي يضم جهات من وزارة اخلارجية و»اجلمارك« 
والهيئة العامة للصناعة وغرفة جتارة وصناعة الكويت. 
اجلدي����ر بالذكر أنه خالل اجتماع����ات اللجنة مؤخرا كانت 
هناك مطالبات بضرورة تفعيل التعاون الثنائي في مختلف 
املجاالت االقتصادية والتجارية والصناعية لبلوغ األهداف 

املرجوة حتقيقا لإلرادة السياسية بني البلدين.

وفد برئاسة الطبطبائي يزور تونس إلبرام اتفاقيات تجارية بين البلدين

إبراء ذمة مجلس اإلدارة
ال يحول دون قيام األقلية برفع دعوى

حول األثر القانوني 
املترتب على عدم إبراء 
ذمة مجلس اإلدارة وعلى 
عدم صحة ما ينسب إليه 
من تقصير قال احملامي 
ال���رزاق عبداهلل:  عبد 
تنص املادة 148 من قانون 
الشركات التجارية على 
ان رئيس مجلس اإلدارة 
وأعضاءه مس���ؤولون 
جتاه الشركة واملساهمني 
والغير عن جميع أعمال 
الغش وإساءة استعمال 
السلطة وعن كل مخالفة 

للقانون أو لنظام الش���ركة وعن اخلطأ 
في اإلدارة.

واملسؤولية أما ان تكون مشتركة بني 
األعضاء، أو شخصية تلحق عضوا بذاته 
إذا كان قد ارتكب املخالفة مبفرده، ومن 
أعمال الغش إخفاء املعلومات وتشويه 
احلقيقة للتضليل أو ادعاء مالءة الشركة 
وعدم تأثرها باألزمة االقتصادية وهي في 
حقيقة احلال على وش���ك اإلفالس. وقد 
يش���كل فعل العضو أو األعضاء جرمية 
يعاقب عليها قانون اجل���زاء، كارتكاب 
جرمي���ة خيان���ة األمانة أو الس���رقة أو 

النصب.
فمسؤولية مجلس اإلدارة عن حسن 
اإلدارة مصدره القانون فال يجوز اإلعفاء 
والتخفيف منها، فيحق لكل مساهم مباشرة 
الدعوى ملصلحة الشركة إذا ما حلق بها 
ضرر من سوء تصرفات مجلس اإلدارة فاثر 
في مركزها وانعكس بالتالي على حقوق 
املس���اهمني، وان حق املساهم في إقامة 
الدعوى منفردا عن الش���ركة فيه حماية 
لألقلية عن عزوف األغلبية وتراجعها عن 
مباشرة الدعوى ألي سبب من األسباب، 
طاملا أن���ه من املقرر أن هذه الدعوى هي 
لصيقة بصفة املساهم ومن حقوقه التي 
ال ميكن مصادرتها أو االنتقاص منها حتى 
لو صادقت اجلمعية العمومية للمساهمني 
على التقرير السنوي املقدم من مجلس 

اإلدارة وأبرأت ذمة مجلس اإلدارة.
وقد يثار سؤال عن فائدة إبراء مجلس 
اإلدارة مادام ال يحول دون إقامة دعوى 

املسؤولية ضده.
واحلقيقة ان���ه ال ميك���ن إعمال هذا 
الن���ص إذا مت الكش���ف ع���ن املخالفات 
واألخط���اء بوضوح في اجلمعية العامة 

بصورة صحيحة ووافق 
املس���اهمون املالك���ون 
ألغلبية األسهم على إبراء 
ذمة مجلس اإلدارة منها، 
ولكن هذا اإلبراء ليس 
له أي اث���ر على حقوق 
أقلية املساهمني الذين لم 
يوافقوا على اإلبراء، وال 
يؤثر هذا اإلبراء على حق 
الغير وال على األخطاء 
واملخالفات التي لم يتم 

