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  تعثـر الشركات

  
في الواقع إن الحديث عن تعثر الشركات يالمس مـشاعر كثيـر مـن المـستثمرين                

سيما ممن وقع فريسة لتعثر هذه الشركات وهم في         ساهمين وخاصة صغار المساهمين، ال      والم
  .الحقيقة شريحة واسعة من المجتمع

  

قتـصادية  ومن خالل اإلطالع على أوضاع السوق المـالي والعقـاري واألخبـار اال            
وتشكيل لجان التدقيق والتحقيق من قبل الجهات الرقابية نجد أن هناك حـاالت تعثـر كبيـرة،      
وهناك أسئلة كبيرة يطرحها صغار وكبار المساهمين الذين وقعوا أوالً فريسة شركات توظيف             

ة فوقعوا مرة أخرى فريس    . الخ... بالشركات العقارية   بعضهم إلى المساهمات   اتجهم  ثاألموال،  
  .التعثر وربما النصب واالحتيال

  
ـ         ف  ، مهاوهنا يأتي السؤال ال     علـى   ةما هو السبب المهم لتعثر الشركات ؟ وقبل اإلجاب

 فـي  ذلك نبحث بالمراد بالتعثر حيث ذهب بعض الباحثين االقتصاديين إلى تقـسيم الـشركات      
  -: إلى قسمينتعثرها

  
ى تغطية نفقاتها، أو انخفـاض       وهو عدم قدرة إيرادات الشركة عل      :تعثر اقتصادي  -1

  .صافي القيمة المالية لالستثمار
  

  -: ويمكن أن يأخذ احد الشكلين التاليين:تعثر مالي -2
  

عجز عن مواجهة تسديد االلتزامات القـصيرة األجـل بـالرغم مـن أن               -أ
  .)أزمة سيولة نقدية(موجودات الشركة كافية لتسديد التزاماتها 

  
االلتزامات المتحققة على الـشركة أي عـدم        عجز الشركة عن مواجهة      -ب

  .غطية الدورة التشغيلية للشركةلتوجود رأس المال العامل 
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وعلى كل حال فإنه ال يمكن ضبط مفهوم التعثر بهذا االعتبار وسوف  نعود إلـى بيـان                  
  بشكل كبير فـي  تأسباب تعثر الشركات وعلى وجه الخصوص الشركات العقارية التي ازداد      

 علـى   السابقة وحاولت استقراء أسباب تعثرها وخلصت إلى عدة أمور ومـن أهمهـا   السنوات
  -:ما يلي  سبيل المثال وليس الحصر

  
 األمر بدراسة جـدوى     بادئتالعب مؤسس الشركة بأموال المساهمين حيث يوهمهم         -1

اقتصادية، ثم يأتي مجلس اإلدارة وهم المؤسسين بواقع األمر ويقوم بتوظيف رأسمال            
كة في جزء منه بالمشروع المذكور بدراسة الجدوى والباقي في مشاريع أخـرى    الشر

-" تضارب مـصالح  "د على المؤسسين بالنفع الشخصي       قد تكون تعو   –غير مجدية   
االت مشبوهة، مما يـؤدي فـي كثيـر مـن     جوربما استثمار أموال المساهمين في م    
  .األحيان إلى تعثر مفاجئ ال يعرف سببه

  
 المشاريع المنوي إقامتهـا،   لس اإلدارة إلى تأخير انجاز      جأن يعمد م  واألخطر من ذلك    

بهدف استثمار أموال المساهمين في البورصة أو غيره، لتحقيق مكاسب مادية بأسـرع      
  .وقت ممكن وقد تأتي النتيجة عكسية

  
  

شراء قطع األراضي بموجب وكـاالت عدليـة لعـدة          بمعظم الشركات العقارية تقوم      -2
ا لغايات المتاجرة السريعة وسهولة االنتقال، أو األراضي المملوكـة          من ضمنه  أسباب

