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أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية عطفا على اعالنه السابق بتاريخ 
2010/3/30 واخلاص بترس���ية املناقصة رقم )خ ك/2010/209( من جلنة 
املناقصات املركزية على الشركة اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية 
واخلاصة بتوريد كيبالت ضغط متوسط 11 ك.ف وكيبالت محوالت مفردة 
وكيبالت قيادية لشبكات التوزيع الكهربائية تفيد الشركة بانها قد تسلمت 
بتاري���خ 2010/6/20 من وزارة الكهرباء واملاء طلب الش���راء رقم )إف 11 � 

0035/10( مببلغ اجمالي وقدره 11.6 مليون دينار ملدة تسعة شهور.

»الكابالت« تتسلم طلب الشراء لمناقصة بـ 11.6 مليون دينار

وأكد ان الشركات تلجأ الى ترحيل ارباحها في 
حال حدوث تذبذبات في السوق، موضحا ان تلك 

االرباح تبقى ضمن حقوق املساهمني.
واض����اف ان التح����وط من األزم����ات املفاجئة 
والتذبذبات احلادة للسوق وراء ترحيل األرباح، 
باالضافة الى سعي الشركات لتمويل مشاريعها 

في ظل شح قنوات التمويل احلالية.
واكد ان ترحيل االرباح يصب في مصلحة الشركة 
ومساهميها بحكم انه يبقى ضمن بياناتها املالية 

والتي ميكن اللجوء إليها وقتما دعت احلاجة.
واعتبر بوخضور خطوات ترحيل االرباح الى 
السنة التالية من قبل الشركات أنها حالة صحية 
وايجابية، وهي تعكس حرص مجلس اإلدارة على 
ثبات وضع الشركة في السوق مهما تعرضت هي 
او السوق لتغيرات طارئة. ولفت الى ان الدخول 
في مشاريع مستقبلية وعدم االقتراض واالعتماد 
عل����ى التمويل الذاتي، من املس����اهمني يوفر على 
الشركة دفع فوائد او مرابحات على عملية التمويل 
واالقتراض اخلارجي، مما ينعكس بالتالي عوائد 

على رأس املال بصورة أفضل.
واكد ان االرباح املرحلة تهدف إلعطاء التوازن 
للشركة، مشيرا الى انها تلعب دور البديل النظامي 
عن زيادة رأس املال بني احلني واآلخر. وافاد بأن 
االرباح املرحلة هي من القوائم املالية احملبذ اتخاذها، 
مستدركا بان نسبة اس����تقطاعها تخضع ملعيار 
قانوني محدد، الفتا الى ان مجلس اإلدارة غير مؤهل 
قانونيا الستقطاع نسبة من االرباح وترحيلها اال 

بأخذ موافقة من اجلمعية العمومية.

حقوق امللكية بامليزانيات املتعاقبة ما لم يتخذ قرار 
بشأنها كالتوزيعات النقدية بناء على توجيهات 
مجلس اإلدارة. واشار الى ان بيانات السنة الالحقة 
تبني وبشفافية، تفاصيل استخدامات تلك االرباح 
املرحلة، وكيفية التصرف فيها ضمن القوائم املالية 

للشركة عن السنة املالية التالية للترحيل.
من جانبه، رأى رئيس مجلس ادارة ش����ركة 
االس����تثمارات الصناعية د.طالب علي أن االرباح 
املرحلة متثل الدرع الواقية للشركة من شح السيولة 
واألزمات، مش����يرا الى انها حتافظ على ايجابية 

رأس املال.
وحول شفافية استخدام االرباح املرحلة قال ان 
الشفافية متوافرة بالرجوع الى ميزانية الشركة في 
السنة الالحقة الستخدام االرباح والتي تكشف اماكن 
استخدامها موضحا ان تلك االرباح متى استخدمت 

فإنها تبقى ضمن قائمة حقوق امللكية.
بدوره، اوض����ح اخلبير االقتص����ادي حجاج 
بوخضور ان ترحيل االرباح هو مبثابة احتياطي 
جديد يضاف الى احتياطيات الشركات كاالحتياطي 

االجباري او االحتياطي االختياري.