الكشف عنها.
ويتض���ح ومبفهوم 
أنه  املخالفة ملا س���بق 
إذا ل���م يتم إبراء مجلس اإلدارة من قبل 
اجلمعية العامة للمساهمني، فإنه يجوز 
مقاضاة مجلس اإلدارة ومساءلتهم من 
الشركة واملساهمني والغير، كل بقدر ما 
أصابه من ضرر وتكون املسؤولية بقدر ما 
ارتكبوه من خطأ وبقدر ما حلق الشركة 
م���ن ضرر أدبي ومادي أو أي ضرر آخر 

حلق باملساهم أو الغير.
وإذا كانت األفعال تصل إلى حد اجلرم 
فإن هناك مس���ؤولية جزائية وعقوبات 
يقررها قانون اجلزاء بحسب نوع الفعل 
)اجلرم( املرتكب، فتك���ون العقوبة اما 
باحلبس أو الغرامة أو هما معا، هذا إضافة 
إلى العقوبات التأديبية حسب نوع فعل 
اإلخالل. هذا كله إذا ثبت في حق أعضاء 
املجلس اخلطأ أو الفعل املكون للجرمية، 
أما إذا كان األمر مجرد شك ال يرقى إلى 
مرتبة اليقني املدعم باملستندات واألدلة، 
فإنه ال ميكن جترمي مجلس اإلدارة والطعن 
في ذمتهم، فإن أقصى ما ميكن الوصول 
إليه في حالة الشك في البيانات املالية 
هو طل���ب االستفس���ار والتوضيح من 
مجلس اإلدارة حول البنود محل الشك 

والغموض.
فاملادة 131 من قانون الشركات تنص 
على أن من حق املساهم احلصول على 
نس���خة من الدورة احلسابية وحساب 
األرباح واخلسائر وتقرير مجلس اإلدارة 

وتقرير مراقبي احلسابات.
وغني ع���ن البيان ان االتهام الكيدي 
والتشكيك في أمانة أعضاء مجلس اإلدارة 
برعونة ودون االستناد إلى أدلة يرتب 
مس���ؤولية قانونية ضد من يوجه هذا 
االتهام الكيدي، واملسؤولية هنا قد تكون 

بشقيها اجلزائي واملدني.

عدم إبراء الذمة نوع من التفعيل للجمعية العمومية وعتقها من قبضة كبار المالك

األرقام الكبيرة للخسائر األخيرة فّعلت بند إبراء الذمة وجعلته الالعب الرئيسي في العموميات
ضرورة تبني المساهم المنطق والعقالنية في طرح استفساراته وانتقاداته وتمسكه بحقه في االعتراض

التوكيالت الممنوحة لكبار المساهمين من طرف األقلية هدر لحق المساهم في االعتراض

اقتصاديني وقانونيني حول ما يدور 
في اجلمعيات العمومية حيث أجمع 
االقتصاديون على أن اخلس����ارة 
التي تكبدتها الش����ركات ليس����ت 
مبررا لتطاول بعض املس����اهمني 
وتخطيهم ألدبيات احلوار خالل 
عقد عمومية الش����ركة، مشيرين 
املالية للشركات  البيانات  إلى أن 
واإليضاحات املرفقة هي الفيصل 
في حتديد مسؤولية كل طرف في 
اإلدارة من جهة واملس����اهمني من 
جهة أخرى.  و قالوا ان املس����اهم 
الطاعن في ذمة مجلس اإلدارة له 
احلق القانوني في الطعن أو تعليق 
هذا البند لكن في حضور الدليل 
القاضي بالطعن في ذمم مجالس 
اإلدارة. فقانونيا يحق لكل مساهم 
مباشرة الدعوى ملصلحة الشركة 
إذا م����ا حلق بها ضرر من س����وء 
تصرفات مجلس اإلدارة، وأكدوا 
على أن االتهام الكيدي والتشكيك 
في أمانة وذمة أعضاء مجلس اإلدارة 
أدلة  إلى  برعونة ودون االستناد 
يترتب عليه مس����ؤولية قانونية 

بشقيها اجلزائي واملدني.

