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مجتمع وإقتصاد
تقرير تعقد الجمعية العمومية لمساهمي «سوليدير» جلسة ،اليوم ،لمناقشة النتائج المالية في  2016وتقرير مجلس اإلدارة ،وسط استياء ّ
صغار المساهمين من توصية اإلدارة بـ«تدوير األرباح المتراكمة» ،على الرغم من ادعائها أن الشركة «تتمتع بمقومات مالية متينة» .لم توزع الشركة
أنصبة أرباح في خالل  21سنة إال بقيمة  1.14مليار دوالر ،في حين أن إيرادات مبيعاتها تجاوزت  3مليارات دوالر .في هذا الوقت ،ارتفعت الكلفة اإلدارية
من  9ماليين دوالر في عام  2002إلى  32.7مليون دوالر حاليًا ،رغم صرف مئات الموظفين

«سوليدير» :تدوير األرباح
والمساهمون ممتعضون
محمد وهبة
مــن أصــل إيـ ــرادات بيع أراض بقيمة
 218م ـل ـي ــون دوالر ف ــي عـ ــام ،2016
بلغت قيمة األرب ــاح الـصــافـيــة ،التي
أعلنتها سوليدير ملساهميها ،نحو
 63.1مليون دوالر .أيــن ذهــب الفرق
ّ
كله؟
في الوقائع ،نتجت هذه اإليرادات من
توقيع  11عقد بيع بسعر للمتر املربع
املـبـنــي يبلغ  2971دوالرًا ،أي بثمن
ّ
«مـ ـت ــدن» .إال أن ال ـق ـيــود املـحــاسـبـيــة
تظهر أن الشركة ّ
خصصت أكثر من
 144مليون دوالر مــؤونــات لتغطية
ديـ ـ ــون م ـع ــدوم ــة أو م ـص ــاري ــف غـيــر
مدفوعة ،ما عدا الديون الهالكة التي
ش ـط ـبــت ف ـ ــورًا أو ت ـلــك ال ـت ــي شطبت
عن سنوات ماضية ...يأتي ذلك على
الــرغــم مــن أن تـقــريــر مـجـلــس اإلدارة

كلفة اإلدارة تبلغ
 32.7مليون دوالر رغم صرف
مئات الموظفين
يـ ــواصـ ــل تـ ـق ــدي ــم ال ـ ــوع ـ ــود ال ــواهـ ـي ــة
عــن أن ال ـشــركــة لــديـهــا مــن املـقــومــات
املالية ما يكفي «ملواجهة التحديات
املختلفة وإنجاز ما تبقى من أشغال
وم ـشــاريــع ملـتــابـعــة تحقيق أهــدافـهــا
وح ـم ــاي ــة ح ـق ــوق امل ـس ــاه ـم ــن» .ه ــذا
الكالم الوارد في مقدمة التقرير ليس
إال «وعد ابليس بالجنة» ،فقد حققت
ال ـشــركــة بــن  1995و ،2016أي على
أراض
مدى  21سنة ،إيرادات من بيع
ٍ
بقيمة إجمالية تزيد على  3مليارات
ّ
دوالر ،فيما لم توزع على املساهمني
س ــوى مــا قيمته  1.14مـلـيــار دوالر.
استهلكت إدارة الشركة القسم األكبر
م ــن األراض ـ ــي ال ـتــي اس ـتــولــت عليها
ف ــي ع ـ ــام  ،1994م ــن دون أن تـنـجــز
ّ
التمدد أفقيًا
مشروعها ،بــل حــاولــت
ً
وع ـمــوديــا لتغطية مــا يـحـصــل فعال
في حساباتها.
ج ـ ــاء الـ ـتـ ـم ـ ّـدد ن ـح ــو ال ـ ـخـ ــارج بـشـكــل
مـ ـخ ــال ــف لـ ـق ــان ــون إن ـ ـشـ ــاء الـ ـش ــرك ــة،
فتأسست "سوليدير أنترناشيونال"،
ال ـت ــي كـ ــان ل ــدي ـه ــا ع ـق ــود ب ـم ـل ـيــارات

ّ
لم توزع على المساهمين في  21عامًا سوى  1.14مليار دوالر (مروان طحطح)

ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،ولـ ــم ت ـل ـبــث أن تـقـلـصــت
إلــى بضعة ماليني ،ثم بــدأت الشركة
ت ـب ـحــث ع ــن ع ـق ــود ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهــو
أمــر مخالف لقانون إنشائها أيضًا.
وت ـم ـ ّـددت الـشــركــة أي ـضــا فــي طبيعة
ع ـم ـل ـهــا ،فــأس ـســت ش ــرك ــات خــدمــات
وشــركــات سياحية الـطــابــع ،وأخـيـرًا

دخ ـل ــت ف ــي م ـج ــال الـسـيـنـمــا (!) .في
هذا الوقت ،كانت كلفة اإلدارة ترتفع
بوتيرة ملحوظة من  9ماليني دوالر
فــي ع ــام  2002إل ــى  14.3مليونًا في
 ،2006ث ــم  24.3م ـل ـيــونــا ف ــي ،2008
وبعدها قفزت إلــى  42.7مليونًا في
 2010ثــم إل ــى  38مـلـيــونــا فــي ،2012

ً
قـبــل أن تـتــراجــع قـلـيــا فــي فــي 2016
إل ــى  32.7مـلـيــون دوالر ،رغ ــم صــرف
مئات املوظفني.
هـ ــذه ال ــوق ــائ ــع ت ـظ ـهــر أن الـ ـف ــرق بني
اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات امل ـج ـ ّـم ـع ــة ع ـل ــى م ـ ــدى 21
سنة وبــن أنصبة األرب ــاح املدفوعة
ل ـل ـم ـســاه ـمــن خـ ــال ال ـف ـت ــرة نـفـسـهــا