مزيد من التوضيح في البيانات

الرأي القانوني: توزيع األرباح أو ترحيلها من صالحيات مجلس اإلدارة قانونياً

أوضح أحد مدققي احلسابات )فضل عدم 
ذكر اس��مه( ان بعض األرباح التي يعلن عن 
انها محققة هي في الواقع أرباح غير حقيقية، 
وأكثرها ناجم عن إع��ادة التقييم وليس من 

نشاط الشركة التشغيلي.
ولف��ت الى ان األرباح عندما ترحل يكون 
جزء منها غير حقيقي، مشيرا الى ان املدون 

في التقارير السنوية ال يعكس الواقع.
وأكد ضرورة تقدمي املزيد من اإليضاحات 
ضمن تقرير البيانات املالية للش��ركات عن 
األرب��اح املرحل��ة، خاصة عند إع��ادة تقييم 
األرباح التش��غيلية حتى يتس��نى للمساهم 

تبني األرباح الناجتة عن البيع والشراء واألرباح 
غير احلقيقية.

وق��ال ان تقدمي التفاصيل الدقيقة إلعادة 
التقيي��م يوفر مب��دأ الش��فافية ويدعم ثقة 
املس��اهمني في الش��ركة وال يت��رك مجاال 

للتشكيك.
وأفاد بأن املعايير الدولية األخيرة تقضي 

بأن كل شيء يعاد تقييمه ما عدا املخزون.
وأشار الى ان بعض الشركات تستغل عدم 
معرفة املساهم ملعلومة إعادة التقييم وتعتمد 
التالعب في مرحلة إعادة التقييم، وهذا ينطبق 

على الشركات التي تفتقد الشفافية.

الشركة ش��خص اعتباري يكتسب احلقوق 
ويتحمل االلتزامات ومي��ارس أعماله من خالل 
االشخاص الطبيعيني الذين هم مبجموعهم يكونون 
الش��ركة. وقد أناط املشّرع ادارة اعمال الشركة 
مبجلس االدارة وفقا للمادة 146 من قانون الشركات 
التجارية، ويزاول مجلس االدارة جميع االعمال 
التي تقتضيها ادارة الشركة وتسيير أمورها وفقا 
ألغراضها، وال يحد من هذه السلطة اال القانون 
ونظام الشركة االساسي وقرارات اجلمعية العامة، 
فمجلس االدارة هو الذي يقوم برس��م وتنفيذ 

سياسة الشركة وادارتها من كل النواحي.
ومن االعمال الت��ي يقوم بها مجلس االدارة 
عادة اقتراح كيفية توزيع االرباح وتاريخ صرفها 
ويتولى املجلس ع��رض االقتراح على اجلمعية 

العامة إلقراره.
ومن أهم حقوق املساهم في الشركة احلصول 
ع ل��ى االرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على 

املساهمني.
وهناك استقطاعات يفرضها القانون قبل توزيع 

هذه االرباح، فهناك استقطاع 
مقابل اس��تهالك موجودات 
الشركة أو التعويض عن نزول 
القانون  قيمتها، كما يفرض 
استقطاع نس��بة قدرها %10 
على االقل حلساب االحتياطي 
االجباري، ملواجهة أي صعوبات 
ق��د تواجهه��ا الش��ركة في 
املستقبل أو توزيع أرباح في 
االعوام التي ال حتقق الشركة 

أرباحا فيها.
العامة  للجمعي��ة  ويجوز 
وقف هذا االقتط��اع اذا زاد 
االحتياط��ي االجب��اري عن 

نصف رأسمال الش��ركة، فضال عن ذلك هناك 
اس��تقطاع لالحتياطي االختياري يتم بناء على 
اقت��راح مجل��س االدارة، وكل ذل��ك الى جانب 
االستقطاع من االرباح ملواجهة االلتزامات وحقوق 

العاملني في الشركة.