سيطرة الشخصنة

ق����ال رئيس مجل����س اإلدارة 
والعض����و املنت����دب في ش����ركة 

القبندي  الرتاج لالستثمار جهاد 
ان اجلمعي����ات العمومية س����ابقا 
كانت غير مفّعلة وقد حان الوقت 
لتفعيلها والوق����وف على جميع 
البنود الواردة في جدول األعمال 
الس����يما بند تبرئة الذمة، مشيرا 
إلى أن املس����اهم الصغير مهّمش 
والكويت تفتقر إلى قانون يحمي 

األقلية املساهمة في الشركات.
و أضاف أن عدم إبراء الذمة أو 
التحفظ على هذا البند هو نوع من 
التفعيل للجمعية العمومية وعتقها 
من قبضة كبار املالك باستحواذهم 
على توكيالت من األقلية ومترير 
البنود باملوافقة عليها وغلق  كل 

العمومية دون مشاكل.
و شدد القبندي على ضرورة 
محاسبة مجلس اإلدارة إذا ثبت انه 
إدارة الشركة واخذ قرارات  أساء 
أثرت سلبا على حقوق املساهمني 
وأدت إلى تكبد الش����ركة خلسائر 
كبيرة. و استدرك بقوله ان بعض 
اجلمعيات التي عقدت مؤخرا كان 
تعليق بن����د إبراء الذم����ة مبالغا 
فيه وذلك وفق����ا للبيانات املالية 
واإليضاح����ات املرافقة لها والتي 
تفسر السبب املباشر في اخلسارة، 
مش����يرا إلى أن بعض املساهمني 
سيطرت عليهم »الشخصنة« أحيانا 

للطعن في ذمة مجلس اإلدارة أو 
الرئيس دون تبريرات  استهداف 
حرفية وشكوك ليست قائمة على 

أدلة مقنعة أو منطقية.

حق المساهمين

من جانبه قال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لش����ركة 
عارف للطاقة وليد احلش����اش أن 
من حق املساهمني أن يطعنوا في 
براءة ذمة مجلس اإلدارة إذ ثبت 
التالعب بالبيانات املالية للشركة 
أو ثبت دخول الشركة في نشاط 
خارج نش����اطها وأدى إلى إحلاق 

ضرر مباشر بحقوق املساهمني.
وعاب احلشاش على املساهم 
انه كان س����ابقا يتقبل نسبا غير 
معقولة أحيانا من األرباح دون ان 
يستفسر أو يعترض على البنود 
الواردة في جدول األعمال، مشيرا 
إلى أنه كان ش����ريكا في حتقيق 
خس����ائر ناجمة عن سوء اإلدارة 
ألنه ل����م يتفاعل في فترة األرباح 

ولم يعارض اإلدارة.
ورأى أن الطعن في الذمة دون 
أس����باب منطقية ينتج عنه خلط 
بني املهنية بالشخصنة والذي من 
شأنه أن يؤثر سلبا على صورة 
الشركة، داعيا املساهم إلى تبني 

منى الدغيمي 
قبل األزمة العاملية كانت فترة 
انعقاد اجلمعيات العمومية موسم 
احلص����اد لألرب����اح والتبريكات 
واالبتسامات املتبادلة بني املساهمني 
إدارات الشركات وبعد  ومجالس 
األزم����ة حتولت تل����ك اجلمعيات 
إلى ساحة لتوجيه االتهامات في 
الذمم املالي����ة ورفع القضايا ضد 
مجالس اإلدارات رغم أن املساهمني 
يتحملون ما آلت إليه العديد من 
الش����ركات من صعوب����ات مالية 
بسبب تقاعسهم في معرفة آليات 
حتقيق األرباح ونوعية األصول 
التي لدى الشركات واملخاطر التي 
تتحملها إدارات الشركات لتحقيق 
أعلى معدالت األرباح والتوزيعات 

