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زكي عثمان
الشك أن العام املاضي االستثنائي مستمر في 
تداعايته حتى االن ورغم ان االوضاع العاملية في 
حتسن اال ان االقتصاد الوطني ما زال يقع حتت 
وطأة العديد من التداعيات وما ميكن مالحظته 
بجالء ان اجلمعيات العمومية للشركات التي 
عقدت خالل االشهر القليلة املاضية قد شهدت 
مجموعة من الظواه���ر الصحية التي ميكن 

وصفها بأنها »ظاهرة 2010«.
وهنا تق���ول مصادر مراقبة ان اجلمعيات 
العمومية لبعض الشركات والبنوك قد شهدت 
تفاعال من املس���اهمني حتى ولو كانوا أقلية 
ولكنها ف���ي النهاية محاول���ة للتواجد على 
الساحة، سعيا للوقوف على حقيقية ما يدور 

في »كواليس تلك الشركات«.
ومن ابرز الظواهر مجموعة من التساؤالت 
احلائرة التي تنطوي حتتها مجموعة اخرى 
من االس���ئلة الفرعية والتي عمد املساهمون 

الى االستفسار عنها وهي:
1ـ ملاذا تكبدت الشركة خسائر في 2009 وأسباب 

ذلك؟
رغم ان االجابات واضحة في هذا اجلانب 
وتتلخص في ان تداعيات االزمة املالية وراء 
معظم اخلس���ائر الس���يما ان معظمها ان لم 
تكن اغلبها ناجتة عن تراجع االس���تثمارات 
غير املباشرة وحتديدا في محفظة االستثمار 
وتدهور أسعار األصول، وهو امر ميكن تفسيره 
بان العديد من الشركات قد حادت عن طريق 
االس���تثمار الصحيح واملتعلق بأنشطة عمل 
الش���ركة حيث جلأت العديد من الش���ركات 
ال���ى البحث عن قنوات بعيدة عن نش���اطها 

االساسي لتعظيم عوائدها وأرباحها الرضاء 
طموح املساهمني، وهو االمر الذي ترجم على 
ارض الواقع من خالل خسائر عندما اشتدت 

االزمة.
ولكن من احلقائق الغائبة ان انقضاء نحو 
عامني من االزمة قد اثبت للجميع ان اخلسائر 

ناجتة عن سوء االدارة.
وأمام هذا الواقع لم يعد امام املساهمني اال 

طرح تساؤالت اضافية تتمثل في:
هل عمدت الشركة الى تبني أسلوب فعال 
الدارة املخاط���ر؟، وه���ل عم���دت الى توزيع 
استثماراتها بشكل جيد؟ والى أي مدى اعتمدت 
على املضاربات في أسواق األسهم؟ وما تركيبة 
احملفظة االستثمارية؟ وعلى أي أساس بنيت 
توسعات الشركة واقتراضها في املقابل؟ وحجم 
التدفقات النقدية احلالية؟، وقدرة الش���ركة 
على اطفاء هذه اخلسائر؟، وحجم اخلسارة 

الى رأس املال؟
2 - ما حجم القروض املستحقة على الشركة؟ 

احد ابرز التس��اؤالت الت��ي ال تخلو جمعية 
عمومية منها هو التساؤل عن إجمالي حجم قروض 
الشركة ومديونيتها، ونسبتها الى حقوق املساهمني، 
وأين ذهبت هذه القروض وكيفية سدادها؟ ليتبني 
للمساهم هل أحسنت ادارة الشركة استغالل هذه 
املبالغ من عدمه؟ وآجال استحقاقات هذه القروض 
)قصيرة أم طويلة اآلجل ونسبة كل منها(، وتكلفة 
هذه القروض على الشركة، وهل تواجه الشركة 
حاليا أي مش��اكل في الوفاء بخدمة الدين؟ وهل 
أخذت ادارة الش��ركة في االعتب��ار املواءمة بني 
آجال اس��تحقاق هذه القروض واملش��اريع التي 
وجه��ت لتمويلها، وهل اس��تفادت أطراف ذات 

