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المل�ف االقتصادي األس�بوعي: »بعد احت�دام أزمة القروض وعجز الش�ركات عن الس�داد.. قطار الش�ركات إل�ى أين؟!«

الفرق بين
 اإلفالس واإلعسار

اإلف�الس Bankruptcy: هو 
حال���ة الش���خص املدين )او 
املؤسسة املدينة( الذي يعجز 
القي���ام بالتزاماته جتاه  عن 
دائني���ه، فيمتنع ع���ن الدفع، 
فيصار الى القاء احلجز الفوري 
على امواله ليوزع ثمنها من بعد 
على الدائنني، واالفالس حالة 
قانونية يتم اعالنها او شهرها 
بحكم قضائي، اما االفالس في 
االصطالح الفقهي: فهو ان يكون 
الدين الذي على الشخص اكثر 
من ماله، سواء أكان غير ذي 
مال اص���ال، ام كان له مال، اال 
انه اقل من دينه، قال ابن قدامة: 
وامنا سمي من غلب دينه ماله 
مفلسا وان كان له مال، الن ماله 
مستحق الصرف في جهة دينه، 

فكأنه معدوم.
االعس�ار Insolvency: ه���و 
عجز املدين عن تسديد ديونه 
في س���ياق استحقاقها بحيث 
يضطر آخر االم���ر الى وقف 
اعماله وتصفيتها، ورمبا يعجز 
املعسر عن تسديد ديونه مع 
وجود اص���ول غير قادر على 
الديون فيكون  تسييلها لسد 

بحاجة الى الوقت.

إعادة جدولة الديون.. حلول ذاتية للخروج من عنق األزمة
نجحت في بعض الشركات وفشلت مع أخرى

االندماج في زمن األزمة.. بين الرفض واالضطرار 
للتمويل، كويت انفست، جيزان 
القابضة« وحت����ى وقتنا هذا لم 
تتم عملية الدمج فعليا الستمرار 
عملية تقييم األصول، كما توجد 
محاول����ة اخرى لدمج ش����ركتي 
األولى لالستثمار وبيت االستثمار 
اخلليجي وهي ايضا لم تتم فعليا 
رغم امتام عمليات تقييم األصول 
النهائي ملالك  الرأي  انتظار  وفي 
الش����ركتني، وكذلك محاولة دمج 
بني ش����ركتي منش����آت العقارية 
اللتني متلك  القابض����ة  وصكوك 
فيهما مجموعة عارف لالستثمار 
نسبا كبيرة غير ان هذه العملية 
لم ترتق بع����د العتبارها عملية 
اندم����اج حقيقية، وفيما عدا ذلك 
هناك عمليات دمج داخلية لقطاعات 
وادارات قام����ت وتقوم بها بعض 
الشركات ولكن ال ميكن اعتبارها 
دمجا حقيقيا، يس����اعد في زيادة 
الدفترية للكيان املستمر  القيمة 
بعد الدم����ج او تقليل املصاريف 
االدارية وزيادة االيرادات وحتسني 
الربحي����ة وهي من املميزات التي 

يحققها االندماج.

3 � عدم مالءمة التش����ريعات 
إلمت����ام عمليات الدم����ج وهو ما 
يتطلب اج����راءات كثيرة ووقتا 

طويال إلجناز عمليات االندماج.
وبالنظر الى الواقع احمللي جند 
ان عمليات االندماج بني الشركات 
الكويتية التزال محدودة للغاية إال 
انها متثل محاولة لتحريك املياه 
املثال  الراكدة، فمنها على سبيل 
محاول����ة دمج ثالثي����ة تقوم بها 
ايفا لشركات »الدولية  مجموعة 

قطاعات اخرى بعني االعتبار وقد 
يجعلها تضطر اليه على الرغم من 
ان خيار االندماج في الكويت خيار 
صعب تتجنب اللجوء اليه كثير 
من الشركات ألسباب مختلفة منها: 
1 � صعوبة قبول املالك لهذه الفكرة 
كونها تسلبهم مزايا كثيرة فضال 

عن مراعاة املكانة االجتماعية.
2 � كثير من الشركات العائلية ال 
تفصل بني امللكية واالدارة، وبالتالي 

هناك صعوبة في دمجها.