ويجوز ان يتضمن النظام 
انشاء  االساس��ي للش��ركة 
صندوق خاص ملساعدة عمالها 

ومستخدميها.
ف��إذا كان هن��اك فائض 
ف��ي االرباح بع��د خصم كل 
االستحقاقات السابق ذكرها 
يتم توزيعها على املساهمني أو 
يتم ترحيلها الى امليزانية املقبلة 
اذا ما رأت ادارة الشركة انه 
من احملتمل أال حتقق الشركة 
أرباحا في السنة املقبلة وفق 
رؤيتها ودراساتها للسوق أو 
ألي سبب آخر، واحلقيقة ان 
توزيع االرباح أو ترحيلها من صالحيات مجلس 
االدارة بع��د اقرار وموافقة اجلمعية العامة التي 
تعبر عن ارادة املساهمني وعن طريقها يشترك 
املساهم في ادارة الشركة ومراقبة أعمال القائمني 
عل��ى االدارة وبالتالي فإن أقرت اجلمعية العامة 

اقتراح مجلس االدارة بعدم توزيع االرباح فهذا 
رأي املساهمني املالكني للشركة، وال ميكن القول 
بعدم جواز ذلك أو عدم مشروعيته مادام االقتراح 
بعدم توزيع االرباح قد مت عرضه على اجلمعية 
العامة وأصبح محصنا بعد املوافقة عليه من قبل 
اجلمعي��ة حتى لو كان هذا القرار غير مبرر في 
ظل وجود فائض من االموال ميكن توزيعها دون 

أن يؤثر ذلك على مركز الشركة املالي.
وجتدر االشارة الى ان جميع االستقطاعات 
السابقة وترحيلها � فيما عدا االحتياط االجباري 
وحقوق العاملني � ال تتم اال مبوافقة املساهمني 
بالش��ركة ممثلني في جمعيته��ا العمومية. وفقا 
لنصوص امل��واد 166، 167، 168، 169 من قانون 
الشركات التجارية رقم 1960/15. خالصة القول 
ان توزيع االرباح من عدمه يقوم به مجلس ادارة 
الشركة عن طريق اقتراح ذلك على اجلمعية العامة 
للشركاء والتي لها القول الفصل في هذا االقتراح 
باملوافقة أو الرفض، بغير معقب مادام االجتماع 

كان مشروعا ومستوفيا شرائطه القانونية.

منى الدغيمي
لئن اختلفت تسمياتها من األرباح املرحلة أو 
احملتجزة أو املدورة فان هدفها يبقى واحدا، وهو 
انها متثل الدرع احلامية للش����ركات من االزمات 
وامتصاص التذبذبات احلادة لألس����واق وهو ما 
دفع اكثر من شركة الى تلك االرباح بهدف التقليل 
من حدة خسارتها او التمتع بالسيولة التي شحت 

على وقع تداعيات االزمة العاملية.
ومن منطلق األسئلة العديدة للمساهمني اثناء 
عموميات الشركات في اآلونة األخيرة حول االرباح 
املرحلة في ميزانية الشركات استطلعت »األنباء« 
آراء خبراء ومس����ؤولني في ش����ركات حول مدى 
مسؤولية مجالس اإلدارات ازاء هذا اخليار وشفافية 
اس����تخدامه واالطار القانوني الذي ينظم ويحكم 

شروط اللجوء إليه.
بداية، قال رئيس جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية محمد الهاجري ان ترحيل األرباح هو قرار 
تتخذه اجلمعية العمومية للشركة بناء على توجيه 
من مجلس اإلدارة، مشيرا الى انه من الضروري 
االط����الع على قائمة بي����ان التغييرات في حقوق 
امللكية املفصح عنها ضمن التقرير السنوي للشركة 

ملعرفة تفاصيل معاجلة األرباح املرحلة.
وأوضح ان الشركة تعمد الى ترحيل ارباحها 
الستخدامها في اغراض مختلفة، منها احلاجة الى 
متويل املشاريع والتوسعات، أو عدم وجود سيولة 
مالية لديها لتوزيع االرباح أو االحتفاظ مبستويات 

من التوزيعات مبا ال يخل بأداء الشركة.
وقال ان االرباح املرحلة للش����ركة تظل ضمن 

جهل المساهم بكيفية 
إعادة تقييم األرباح 

التشغيلية يشجع 
الشركـات على 

التالعب والمغالطة

األرباح المرّحلة... 
لمصلحة َمن؟!