صلة من مبالغ هذه القروض، قدرة الشركة على 
سداد االستحقاقات قصيرة األجل؟ وحجم ونسب 
مديونية الشركة مقارنة مبتوسط حجم مديونية 

قطاع االستثمار؟
وباعتبار أن ش��ركات االستثمار أفرطت في 
االقتراض وهي تتخب��ط في اعادة جدولة الدين 
االن، فان املس��اهمني قد اصبحوا في حيرة من 
امرهم حيث بات السؤال التالي في هذا الظرف: 
ما خطة الشركة جتاه اعادة هيكلة ديونها قصيرة 
األجل الداهمة االستحقاق؟ وهل جنحت في جدولة 
جان��ب من هذه الديون؟ وه��ل هناك مفاوضات 
جتري حاليا مع الدائنني إلع��ادة جدولة الديون 
وآجال االستحقاق بعد اجلدولة؟ وبأي تكلفة متت 
اجلدولة؟ وهل استفادت الشركة في جدولة الدين 
من انخفاض س��عر الفائدة؟ وهل الشركة قادرة 
على ادارة سيولتها وتدفقاتها النقدية مبا ميكنها 

من خدمة الدين وحتقيق العائد؟
3- ملاذا لم تلجأ الشركة الى مظلة قانون االستقرار 

املالي؟
هذا التساؤل فرض نفسه قليال على بعض 
اجلمعيات العمومية وال شك ان اغلب االجابات 
غالبا ما تنحصر في ان الشركة ليست بحاجة 
الى هذا القانون الذي يقف الى جانب البنوك 
فقط وليس له أي عالقة بالشركات السيما ان 
الشركات تعاني من صعوبة جدولة الديون وان 
اغلب الديون ناجتة عن ازمة وليست الموال 
او اس���تثمارات انفقت وال ميكن استردادها 
وان االصول اجليدة للشركة خير دليل على 

ذلك.
وهنا اشار محللون الى ان عدم الدخول في 
مظلة قانون االستقرار هو خوف ادارة الشركة 

من فتح دفاترها أمام البنوك واجلهات الرقابية 
مبا يعني أن لديه���ا ما حترص على إخفائه، 
ويبقى التساؤل قائما بني املساهمني وهو، هل 
الشركة قادرة على النهوض منفردة من األزمة 
دون احلاج���ة لهذا القانون، وهل لديها خطة 

واضحة تكفل لها املعاجلة خارج القانون؟
4 - من أين إيرادات الشـركة فـي 2010 وهل هي 

تشغيلية أو مضاربية؟
أمام األوضاع الس��ابقة لم يعد امام املساهم 
اخلروج من اجلمعية العمومية اال وقد استفسر 
عن أداء الشركة في 2010، وما الطرق التي ستعمل 
بها الشركة ملواجهة استمرار تداعيات األزمة وإال 

يكون هذا العام »شماعة« ملزيد من اخلسائر؟
وليس بغريب أن يقوم املساهم بطرح تساؤل عن 
خطة الشركة في اعادة جدولة الديون خالل 2010، 
وكيف س��ترتب استثماراتها من خالل التخلص 
من األصول السيئة واحلفاظ على األخرى املدرة؟ 
وما مصادر إيراداتها في املرحلة املقبلة؟ وكيف 
ستؤمن اإلدارة للشركة مصادر دخل مستقرة، 
وهل س��تكون هناك اس��تثمارات جديدة خالل 
العام احلالي وتكلفة هذه االستثمارات وتنوعها 
قطاعيا وجغرافيا وهل اس��تثمارات قصيرة ام 