في ظل عجز كثير من الشركات 
املتعثرة عن سداد التزاماتها جتاه 
الدائنني وعدم وجود خيارات كثيرة 
للخروج من هذا النفق املظلم الذي 
يهدد كثيرا من الش����ركات ذائعة 
الصيت داخل وخ����ارج الكويت، 
بدأت بعض الشركات تفكر في خيار 
االندماج كأحد احللول التي نادى 
بها محافظ بنك الكويت املركزي 
الش����يخ سالم الصباح بأن تنظر 
الش����ركات في االندماج ملواجهة 
التي  العاملية  املالي����ة  اثر األزمة 
ش����كلت واقعا جديدا يستوجب 
العاملة  الكويتية  على الشركات 
في مختلف القطاعات النظر بجدية 
الى الفرص املمكنة لها إلعادة هيكلة 
اوضاعها، وهي الدعوة التي وجدت 
صدى من البع����ض آنذاك، ولكن 
كثيرا من الشركات اعرضت عنها 
على أمل وجود بدائل للخروج من 
األزم����ة، غير ان صعوبة إمكانية 
سداد االلتزامات وطول فترة البحث 
عن حلول قد يجعل هذه الشركات 
تنظر مرة اخرى خليار االندماج مع 
شركات اخرى في ذات القطاع او في 

إعداد: شريف حمدي � محمود فاروق � عمر راشد � منى الدغيمي
عاطف رمضان � محمد البدري � أحمد يوسف

من�ذ بداية ظهور تبعات األزم�ة املالية العاملية عل�ى االقتصاد احمللي في 
منتصف 2008، جتلت املشاكل التمويلية التي احاطت بالشركات في مختلف 

القطاعات وحتديدا في قطاع االستثمار خاصة مع عدم التدخل احلكومي 
ملساعدة الشركات إال من خالل الدخول حتت مظلة قانون االستقرار 

املالي، ما دعا جميع الشركات للبحث عن حلول ذاتية للخروج من 
عنق األزمة. وبدأت الشركات في الدخول في مفاوضات ماراثونية 
مع البنوك واجله�ات الدائنة محليا وعامليا من اجل اعادة هيكلة 
الديون قصيرة األجل، والتزال احملاوالت واجلهود املضنية تبذل 
من مجالس ادارات الشركات إلنهاء املفاوضات بتوقيع عقود هيكلة 

ديونها، ورغم ذلك لم ينجح سوى القليل من الشركات في ذلك.
ومن ابرز الشركات الكويتية التي جنحت في توقيع عقود إعادة 
هيكلة ديونها شركة بيت االستثمار اخلليجي )جلوبل( والتي كانت 

أول شركة محلية تنجح في اعادة جدولة ديونها البالغة 1.7 مليار دوالر 
مع 53 بنكا، وذلك على مدار 3 س�نوات وذل�ك في اكتوبر 2009، وبعد 

فترة طويلة من التفاوض جنحت بعض الشركات في توقيع عقود اعادة هيكلة 
ديونها بالفعل مثل الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار »كفيك«، حيث جنحت 

في جدولة ديونها البالغة 145 مليون دينار مع 22 بنكا، وكذلك جنحت شركة املدينة 
للتمويل واالس�تثمار في اعادة جدولة 45 مليون دين�ار من أصل 50 مليون دينار قبل 
اسابيع قليلة، كما جنحت ش�ركة عقارات الكويت في اعادة جدولة 30 مليون دينار، 
وكذلك اعلنت ش�ركة صروح لالس�تثمار عن جدولة ديون بقيمة 10 ماليني دينار في 
البحرين. واليزال الكثير من الش�ركات الكبيرة في الس�وق احمللي تبذل كل ما لديها 
لتكليل جهودها بتوقيع عقود اعادة الهيكلة مع البنوك الدائنة ومنها على سبيل املثال 
ال احلصر مجموعة عارف لالستثمار، وأعيان لالجارة واالستثمار، واألولى لالستثمار، ونور 
لالس�تثمار.. وشركات اخرى اعلنت مرارا وتكرارا أنها وضعت اللمسات النهائية إلعادة 
جدولة ديونها، غير انها لم تصل الى احملطة األخيرة في املفاوضات.. ونظرا ألن املهمة 
شاقة وهناك كثير من العوامل التي توثر فيها بشكل مباشر فكثير من املفاوضات عادت 

الى املربع األول بعد ان اوشكت على االنتهاء.