إلرضاء املساهمني.
ف����ان اجلزء  وبطبيعة احلال 
األعظ����م من ه����ذه األرب����اح كان 
يعود ملجال����س اإلدارات باعتبار 
أنهم أكبر املس����اهمني فقاعدة من 
ميلك يدير هي السائدة في معظم 
الش����ركات الكويتية وبعد األزمة 
تغير احلال فالتش����كيك في ذمم 
اإلدارات جاء من أغلبية  مجالس 
صغار املساهمني وهذا من ايجابيات 
األزمة املالية العاملية التي فعلت 
الوعي االستثماري والقانوني لدى 
صغار املس����اهمني ودفعتهم دفعا 
لالطالع على حقوقهم التي كفلها 
القانون من التحف����ظ على بنود 
جدول األعمال بدءا بالذمم املالية 
ملجالس إدارات الشركات وانتهاء 
برفع القضايا ضدهم، ووصل األمر 
إلى انه لن متر جمعية عمومية دون 
التحفظ عل����ى الذمم املالية وعدم 
املوافقة على الكثير من بنود جدول 
األعمال حتى ان الش����ركات التي 
أعلنت أرباحا واجه مجلس إدارتها 
رفضا من املساهمني للموافقة على 

مكافآتهم.
أراء  اس����تطلعت  »األنب����اء« 

املنط����ق والعقالني����ة ف����ي طرح 
استفساراته وانتقاداته ومتسكه 
بحقه في االعتراض على أي بند 
في فترة الف����ورة كما في األزمات 

على حد سواء.

التوكيالت... هدر للحق

من جانبه رأى رئيس جمعية 
احملاس����بني واملراجع����ني محم����د 
الهاج����ري أن التبريرات األخيرة 
خلسائر الشركات تطرقت إلى كل 
االحتماالت ما عدا س����وء اإلدارة 
النابع من تهور واندفاع القائمني 
على الشركات وسعيهم إلى الربح 
غير املشروط والسريع والتالعب 
الش����خصية، مشيرا  واالستفادة 
إلى أهمي����ة أن تلتف����ت األجهزة 
الرقابية إلى هذه املس����ألة وكذلك 

املساهمون.
الهاجري أن املساهم  وأوضح 
يعتبر مشاركا في سوء اإلدارة ألنه 
تنازل عن حقه س����ابقا بتفويض 
من ينوب عنه ف����ي وقت انعقاد 
إلى  العمومي����ة، الفتا  اجلمعيات 
أن التوكي����الت املمنوح����ة لكبار 
املس����اهمني من طرف األقلية هي 

هدر حلق املساهم.
وعن مدى حق املس����اهمني في 
الطعن في ذمة مجلس اإلدارة وإثارة 
العموميات  اغل����ب  البند في  هذا 
األخيرة من منطلق تكبد الشركة 
خلس����ارة كبيرة وع����دم اإلقرار 
بتوزيعات، قال الهاجري انه لوال 
أهمي����ة هذا البند مل����ا نص عليها 
القانون وألزم به الشركات، مشيرا 
إلى أن املساهمني سابقا كانت نسب 
توزيعات األرباح تغشوا أعينهم 
عن الوقوف والتساؤل عن بنود لها 

أهمية ومرتبطة بحقوقهم.
وأضاف »في ظل األرقام الكبيرة 
للخس����ائر األخيرة فّعل بند إبراء 
الذمة وأصبح الالعب الرئيسي الذي 
تتمحور حوله كل االستفسارات.