طويلة االجل؟
وهنا حرص احملللون على اهمية أن يس��أل 
املس��اهم عن مصادر ايرادات الشركة اذا كانت 
تشغيلية ناجمة عن االستثمار في أصول حقيقية 
تدخل ضمن صلب اغراض الشركة، أم غير تشغيلية 
وغي��ر متك��ررة ناجتة عن اع��ادة تقييم أو بيع 
أصل، ليطمأن املساهم الى امكانية استمرار هذه 
االي��رادات من عدمه وأن الش��ركة لم تخرج عن 

مجال عملها األساسي.
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أسئلة حائرة  في »عموميات الشركات لـ 2010«

عاطف رمضان
قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة املجموعة اخلليجية 
للتنمية واالستثمار ومدير عام شركة دار الكوثر العقارية 
احمد الصفار ل� »األنباء«، إن الشركة تعتزم ابرام صفقات 
عقارية كبرى في السوق احمللي قريبا، مبينا ان صعوبة 
احلص���ول على متويل من البن���وك حتول دون امتامها 
حاليا. وأض���اف الصفار ان البنوك احمللية، على الرغم 

من انها تقدم تس���هيالت ومتويال للشركات، اال ان ذلك 
يتم بش���كل محدود أو قليل، الفتا الى ضرورة ان تفتح 
البنوك املجال بشكل أكبر لعمليات التمويل. وأكد الصفار 
ان السوق العقاري الكويتي يضم العديد من الصفقات 
الكبرى »املعطلة«، وانه في حال قيام البنوك بفتح قنوات 
التمويل بالش���كل املطلوب فإن ذلك سيؤثر إيجابا في 

عودة النشاط للسوق العقاري مرة ثانية.

الصفار لـ »األنباء«: صفقات عقارية لـ »دار الكوثر« معطلة بسبب التمويل املؤشر 
السعري 

7344.5
بتغير قدره

- 40.1

»مجموعة األوراق« تنفي شراء
 حصة مؤثرة في »ياكو«

أحمد مغربي
نفى مصدر مس����ؤول في مجموعة األوراق املالية استحواذ 
الش����ركة على حصة مؤثرة في شركة ياكو للخدمات الطبية، 
معتبرا ان هذا األمر عار متاما من الصحة، نافيا قيام الش����ركة 
بعمليات جتميع على السهم خالل عمليات التداول في الفترة 

املاضية.
وأوضح املصدر ل� »األنباء« ان »مجموعة األوراق« تدرس 
حاليا االس����تحواذ على حصص مؤثرة في ش����ركات مدرجة 
أصبحت أس����عارها مناسبة جدا للشراء وتتمتع مبالءة مالية 

جيدة وغالبية أسهمها مطروحة في السوق.
وأش����ار الى ان الشركة تس����عى من خالل السيولة املالية 
املتوافرة لديها الى اقتناص أي فرصة سانحة خاصة أنها ترى 
ان الس����وق مالئم حاليا الجناز مثل ه����ذه العمليات، مبينا ان 
املجموعة ستركز خالل الفترة املقبلة على تنويع مساهماتها 

في الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية.
جتدر االشارة الى أن بيت التمويل الكويتي )بيتك( ميتلك 
حصة قدرها 11.8% في ش����ركة ياكو الطبية التي تنش����ط في 
جت����ارة األدوية واملع����دات الطبية والدخول ف����ي املناقصات 
احلكومية واألهلية وإنشاء وإدارة املراكز الطبية واملستشفيات 

واملستوصفات واملختبرات الطبية.

تدرس االستحواذ على حصص مؤثرة في شركات مدرجة

من جهة أخرى، ذكرت ش���ركة ياكو الطبية في بيان 
نشر أمس على البورصة أن اجلمعية العمومية العادية 
وغير العادية للش���ركة س���تنعقد في 28 ابريل اجلاري 
حيث سيتم خاللها مناقشة توصية مجلس االدارة عن 
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 بتوزيع أرباح 

نقدية بنسبة %5.

.. وعمومية »ياكو« 28 الجاري
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