» المركزي« و»البورصة« للشركات: ماذا فعلتم  بزيادة
 رؤوس أموالكم وأين سيتم استغالل الزيادة الجديدة؟

 تطرح اجلهات الرقابية املتمثلة في 
بنك الكويت املركزي وإدارة البورصة 
جملة من االستفسارات على الشركات 
التي تتجه الى طلب زيادة رأسمالها 
إلطفاء خسائرها وتطلب 
اإلجابة عنها بشفافية 
مطلقة، حيث تقف 
أمام تلك الشركات 
حتديات كبيرة 
قد تكون كفيلة 
مسار  بتغيير 
بع���د  القط���اع 
الطفرة،  سنوات 
خصوصا الشركات 
التأس���يس  حديثة 
ل���م تفلح  والت���ي 
حت���ى اآلن ف���ي اقناع 
املستثمرين مبا لديها 
امكان���ات، نظرا  م���ن 
أو  لقصر عمر بعضها، 
إلى عدم  السباب ترجع 
جودة م���الءة بعض هذه 
الش���ركات، وتبدو املش���كلة 
الش���ركات  احلالية عدم متكن 
االستثمارية اخلاضعة لرقابة 
البنك املركزي التي يتجاوز 
عددها 99 شركة من 
احلفاظ على قاعدتها 

الرأس���مالية س���ليمة، وتوفير مصادر 
دخل متك���رر يكفيها لصمودها في وجه 

األزمة.
فى هذا الس���ياق قالت مصادر مراقبة 
ان هن���اك 5 تس���اؤالت تطرحها اجلهات 
الرقابية على الشركات الراغبة في زيادة 

رأسمالها وهى: 
1- اين سيتم استغالل أموال الزيادة، 

وماذا فعلتم بالزيادة السابقة؟
2 � ما مستقبل الشركة خالل السنة املالية 

املقبلة وما حجم العوائد املتوقعة؟
3 - هل هناك توسعات سواء في السوق 
احمللى أو اخلارجي وما جدواها في ظل 

هذه األزمة؟
4 - هل س���تتمكن الشركة من حتقيق 
عوائد جيدة وتقدمي خدمة للمس���اهمني 

جديدة؟
5 - ما قيمة األصول لديكم وما قيمتها 
املتوقعة بعد الزيادة خالل س���نة مالية 

كاملة؟ 
تلك هي األسئلة اخلمسة التي تطلبها 
اجلهات من الشركات وذلك حرصا منها 
على سالمة أموال املساهمني واحلفاظ على 
حقوقهم خاصة للش���ركات االستثمارية 
التي خس���رت أجزاء من رؤوس أموالها 
جعلتها تتجاوز اخلطوط احلمراء من قبل 
»املركزي«، وهو انخفاض رأس املال عن 
15 مليون دينار وهو الشرط األساسي في 

إنشاء الشركات اجلديدة، ما جعل طلبات 
اجلهات الرقابية تزيد من حدة أسئلتها 
وتذهب بها ميينا ويس���ارا للوصول الى 
احلقائ���ق حتى ال يتعرض القطاع املالي 

لهزات عنيفة.
وهنا تقول مصادر ان كل شركة عليها ان 
تبادر الى مساعدة نفسها، واتخاذ جملة من 
اإلجراءات األكثر فاعلية التي تتناسب معها، 
مبينة الى انه ال ميكن ان تبقى كل األوضاع 
على ما هي عليه كم���ا هي وقت الرواج 
والش���دة، فيجب اتخاذ قرارات حاسمة 
بالتخلي عن أصول جوهرية وثمينة وإنقاذ 
الش���ركة ومن ثم العودة لبناء اخرى.و 
مصارحة املس���اهمني مبنتهى الشفافية 
وتعريفهم بواقع ومستقبل الشركة حتى 
ميكن لهم ولغيرهم التفكير باملس���اعدة 
وترسيخ املصداقية والشفافية واالبتعاد 
عن التغرير بصغار املستثمرين ويجب 
التنازل والتخلي عن بعض املكتس���بات 
التي كانت تعتبر حقا وقت الرواج السباب 
ليست كلها مقنعة، لكن في وقت األزمة 
يجب تطويع واتخاذ كل اإلجراءات التي 
تنقذ املؤسسة كما يجب إعادة النظر في 
التكاليف واألعب���اء التي كانت تتحملها 
موازنات الشركة حتت مسميات مختلفة، 
والتي من شأنها ان ترهق املوازنة حاليا، 
مبا في ذلك نفقات االستشارات والعموالت 

التي توزعت ذات اليمني وذات اليسار.