ة إقــام على الشيوع أو المبالغة في شراء األراضي مما يؤدي إلى عـدم  إمكانيـة        
  .المشاريع وتجميد أموال الشركة

  
دم  كفاءة بعض أعضاء مجلس اإلدارة، ودخولهم االستثمار دون سـابق خبـرة أو                ع -3

 المساهم وربما عـضو  ئ دراسة للجدوى االقتصادية ، مما يفاج      معرفة وتجربة ودون  
مجلس اإلدارة بارتفاع المصاريف، وبالتالي ارتفاع قيمة الموجودات كونهـا حملـت            

ة فـي   ــباإلضافة إلى ثمنها المصاريف اإلدارية واألخرى ممـا يكمـن الـصعوب           
س سـلبا علـى سـعر      وهذا ينعك  بدون خسارة ) العقارية( ع تلك الموجودات    ـــبي

 وهذا يضطر بعض المساهمين نظراً لحاجته الماسة للسيولة لبيـع           ,السهم بالبورصة   
   .مساهمته بثمن بخس
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 بعض الحلول التالية ومن ضمنها على سبيل المثـال  أرىوللخروج من تعثر الشركات  
  -:ما يلي

  
هيئـة األوراق   + دائرة مراقبـة الـشركات      ( أن تقوم الجهات الرقابية ذات العالقة        -1

بالتعاون مع خبراء من ذوي الخبرة واالختصاص لدراسة األسباب التي أدت           ) المالية
  .إلى التعثر وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من ذلك إلنقاذ كثير من المساهمين

رئـيس واعـضاء مجلـس االدارة والمـدراء         (( لألشخاص المتسببين    وتحميل األمر 
 ال سـيما أن     بذلك)) الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي   الرئيسين في الشركة ومدقق     

هم بتحميل الضرر المادي والجزائي، وتفعيل النـصوص القانونيـة          هناك قوانين تلزم  
   . أو مدير للشركة مستقبالً مجلس االدارةمن تثبت إدانته بتولي عضويةبعدم جواز 

  

أن تكون هنـاك حلـول   مة أي ز األذهعدم وضع حلول أشبه بالعراقيل للخروج من ه       -2
 المجال  قانون الشركات بإناطة  ل مرحلية، وحبذا لو يكون هناك تعديل        ليستجذرية و 

رض اندماج الشركة المتعثرة مع شـركة أخـرى بعـد دراسـة             للجهات الرقابية لف  
  . اسوة بقانون البنوك والتامينالجدوى االقتصادية لها

  

ة وخاصة األشـخاص المتـسببين      وضع رقابة أكثر فاعلية على المضاربة بالبورص       -3
  .بالخسائر وتعثر الشركات

  

 والتركيـز علـى     تفعيل القوانين واألنظمة لوضع حداً لتالعب وتـضارب المـصالح          -4
  .االفصاح دون ابطاء

  

  المحفـزة للمـشاركة،     وضع اآلليات   الندوات زيادة الوعي االقتصادي من خالل إقامة      -5
ب تعثر الشركات وتعريف المساهم بحقوقـه       وذلك لعرض المشكالت االقتصادية، وأسبا    

  .وتحفيز على حضور اجتماعات الهيئات العامة وممارسة حقه
  

  . تفعيل قواعد الحوكمة وتنويع خبرات اعضاء المجلس وخاصة االعضاء المستقلين -6
  

 التركيز بشكل كبير على مالحظات المدقق الخارجي وتقارير المدقق الداخلى وقرارات            -7
  .يق المنبثقة عن مجلس االدارة لجنة التدق

  
 

وفي الختام فانني ارى انة يتوجب على الجهات ذات العالقة التأني التام في تـسجيل اي       
شركة مساهمة عامة او تحويل صفتها اواندماجها لتصبح مساهمة عامة اال بعد التمحـيص              

عقاريـة  الدقيق ودراسه غاياتها واالشخاص القائمين عليها خاصـة ان  كانـت غاياتهـا               
  .الخ ...اواستثمارية 

  


