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»خوفنا منها« جعلنا ال نناقش طرق تفاديها في مشاريعنا التجارية املختلفة.
كل من دخل معترك العمل احلر يأتيه مستهدفا الربح »طبيعي«، كما أن البعض قد يكون 

واثقا من الربح »راهي«، ولكن كم منا يقبل على مشروع جديد و»في باله اخلسارة«؟
وطبعا ال نعني اس���تهداف اخلس���ارة إمنا.. االحتي���اط واحلذر منها ودراس���ة مكامنها 

وحدودها.
يتعني علينا )أصحاب األعمال احلرة( في ظل استهدافنا وسعينا للربح أن نكون حذرين 
ونتحوط من اخلسارة ومسبباتها، ومن املمكن اختزال أنواع هذه املسببات في املجموعتني 

التاليتني:
1- القصور من صاحب املشروع إما في إنشاء أو تطوير أو احتضان أو رعاية املشروع.
2- مواجهة ظروف خارجة عن إرادة صاحب املشروع مثل التغيير في القوانني أو الكساد 

االقتصادي أو اشتداد املنافسة الى درجة انعدام اجلدوى.. إلخ.
وفي ظل املجموعة الثانية من املسببات يجب على صاحب العمل قبول الواقع واالعتراف 
بعدم التوفيق � مهما كانت األس���باب � »ال حول وال قوة إال باهلل واحلمد هلل على كل حال«. 
أما عند الوقوع في فخ اخلسارة نتيجة للمجموعة األولى من املسببات فإن اخلسارة تكون 
مرة، فهي في الغالب من املمكن تفاديها من خالل قيام صاحب العمل بدوره بالشكل املطلوب، 
إال أن هذه املجموعة من املس���ببات توفر أفضل ال���دروس واملواعظ التي من املمكن أن تفيد 

صاحب العمل في مشاريعه املستقبلية.
ف���ي كل احلاالت ومهما كانت املس���ببات يجب على كل من اس���تهدف الربح أن يراعي ما 

يلي:
1- ما احلد األعلى للخس���ارة التي يستطيع أن يتحملها في سياق هذا املشروع؟ عادة ما 

تكون نسبة من رأس املال املستثمر.
2- ما اخلس���ارة املتوقعة في ظل خطة العمل املس���تهدفة للمشروع؟ »ماكو مشروع ما 

يخسر« وهو ما يجب علينا أن نعيه جميعا.
3- هل مت توفير املوارد املالية املطلوبة للمشروع والكافية للسماح بعبور فترة اخلسارة 

املتوقعة في ظل خطة العمل املستهدفة؟
4- حتدي���د نقطة الالع���ودة التي من بعد تخطيها ال ميكن للمش���روع أن يحقق العوائد 
املس���تهدفة، والتي في حال بلوغها يتعني على صاحب املش���روع إيقاف نش���اطه للس���ماح 

باسترجاع ما تبقى من رأس املال املستثمر.
5- عدم السماح للخس���ائر بالتراكم الى احلد الذي يفوق رأس املال املستثمر في أي من 

احلاالت.

وفي النهاية..

ال يسعني إال أن أدعو اهلل لكم بالربح الوافر والسالمة من اخلسارة.

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

الخسارة!!

Info@idealiti.com
www.idealiti.com

البريد اإللكتروني:
الموقع :