محمد الهاجريوليد احلشاشجهاد القبندي

احملامي عبدالرزاق عبداهلل 

»شمال أفريقيا« تقترب من االستحواذ على %50 
من شركة أدوية في مصر خالل الربع الثالث

»جبلة القابضة« تدرس تنفيذ مشروع 
صناعي نفطي بقيمة 120 مليون دينار

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة أن شركة شمال افريقيا 
القابضة )شركة كويتية( قطعت 
ش���وطا كبيرا في مفاوضاتها 
لالس���تحواذ على شركة ادوية 
مصرية بنسبة تزيد على %50. 
وذكرت املصادر أن الشركة قد 
تنهي عملية االستحواذ فعليا 
العام  الثال���ث من  الربع  خالل 
احلالي، مش���يرة ال���ى أن هذا 
االستثمار سيعزز تواجد الشركة 
في السوق املصري الذي تعتبره 

من االس���واق الواع���دة خاصة 
ان شركة ش���مال افريقيا التي 
تأسست في عام 2006 برأسمال 
50 مليون دينار تركز على اسواق 
مصر واجلزائر وتونس واملغرب 

وليبيا.
واش���ارت املص���ادر الى أن 
شركة ش���مال افريقيا ستطور 
من اداء شركة االدوية املصرية 
وزيادة انتاجه���ا، الفتة الى أن 
مج���ال االدوية م���ن املجاالت 
االستثمارية التي حتقق عوائد 

جيدة في السوق املصري.

وعل���ى صعيد اخ���ر افادت 
املصادر بأن الشركة اقتربت من 
تسليم جزء من املرحلة االولى 
من مش���روع تطوير مجمع في 
مدينة مراكش يضم فيالت وفندقا 
وملعبا كبيرا للغولف، وذلك في 

الربع األول من 2011.
وذكرت املصادر ل�»االنباء« أن 
عمومية الشركة انتخبت مجلس 
ادارة جديدا للس���نوات الثالث 
املقبلة ومت اختيار عبداهلل بشارة 
رئيسا ملجلس االدارة ومسعود 

حيات نائبا للرئيس.

عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان شركة جبلة 
القابضة تدرس تنفيذ مش����روع صناعي في قطاع 
النفط بقيم����ة اجمالية تصل الى 120 مليون دينار، 
الفتة الى ان مساهمة الشركة في املشروع تصل الى 

15% من رأسمال املشروع.
ولفتت املصادر الى ان الشركة باجتاه تأسيس 
شركة مساهمة الدارة املشروع خالل املرحلة املقبلة 
على ان يتم االنتهاء من تأسيس����ها واشهارها خالل 
شهر يونيو املقبل. وبينت املصادر ان تفكير الشركة 
في املساهمة مبثل هذا النوع من املشروعات يأتي بعد 

دراسة جدوى املشروع والعوائد املتوقع حتقيقها من 
املشروع والتي ستكون بحدود 20%. واوضحت ان 
االزمة املالية في الكويت افرزت الكثير من الفرص 
اجليدة في الكثير من القطاعات خاصة قطاع الطاقة 
الذي يزخر بالكثير من الفرص اجليدة والتي حتقق 
عوائد جيدة ذات طبيعة تشغيلية للشركات. يذكر 
ان »جبلة القابضة« قد افادت بان محكمة االستئناف 
قامت بتأجيل احلكم في الدعوى املرفوعة من الشركة 
ضد مدير عام سوق الكويت لالوراق املالية وآخرين 
الى 27 سبتمبر املقبل واملتعلقة بإدراج اسم الشركة 

في سوق الكويت لالوراق املالية.