الديون
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رغ����م االعت����راف باإلفالس 
قانوني����ا والقبول ب����ه واقعيا 
على املس����توى العاملي، اال اننا 
نصطدم برفضه والهروب منه 
واحلساسية املفرطة إزاءه محليا، 
فهناك أكثر من شركة املفروض 
إشهار إفالس����ها وخروجها من 
السوق ترفض هذا املصير وتصر 
على االستمرار رغم انتفاء شروط 

البقاء في السوق.
األزم����ة العاملي����ة الراهن����ة 
وصعوبة اإليفاء بتسديد الديون 
وشح السيولة وضعت الشركات 
احمللية أمام واقع صعب اإلقرار 
به، أال وهو اإلفالس حيث ال مفر 

لها من مصير بات محتوما و»ش����را البد منه« كما أقر بذلك معظم 
االقتصاديني واخلبراء ل� »األنباء«.

وأمام حقيقة اإلفالس التي يأبى الكويتيون االعتراف بها خاصة 
واخلليجيون عموما للجهل بحيثياتها القانونية من ناحية ورفضها 
لالعتقاد السائد بأن االفالس مبثابة إعالن موت الشركة واندثارها 

والتشهير بسمعتها في السوق من ناحية أخرى.
يعترف أغلبية االقتصاديني بضرورة إشهار الشركات »اخلسرانة« 
إفالسها لعدم قدرتها على االستمرار، مشيرين الى أن الدخول في 
عمليات اإلفالس ليس باألمر املدهش أو املس����تغرب أو املستهجن 
بل قد يكون حال جيدا للمس����تثمرين ولالقتصاد الوطني إال أنهم 

يرفضون هذا املصير على مستوى التطبيق.
وكان منطل����ق رف����ض أغلبية الكويتيني لإلف����الس هو العرف 
االجتماعي حيث لم تس����جل أي حالة إفالس للش����ركات املدرجة 
أو غيرها في س����جالت احملكم����ة الكويتية حتى اآلن مما جعل من 
اإلفالس سيناريو من السيناريوهات املطروحة فقط على صفحات 
اجلرائد دون اجلرأة على طرحه على س����جالت الشركات أو وزارة 

التجارة أو احملاكم.
وأشار االقتصاديون إلى أن بعضهم يخلط بني مفهومني حيث 
يفهم التصفية على أنه����ا إفالس لكن كال املفهومني لهما أحكامهما 
وآلياتهما حيث عرف االفالس بأنه احلالة القانونية التي يوجد فيها 
التاجر املتوقف عن دفع ديونه في موعد استحقاقها ويتم إشهاره 
مبقتضى حكم قضائي وقد حددت الفقرة األولى من املادة 681 من 
قانون التجارة الكويتي شروط إشهار إفالس الشركات بقولها: فيما 
عدا ش����ركات احملاصة يجوز إشهار إفالس أي شركة إذا اضطربت 

أعمالها املالية فتوقفت عن دفع ديونها. 
وعلى ذلك البد أن يتوافر في الشركات التي يجوز إشهار إفالسها 
ش����رطان: توقف الشركة عن دفع ديونها بسبب اضطراب أعمالها 
املالية وثانيهما اكتس����اب الشركة للش����خصية املعنوية املستقلة 

عن أشخاص الشركاء، ومفهوم 
هذا الش����رط األخير عدم جواز 
إش����هار إفالس شركة احملاصة 
وهي شركة ال تكتسب كما تقدم 
شخصية معنوية بسبب صفتها 