شريف حمدي
أبلغ����ت مص����ادر مطلع����ة 
»األنباء« ان اللجنة التنسيقية 
لدائني ش����ركة دار االستثمار 
س����تجتمع غدا )األربعاء( في 
دبي ضمن سلسلة اجتماعاتها 
الدورية ملراجعة كل متطلبات 
خطة اعادة الهيكلة، مشيرة الى 
ان االجتماع سيكون قاصرا على 
أعضاء اللجنة من دون ممثلني 
ع����ن الش����ركة أو أي جهة من 

اجلهات الدائنة.
وقالت املصادر ان أهم بنود 
االجتماع هو مناقشة امليزانية 
التقديرية وخاصة بند املصاريف 
التشغيلية املتوقعة خالل مدة 
تنفيذ خطة سداد الديون على 
مدار السنوات اخلمس املقبلة، 
وذلك استكماال الجتماع عقد في 

مايو املاضي.
واشارت املصادر الى ان اللجنة 
سيتمحور تركيزها خالل املرحلة 
املقبلة عل����ى مراجعة امليزانية 

التقديرية فضال ع����ن متابعة 
مراحل انضواء الش����ركة حتت 
مظلة قانون االستقرار املالي بعد 

استكمال باقي االجراءات.

اجتماع لـ »تنسيقية الدار« في دبي
غداً لمناقشة الميزانية التقديرية »التجارة« سمحت للشركات بعقد عموميتها دون حضورها

رغم إلزام مواد قانون الشركات من 154 إلى 160 بحضور مندوبي الوزارة

محمود فاروق
رفض ممثلو وزارة التجارة والصناعة 
حضور اجلمعيات العمومية للشركات 
التي عقدت امس، وارجعت مصادر عدم 
حضور ممثلي وزارة التجارة اجلمعيات 
العمومية الى ما يش����به االعتصام عن 
العم����ل الى ان يتم اقرار الكادر اخلاص 
مبوظفي وزارة التجارة والصناعة والذي 
مت تقدميه الى احلكومة منذ 3 سنوات، اال 
انه لم ير النور حتى اآلن. في هذا الصدد، 
عقدت امس جمعيات عمومية لنحو 6 
شركات دون حضور ممثلي وزارة التجارة 
والصناعة، االمر الذي يجعل انعقاد هذه 
اجلمعيات مخالفا ملواد قانون الشركات 
التجارية من 154 الى 160، حيث تشترط 
هذه املواد حضور ممثل����ني من وزارة 
التجارة والصناعة حتى يكون اجتماع 
اجلمعية العمومية للش����ركة صحيحا 
لتسجيل ما تتم مناقشته خالل اجتماع 

العمومي����ة واي مخالفات او جتاوزات 
او حتفظ����ات العداد تقرير نهائي حول 

اجتماع اجلمعية العمومية.
وحتدثت »األنباء« مع رئيس مجلس 
ادارة احدى الشركات الذي رفض عقد 
اجلمعية العمومية لشركته رغم اكتمال 
نصاب احلضور، حيث قال انه قانونيا 
ال يجوز عقد اجلمعية العمومية دون 
حض���ور ممث���ل ع���ن وزارة التجارة 

والصناعة.
وذكر مسؤول آخر في احدى الشركات 
انه طلب من مس���ؤولي وزارة التجارة 
احلضور الجتماع اجلمعية العمومية اال 
انهم طلبوا منه عقدها واعداد محضر 
االجتماع وانهم سيوافقون عليه دون ان 
يشاركوا في االجتماع، االمر الذي يعد 
مخالفا لقانون الش���ركات الذي ينص 
على: توجه الدعوة حلضور االجتماع 
بخطابات مسجلة الى جميع املساهمني، 