عموميتها انتخبت عبداهلل بشارة رئيسًا لمجلس اإلدارة ومسعود حيات نائبًا

»أجيليتي« تخطط الفتتاح مراكز توزيع جديدة 
بسنغافورة لتعزيز تواجدها في جنوب شرق آسيا

محمود فاروق 
كشفت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« أن شركة 
»أجيليتي« تستهدف تعزيز تواجدها مبنطقة جنوب 
شرق آسيا، وتوفير موطئ قدم جديد لالنطالق إلى 
مزيد من النمو في دول املنطقة خالل الفترة املقبلة 
وذلك عبر تعزيز قدراتها التشغيلية من خالل افتتاح 

مراكز توزيع جديدة لها في سنغافورة.
وأفادت بأن القطاعات الرئيسية املستهدفة في 
سنغافورة تشمل كال من قطاع السيارات، السلع 
االستهالكية، األغذية واملشروبات، القطاع الصناعي، 
النفط والغاز، موضحة أن املرافق اجلديدة ستكون 
في »تشاجني« نورث مصممة الستيعاب مستودعات 
بدرجات حرارة متنوعة، باإلضافة إلى مس���احات 
مختلفة للتخزين ونظام الرص التقليدي، فضال عن 
تقدمي خدمات لوجستية جديدة بالتنسيق مع إدارات 
التوزيع وعمليات التجميع واملنتجات والبضائع 
النهائية، وادارة دم���ج بضائع الترانزيت، وادارة 
عمليات األرصفة املتقاطعة، واخلدمات اللوجستية 
العكسية، واستيفاء الطلبيات، وإدارة أوامر الشراء، 
وإدارة عمليات التصميم والتشكيل والبناء حسب 

الطلب. 
وقالت املصادر ان س���نغافورة تعتبر موطنا 
راس���خا للخدمات اللوجس���تية في جنوب شرق 
آسيا، وأكبر مركز شحن عاملي في املنطقة، مضيفا 
أن »اجيليتى« تستثمر في أحدث النظم والتقنيات 

الس���تيفاء الطلب املتزايد م���ن قاعدة عمالئها في 
املنطقة على اخلدمات اللوجستية، السيما أن توسيع 
نطاق مرافق املستودعات وافتتاح مراكز أقليمية 
جديدة في سنغافورة يعكس مدى اهتمام الشركة 
بسنغافورة، مؤكدا أنها ستواصل االستثمار فيها عبر 
االستثمار في قطاعات كبيرة على املستوى احمللي، 
مبا في ذلك االستحواذ على شركة سينرجي، وهي 
شركة رائدة في مجال تقدمي اخلدمات اللوجستية 

لقطاع النفط والغاز.
ه���ذا، وقد دأب���ت »أجيليتي« عل���ى العمل في 
سنغافورة منذ عام 1975، ومن خالل املرافق اجلديدة 
يصبح مجموع مساحة املستودعات في سنغافورة 
يعادل م���ا يقارب 50.000 متر مربع في خمس���ة 
مواقع مختلفة، ويعمل فيها أكثر من 600 موظف، 
وتقع املرافق اجلديدة، التي تبلغ مساحتها 14.500 
متر مربع، وتضم خمس���ة طوابق، في تش���اجني 
نورث، وتتكون من ثالثة طوابق مصممة الستيعاب 
مستودعات بدرجات حرارة محيطة، باإلضافة إلى 
طابقني للتخزين ونظام الرص التقليدي، وميكنها 
استيعاب ما مجموعه 6.500 موقع للباالت. جتدر 
االشارة إلى أن »أجيليتي« متتلك اآلن شبكة مرافق 
حديثة للخدمات اللوجس���تية املتكاملة وخدمات 
القيم���ة املضافة تغطي ماليزيا من ش���أنها تلبية 
االحتياجات املتزايدة في مدينة كواالملبور ومنطقة 

بوكيت جيلوتنج.

الشركة ستواصل االستثمار في قطاعات متنوعة وكبيرة وتوجهات لالستحواذ على شركة »سينرجي«

القطاعات المستهدفة أبرزها السيارات والسلع االستهالكية واألغذية والنفط والغاز

هل تلعب الشخصنة دورًا
في عدم إبراء ذمم مجالس إدارات الشركات؟

الجمعيات العمومية قبل األزمة كانت موسم الحصاد لألرباح واالبتسامات و بعد األزمة تحولت إلى توجيه االتهامات