املستترة. 
وتتأك����د حالة اإلفالس على 
الواقع بصدور حكم من  أرض 

احملكمة ضد الشركة.
 أما التصفية فاملشرع الكويتي 
لم يفرد لها قانونا مستقال عن 
قانون الشركات التجارية وإمنا 
جاءت متواءمة مع مواد قانون 
الشركات التجارية الكويتي رقم 
5 لس����نة 1960 وتبعا لألحكام 
التنظيمية للشركات فتتم عند انقضاء الشركة وذلك بالقدر الذي 
ال تتعارض فيه هذه األحكام مع ش����روط عقد الشركة أو نظامها، 
مع مراعاة أسباب االنقضاء اخلاصة بكل نوع من أنواع الشركات، 
وتنقضي كل شركة بأحد أس����باب االنقضاء املنصوص عليها في 
نظام الشركات وتدخل الشركة مبجرد انقضائها في دور التصفية 
وحتتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية الى أن تنتهي 
التصفية، ويقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر من الش����ركاء أو 
غيرهم وسواء مت تعيني املصفي من قبل الشركاء كما في )التصفية 
االختياري����ة( أو م����ن اجلهة القضائية )دي����وان املظالم( يجب أن 
يتضمن قرار تعيني املصفني س����لطاتهم ومكافآتهم وعلى املصفني 

القيام بجميع األعمال التي تقتضيها التصفية.
فالتصفية االختيارية معناها إنهاء عمليات الش����ركة وحصر 
موجوداتها واستيفاء حقوقها وسداد ديونها متهيدا لوضع األموال 

الصافية بني ايدي الشركاء القتسامها وتوزيعها.

الفرق بين التصفية واإلفالس

الش����ركة غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغير وذلك 
بسبب جتاوز خسائرها رأس املال وفقدان الضمان الكافي للدائنني 
تعتبر مفلسة وتطبق عليها أحكام اإلفالس من قبل ديوان املظالم 
مبعنى ان تكون الشركة متى استغرقت ديونها جميع أموالها فعجزت 
عن تأدية هذه الديون مفلسة إال انه ميكن للشركاء تفاديا للحكم 
بإفالس الشركة إبرام صلح أو تسوية مع الدائنني واحلصول على 
موافقة الدائنني على التنازل عن جزء من ديونهم او جدولة ديونهم 
حلمايتهم من اإلفالس، ويش����ترط لقبول قرار الش����ركاء بتصفية 
الشركة ان تكون الشركة قادرة على الوفاء بكافة ديونها أو عليها 
أن تقدم مركزا ماليا معتمدا من محاسب قانوني مرخص له يثبت 
قدرتها على الوف����اء بديونها في تاريخ احلل والتصفية حتى يتم 

التصديق على القرار املذكور.

رأي 20% من املستجوبني كاحدى 
الوسائل الضرورية لوضع حلول 
»فعال���ة« مركزين على قوانني 
هيئ���ة أس���واق امل���ال وإجراء 
تعديالت جذري���ة على قانون 
تعزيز االستقرار املالي لدخول 
الشركات املتعثرة حتت مظلته، 
وكذلك اإلسراع بصدور قانون 

الشركات التجارية اجلديد.
 وفي الس���ؤال الثالث حول 
مدى تأيي���د حتركات احلكومة 
لعالج تعثر الشركات، أوضح 
70% تأييدهم للتدخل احلكومي 
لعالج األزمة واضعني شروطا 
محددة لنوعية التدخل بالتأكيد 
عل���ى ضرورية ش���مولية تلك 
احللول وأال تكون قاصرة على 
قطاع اقتصادي دون اآلخر، وعبر 
20% ع���ن رفضه���م للتحركات 
احلكومية لعالج تعثر الشركات 
ودعمها للش���ركات ذات األداء 
التش���غيلي منها، فيما أوضح 
10% من املستجوبني أن العالج 
احلكومي أوجد مزيدا من التدهور 
في أداء تلك الشركات على املدى 

البعيد.

أجمعت آراء 100 ش���خصية 
من املستثمرين واالقتصاديني 
واملتداولني في استبيان أجرته 
»األنباء« حول اجلهود احلكومية 
لعالج أزمة الشركات ومقترحات 
اخلروج من األزمة ومدى تأييدهم 
� من عدمه � للجهود احلكومية 
في عالج تعثر الشركات، على 
أن تلك اجلهود جاءت متأخرة أو 
قاصرة أو غير مناسبة لألوضاع 

االقتصادية الراهنة.
 ففي السؤال األول: كيف ترى 
أزمة  اجلهود احلكومية لعالج 
الشركات؟ أجمعت 70% من اآلراء 
على أن تلك اجلهود »انفعالية«، 
حيث تفتقد منهجية »شاملة« 
و»ش���فافة« جتاه املستثمرين 
واملتداول���ني واالقتصادي���ني، 
ورأى 15% من املس���تجوبني أن 
تلك اجلهود »مج���رد كالم« لم 
يالمس أرض الواقع، فيما رأت 
10% من العينة أنها مقبولة، ولم 
تبد 5% من العينة رأيها في تلك 