المعوشرجي: 42 مليون دينار حجم مبيعات وعقود الشركة خالل العام الماضي

»عربي للطاقة« بدأت اإلجراءات القضائية 
ضد جهات حكومية بقيمة 8 ماليين دينار

الشركة تستهدف التوسع في قطاع الكيماويات والتركيز على مشاريع الصيانة والتوجه نحو السوق الهندي
االسعار في املناقصات احلكومية 
وخاصة املش���اريع التي تعود 
اسباب خسائرها على صاحب 
املشروع واملتحققة خالل عام 
2008، اما شركة عربي لالعمال 
الهندس���ية وامليكانيكي���ة فقد 
كان قطاع املشاريع الكهربائية 
به���ا االكثر تأثرا بتوابع االزمة 
حيث بلغ معدل االنخفاض في 
اجمالي االي���رادات 65% وذلك 
بسبب سياسة االدارة بالتركيز 
فقط على مشاريع الصيانة ذات 
العوائد املجزية وعدم الدخول 
في مشاريع انشائية ملا اصاب 
هذا القطاع من انخفاض شديد 
في هام���ش الربح حيث تكمن 
املنافسة في االستمرارية بغض 
النظ���ر عن الربحي���ة وهذا ما 
يتعارض مع استراتيجية الشركة 
فأبت الشركة الدخول في هذه 
املنافسة، واخيرا شركة مشاريع 
البيئة الزراعية التي استطاعت 
الشركة احملافظة على مستوى 
حج���م االعمال بها ما نتج عنه 
ايرادات مساوية لنفس ايرادات 
عام 2008، وكان التأخر في ارساء 
بعض املناقصات قد انعكس على 
اداء الشركة وكذلك طلب بعض 
اجلهات احلكومية بتمديد العقود 
على نفس االس���عار قد تسبب 
في حتقيق انخفاض في هامش 
الربح واصبحت غير قادرة على 
العمومية  تغطية املصاري���ف 
واالدارية وتدرس االدارة حاليا 
تقدمي طلبات تعويضات رسمية 
عن فروق االسعار بعد حصولها 
على موافقة شفهية من بعض 
اجلهات آملني باذن اهلل تعالى 
في انعكاسها على هامش الربح 
في عام 2010، كما اس���تطاعت 
خالل عام 2009 احلصول على 
مناقصات جيدة ستنعكس على 

نتائج عام 2010.

دون حتقي���ق اي���رادات كافية 
لتغطية املصاريف التأسيسية 
لكن املؤش���رات في هذه السنة 
تدل على ان الس���وق واعد في 
امارة ابوظبي مما س���ينعكس 
على االداء في هذه الس���نة، اما 
العمانية فقد استمرت  السوق 
في نفس االداء املتوقع وحققت 
ايرادات جيدة فاقت 9.421.931 
رياال عمانيا، ونتيجة لسياسة 
حرق االس���عار الت���ي اتبعتها 
بعض الشركات في امارة دبي 
وترويجها في قطر تطلعا لتوفير 
السيولة قد اثر سلبا على حجم 
مبيعات شركة عربي قطر اال ان 
الشركة استطاعت تعويض هذا 
النقص بحصولها على توريدات 
مباش���رة مع وزارة االش���غال 
القطرية س���يأتي ثمارها خالل 

عام 2010.
اما شركة عربي للطاقة فقد 
شهدت تعافيا في قطاع املشاريع 
الهندس���ية وحقق من���وا في 
االيرادات بلغ 9% مقارنة بعام 
2008 اال ان هذا النمو لم يكن كافيا 
لتحقيق ربح تشغيلي، ومازالت 
املطالبات بالتعويض قائمة وذلك 
عن اخلسائر الناجتة من فروق 

مقارنة بالسنة السابقة نتيجة 
لتأخر احدى الشركات التابعة 
للمجموعة عن سداد القروض 
املستحقة ما قد ادى لرفع نسبة 
اخلصم على هذه القروض من 
قبل البنوك املانحة لها، فضال عن 
ان ارتفاع املصاريف العمومية 
واالدارية بنسبة 3% خالل عام 
2009 مقارنة بعام 2008 ترجع 
اسبابه الى مصاريف تأسيسية 
الفتتاح فرع بيع بالتجزئة في 
أبوظبي مت اطفاؤها بالكامل في 

عام 2009.

أداء المجموعة

وحول اداء شركات املجموعة 
فكانت على النحو التالي:

شركة عربي )املعدات( التي 
استطاعت االحتفاظ بحصصها 
الس���وقية وحتقيق معدل منو 
اجمالي لاليرادات بلغت نسبته 
1% مقارنة بعام 2008 وحتقيق 
صافي رب���ح بل���غ 1.5 مليون 
دينار، اما فرع ابوظبي فقد مت 
الربع االول  االفتتاح في بداية 
م���ن ع���ام 2009 اال ان تبعات 
االزمة االقتصادية كان لها اثر 
سلبي على الفرع والتي حالت 

االزمة االقتصادية العاملية ليبلغ 
صافي اخلسارة 413.6 ألف دينار 
بواقع خسارة للسهم 3.13 فلوس 
عن العام املاضي، اما تفاصيل 
االيرادات ونسبة مجمل الربح 
واملصاريف فه���ي على النحو 