وتتضمن هذه الدعوة خالصة واضحة 
على ج���دول االعمال وال يكون اجتماع 
اجلمعية العامة صحيحا ما لم يحضره 
مس���اهمون ميثلون ثالثة ارباع اسهم 
الش���ركة، وممثلون من وزارة التجارة 
وتصدر الق���رارات بأغلبية تزيد على 
نصف مجموع اسهم الشركات ويسجلها 
مندوب التجارة، وال يكون ايضا االجتماع 
صحيحا اال اذا حضره عدد من املساهمني 
ميلكون اكثر من نصف االسهم، فاذا لم 
يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى 
اجتماع ثان يك���ون صحيحا مهما كان 
ع���دد احلاضرين، كما يدخل في جدول 
العامة في اجتماعها  االعمال للجمعية 
السنوي املسائل اآلتية وحتت اشراف 
وزارة التجارة والصناعة: اوال س���ماع 
تقرير مجلس االدارة عن نشاط الشركة 
وعن مركزها املالي خالل السنة، ثانيا 
س���ماع تقرير مراقبي احلس���ابات عن 

ميزانية الشركة وعن احلسابات التي 
قدمه���ا مجلس االدارة، ثالثا مناقش���ة 
احلس���ابات واملصادقة عليها واعتماد 
االرباح التي يجب توزيعها، رابعا انتخاب 
اعضاء مجلس االدارة ومراقبي احلسابات 
وحتديد االجر الذي يؤدي اليهم خالل 
السنة املالية املقبلة ما لم يكن معينا في 
نظام الشركة، خامسا بحث االقتراحات 
اخلاصة باصدار سندات وباالقتراض 
والرهن، سادس���ا بحث اي اقتراح آخر 
اذا كان من االمور العاجلة التي لم يتم 

ادراجها مسبقا في جدول االعمال.
تلك البن���ود الس���ابق ذكرها متت 
مناقش���تها امس في جميع اجلمعيات 
العمومية التي عقدت امس دون وجود 
ممثل عن التجارة، والسؤال الذي يطرح 
نفسه حاليا هو: هل يجوز االخذ بتلك 
العمومي���ات رغم عدم توافر الش���رط 

االساسي لها؟

ما األرباح المرّحلة؟
يقصد باألربـاح املرحلة املبلغ املتبقي من األرباح بعد 
إجراء عملية التوزيع السنوية على املساهمني والذي يقترحه 
مجلس اإلدارة، ويستخدم هذا الفائض كاحتياطي ملواجهة 
اي انخفاض في األرباح احملققة في السنوات املقبلة التي 
قد تؤدي الى عدم قدرة الشركة على اجراء توزيعات مناسبة 

على حملة األسهم.
وتوزع أرباح الشـركة بشـكل ربع سـنوي بعد خصم 

املصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي:
أ ـ جتنب نسبة قدرها 10% من األرباح الصافية لتكوين 
احتياطي ويجوز للشركة ان توقف جتنيب هذا االحتياطي 

متى بلغ نصف رأس املال.
بـ  الباقي يوزع على الشركاء بنسبة حصص كل منهم 
على رأس املال ما لم يقرر الشركاء تكوين احتياطات اخرى 
او ترحيل رصيد األرباح كليا او جزئيا للسنة املالية التالية.

ج ـ في حال حتقيق خسـائر يتحملها الشـركاء بنسبة 
ما ميلكه كل منهم على رأس املال او يتم ترحيلها للسـنة 
املالية التالية وال يتم توزيع األرباح اال بعد اسـتهالك تلك 

اخلسارة.
وإذا بلغت خسائر الشـركة ثالثة أرباع رأسمالها وجب 
على رئيس مجلس إدارة الشركة دعوة الشركاء لالجتماع 
خالل مدة ال تزيد على ثالثني يوما من تاريخ بلوغ اخلسارة 
لهذا احلد للنظر في اسـتمرار الشركة مع التزام الشركاء 

بدفع ديونها او في حلها.

بقلم: عبدالرزاق عبداهلل