اجلهود بقولها »ال أعرف«.
 وفي الس���ؤال الثاني حول 
مقترحات اخلروج من األزمة، 

ومهم للخروج من األزمة الراهنة 
وحتى ال تتم مكافأة املتسببني 
في األزمة على حس���اب صغار 

املساهمني.
التش���ريعات  وج���اءت   
االقتصادي���ة املنظم���ة لألداء 
االقتصادي كحل وحيد وضروري 
للخروج من األزمة الراهنة في 

أشار 40% من املتداولني إلى أن 
ضخ سيولة مباشرة في السوق 
هو احلل األمث���ل للخروج من 
الوضع الراهن من خالل وضع 
دراسات متخصصة تشارك فيها 
شركات محلية وعاملية، فيما عبر 
30% من املستجوبني عن ضرورة 
محاسبة الشركات كحل ضروري 

المل�ف االقتصادي األس�بوعي: »بعد احت�دام أزمة القروض وعجز الش�ركات عن الس�داد.. قطار الش�ركات إل�ى أين؟!«

..ومسؤول في »التجارة« ينفي وجود حاالت إفالس
جتاه الشركات املخالفة مؤكدا 
ف���ي الوقت ذات���ه ان الوزارة 
ارسلت كتبا للشركات املخالفة 
منذ بداية العام احلالي ولكن 
التشديد على الشركات من قبل 
الوزارة لم يتم إال في شهر مايو 

املاضي.
من جانب آخر، ذكر مصدر ل� 
»األنباء« انه وفي حال حتقيق 
اي ش���ركة خلس���ائر تتجاوز 
ارباع رأس���مالها يجب  ثالثة 
على مجل���س اإلدارة ان يعقد 
جمعية عامة غير عادية لتقرر 
ما اذا كانت احلالة تستوجب حل 
الشركة قبل األجل أو تخفيض 
رأس املال او اتخاذ غير ذلك من 

التدابير املناسبة.
واضاف انه اذا اهمل مجلس 
االدارة في عقد اجلمعية العامة 
غير العادية او لم يتم انعقاد 
هذه الهيئة لعدم توافر النصاب 
القانوني او رفضت الهيئة حل 
الشركة جاز لكل مساهم ان يلجأ 

إلى القضاء حلل الشركة.

الشركات املخالفة، الفتا الى ان 
الهدف من ذلك ان يتلو مندوب 
الوزارة التقارير التي تتضمن 

مخالفات هذه الشركات.
ولف���ت الى ان بنك الكويت 
املركزي افرج ع���ن ميزانيات 
4 شركات وان الوزارة اعطت 
الش���ركات مواعيد لعقد  هذه 

عمومياتها.
واستطرد قائال: »التجارة« 
اعطت ال� 4 ش���ركات مواعيد 
لعقد عموميات عادية وبذلك 
املادة 178  ينتفي دور تطبيق 
وانه طاملا التزمت هذه الشركات 
فإن الوزارة تتلو تقريرها خالل 

هذه العمومية.
وزاد قائال: »التجارة« تريد 
العنب ال الناطور، وليس هناك 
داع لعقد عموميات اضطرارية 
لتطبي���ق املادة 178 من قانون 
الش���ركات فال���وزارة حتترم 

الشركات امللتزمة.
ونفى ايضا املسؤول تقاعس 
الفترة املاضية  الوزارة خالل 

املخالفة التي لم تقدم بياناتها 
املالية للوزارة.