التالي:
انخفاض اجمالي االيرادات 
ليص���ل الى 42 ملي���ون دينار 
بانخفاض نس���بته 5% مقارنة 
بعام 2008 نتيجة تأخر البدأ في 
املشاريع احلكومية على الرغم 
من اعالن نتائج بعض الترسية 
على قطاعات املجموعة واستمرار 
مصروفات التش���غيل من دون 
حتقق االيرادات كان احد االسباب 
الرئيس���ية في تأخر عمليات 
ارتفاع  التشغيل، كما س���اعد 
نس���بة مجمل الربح من %18.6 
الى 19.6% على حتسني الربحية 
حيث مت حتقيق ربح تشغيلي 
بلغ 591.660 دينارا مقابل خسائر 
تشغيلية بلغت 4.105.661 دينار 
لعام 2008 بسبب املخصصات 
التي اخذته���ا املجموعة خالل 
عام 2008 من منطلق احليطة 
واحل���ذر، كما ش���هدت االعباء 
التمويلية ارتفاعا بنس���بة %2 

محمود فاروق
كش���ف رئي���س مجل���س 
ادارة ش���ركة مجموع���ة عربي 
القابض���ة طارق املعوش���رجي 
عن االج���راءات القضائية التي 
بدأت في اجرائها ش���ركة عربي 
للطاقة التابعة للمجموعة ضد 
العديد م���ن اجلهات احلكومية 
بقيمة تصل الى 8 ماليني دينار، 
مبين���ا ان املطالبات جاءت بعد 
رفض الوزارات احلكومية دفع 
الفوارق السعرية للمناقصات 
التي حصلت عليها الشركة قبل 
طفرة ارتفاع األسعار التي حدثت 

منذ عام 2008.
وقال املعوشرجي في تصريح 
للصحافيني على هامش انعقاد 
اجلمعية العمومية العادية التي 
عقدت امس بنسبة حضور بلغت 
67%: ان حجم مبيعات املجموعة 
متضمنة العقود بلغ 42 مليون 
دينار، مشيرا الى ان املجموعة 
تس���تهدف النمو في املبيعات، 
خاصة عبر مراكز التجزئة التي 
متثل 60% من حج���م مبيعات 

املجموعة.
واضاف ان »عربي القابضة« 
ستبدأ في تنفيذ مشروع لوزارة 
العام  االشغال االماراتية خالل 
احلالي بقيمة تبلغ 7 ماليني درهم 
قطري، مما سينعكس بااليجاب 

على البيانات املالية السنوية.
وم���ن جانب آخ���ر افاد بأن 
املجموعة تتف���اوض حاليا مع 
بعض من البنوك احمللية جلدولة 
قروضها، نافيا اي تخارج من أي 
أصول خاصة باملجموعة خالل 

العام احلالي.

نتائج مالية

املالي���ة  النتائ���ج  وح���ول 
للمجموعة للس���نة 2009 فقد 
اعلن انها جاءت متأثرة بتبعيات 

جمعية عمومية نظرة مستقبلية
ه��ذا وقد وافقت اجلمعية العمومية العادية على 
جمي��ع بنود جدول أعمالها ومتت مناقش��ة تقرير 
مجلس االدارة وحساب االرباح واخلسائر واملوافقة 
عل��ى توصية مجلس االدارة بعدم توزيع ارباح عن 
السنة املالية 2009، وتفويض مجلس االدارة بشراء 
ما ال يتجاوز 10% من اس��هم الشركة خالل فترة ال 

تتجاوز 18 شهرا.

كشف املعوشرجي عن التوسع في قطاعات جديدة مثل قطاع الكيماويات 
ملا يتميز به من قلة في املنافسة وكبر في حجم السوق حيث مت تأسيس قسم 
البتروكيماويات في فرع قطر، واالستمرار في التركيز على مشاريع الصيانة 
والت��ي تتميز بانخفاض نس��ب املخاطر وقلة االعتم��اد على حجم التدفقات 
النقدية، والتركيز اكثر على االس��واق االقل تأثرا باألزمة االقتصادية العاملية 
مثل الس��وق الهندي بشكل خاص، اضافة الى تطوير القطاع الصناعي حيث 

متتلك املجموعة مصنع انتاج االملنيوم.

)محمد ماهر(طارق املعوشرجي من اليمني مترئسا اجلمعية العمومية للشركة
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