وأوضح أن بعض الشركات 
املخالفة كانت تب���رر موقفها 
للوزارة من تأخي���ر بياناتها 
املالية بأن تلك البيانات ارسلت 
للبورصة أو لدى بنك الكويت 

املركزي.
واش���ار ال���ى ان ال���وزارة 
ل���م تنظر الى ه���ذه املبررات 
واملماطالت وقد وضعت حدودا 
لذلك وطبقت القانون على هذه 
الشركات املخالفة ووجهت كتبا 
رسمية ملجموعة من الشركات 
املتأخرة في تقدمي ميزانياتها 

للوزارة.
وقال إن التجارة استخدمت 
املادة 178 من قانون الشركات 
التجارية والتي متنحها األحقية 
في حتديد موع���د اجلمعيات 
العمومية للش���ركات املخالفة 
في تقدمي ميزانياتها للوزارة 
بغض النظر عن حضور او عدم 
حضور مجال���س ادارات هذه 

نف���ى مصدر مس���ؤول في 
التج���ارة والصناع���ة  وزارة 
 ل� »األنباء« وجود اي حاالت 
افالس للشركات املسجلة لدى 
الوزارة، مش���يرا الى ان قرار 
اس���قاط اسم اي ش���ركة من 
س���جالت الوزارة ال يكون إال 
من خالل حكم صادر من قبل 
احملكمة وذلك في حال تورط 
الش���ركة في حاالت تزوير او 
تالعب او اي مخالفات من هذا 
النوع. وعن صمت »التجارة« 
طوال الفترة املاضية وحتركها 
البورصة من  جتاه تنظي���ف 
الشركات املخالفة »فجأة« ذكر 
املسؤول ان الوزارة اعدت تقارير 
بشأن الشركات املخالفة، قبل 
ان يتسلم الوزير احمد الهارون 
حقيبة »التجارة« مستش���هدا 
اع���ده قطاع  الذي  بالتقري���ر 
الشركات والتراخيص التجارية 
بالوزارة عن اجنازات هذا القطاع 
خالل الفترة 2009-2010 حيث 
ورد فيه اسماء واعداد الشركات 

معايير تصنيف الشركات المتعثرة
الشركات املتعثرة: الشركات التي تبلغ خسائرها التراكمية %50 
أو أكثر من رأس املال املدفوع، الش���ركات التي حققت خسائر 
ملدة 3 س���نوات متتالية وزاد مجموع خس���ائرها عن 25% من 
رأس املال املدفوع، الشركات غير العاملة أو املتوقفة جزئيا عن 
العمل )ألسباب ال تتعلق بإعادة التقييم( ملدة ال تقل عن ثالثة 
أشهر دون إبداء األسباب لذلك، الشركات التي مت إعادة هيكلة 
رأسمالها بالتخفيض، مع بقاء نس���بة من اخلسائر املتراكمة 
تزيد على 20% من رأس املال اجلديد، الش���ركات التي لم تعقد 

جمعيات عمومية ملدة تزيد على سنتني.
الشركات السائرة نحو التعثر: الشركات التي حتقق خسائر للمرة 
األولى وتزيد نس���بة هذه 
اخلس���ائر عل���ى 10% من 
رأسمالها أو لسنتني متتاليتني 
وبنسبة تزيد على 15% من 
رأسمالها، الشركات التي متت 
اعادة هيكلة رأسمالها )مبا 
يضمن التخلص من اخلسائر 
املتراكم���ة( أو أال تزيد هذه 
اخلسائر على نسبة 20% من 
رأسمالها اجلديد، الشركات 
التي حتقق خسائر تشغيلية 
ملدة ثالث سنوات متتالية، 
وجود قرائ���ن على ضعف 
اإلدارة وع���دم قدرتها على 
التفاع���ل م���ع املتغي���رات 
االقتصادي���ة املختلف���ة أو 
وجود ح���ادث طارئ يؤثر 
بشكل جوهري على سالمة 

املركز املالي للشركة.

اقتصاديون: قرار »اإلفالس« شر البد منه
وإعالنه.. »موت للشركة ووصمة عار«

استبيان »األنباء«: 70% يرون أن التدخل الحكومي 
لعالج أزمة الشركات »انفعالي« ويفتقد المنهجية

السؤال األول: كيف ترى الجهود الحكومية لعالج أزمة الشركات؟
%10

5%مقبولة
ال أعرف

%15
مجرد كالم

%70
انفعالية

السؤال الثالث: ما مدى تأييدك لتحركات الحكومة لعالج أزمة تعثر الشركات؟

10% العالج الحالي أوجد 
المزيد  من التدهور

%20
تحركات غير كافية

%70
تحركات معقولة

السؤال الثاني: ما المقترحات لخروج الشركات من األزمة؟
%30

محاسبة مجالس اإلدارات

%10
ال أعرف

%40
ضخ سيولة مباشرة 

في السوق
%20

عالج التشريعات 
المنظمة للسوق