بـلــغ أكـثــر مــن  1.8مـلـيــار دوالر ،ولــم
يستفد منه أصـحــاب الحقوق الذين
يحملون أسهمًا ال يزيد سعر الواحد
مـنـهــا ع ـلــى  9دوالرات ،ف ــي ح ــن أن
قـيـمــة أمــاكـهــم ال ـيــوم ت ـقـ ّـدر بماليني
الدوالرات.
ال يـمـتـلــك ص ـغ ــار امل ـســاه ـمــن ال ـقــوة

ُ َ
مطمر الكوستابرافا لن يقفل اليوم
متابعة

ان ـت ـه ــت ،أمـ ـ ــس ،ا ُمل ـه ـل ــة الـ ـت ــي ح ـ ّـدده ــا
قــاضــي األم ــور املستعجلة فــي بعبدا،
القاضي حسن حـمــدان ،إلقـفــال مطمر
الـكــوسـتــابـُـرافــا .وبـحـســب املّـعـلــومــات،
ّ
فـ ـ ــإن م ــن امل ـس ـت ـب ـعــد أن ُي ـن ــف ــذ الـ ـق ــرار
القضائي ،اليوم.
يـ ـ ـق ـ ــول امل ـ ـحـ ــامـ ــي حـ ـس ــن بـ ـ ـ ـ ــزي ،أح ــد
ال ـنــاش ـطــن ال ــذي ــن ت ـق ـ ّـدم ــوا ف ــي أي ـلــول
امل ــاض ــي بــاس ـت ـح ـضــار لـ ــدى ال ـقــاضــي
م ــن أج ــل إق ـف ــال امل ـط ـمــر ،إن ــه لـيــس من
املفروض أن يصدر عن القاضي حمدان
ّ
ال ـي ــوم أي قـ ــرار ،الف ـتــا إل ــى أن بــإمـكــان
املحامني أخــذ نسخة عــن قــرار اإلقفال

والتوجه نحو دائــرة التنفيذ من أجل
ت ـن ـف ـيــذه «إال أن ـن ـ ُـا سـنـسـتـمـهــل حـتــى
يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس امل ـق ـب ــل ،م ــوع ــد جلسة
استئناف القرار النهائية لنبني على
ال ـش ــيء ُم ـق ـت ـضــاه»ُ .
وي ـض ـيــف ح ـمــدان
فــي ه ــذا ال ـص ــدد« :إذا خـتـمــت محكمة
االستئناف امللف وقــررت فسخ القرار،
ً
معنى،
فلن يكون إلجــراء إقفال املطمر
أم ــا إذا قـ ـ ّـررت اإلب ـق ــاء عـلــى ال ـق ــرار ،أو
أرجأت جلسة الحكم النهائي ،فعندها
سنعمد في اليوم نفسه إلى تنفيذ قرار
القاضي حمدان من أجل إقفال املطمر».
وكـ ـ ـ ـ ــان ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد ب ـ ـلـ ــديـ ــات الـ ـض ــاحـ ـي ــة

ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،قـ ــد ت ـ ـقـ ـ ّـدم فـ ــي  7ش ـب ــاط
املـ ــاضـ ــي لـ ـ ــدى م ـح ـك ـم ــة االس ـت ـئ ـن ــاف
امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ج ـ ـبـ ــل لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ،ب ـط ـلــب
استئناف قــرار إقـفــال مطمر الكوستا
برافا .حينهاّ ،برر االتحاد إقدامه على
طـلــب االس ـت ـئ ـنــاف بـعـجــزه ع ــن ّ
تحمل
أزمــة تصريف نفايات الضاحية التي
سـ ُـيـ ّنـتـجـهــا إق ـف ــال امل ـط ـمــر ،وبــالـتــالــي
ت ـجــن ـبــا ل ـخ ـطــر تـ ـك ـ ّـدس ال ـن ـف ــاي ــات في
ّ
ال ـشــوارع وبــن الـبـيــوت فــي ظــل غياب
بديل عملي أو حتى اقتراحات من قبل
السلطة واملعنيني.
اس ـت ـئ ـن ــاف االت ـ ـحـ ــاد لـ ـق ــرار ال ـقــاضــي

الخميس ُ
المقبل
هو موعد جلسة
استئناف قرار القاضي
حمدان النهائية

حـ ـم ــدان ج ـ ــاء ب ـع ــد أسـ ـب ــوع ف ـق ــط مــن
ّ
تــاريــخ إص ــدار األخ ـيــر ق ــراره املتعلق
بــالــوقــف الكلي ألعـمــال نقل النفايات
إلـ ـ ــى امل ـط ـم ــر ب ـع ــد أرب ـ ـعـ ــة أشـ ـه ــر مــن
تاريخ تبليغ القرار إلى كل من الشركة
املـلـتــزمــة أعـمــال إن ـشــاء املـطـمــر ،شركة
«الجهاد للتجارة واملقاوالت» ،واتحاد
الجنوبية ،ومجلس
بلديات الضاحية
ُ
اإلنـ ـ ـم ـ ــاء واإلع ـ ـم ـ ــار ال ـ ـ ــذي أدخـ ـ ـ ــل فــي
القضية.
ّ
وللتذكير ،فــإن استحضار الناشطني
بــوجــه ال ـج ـهــات امل ــذك ــورة ل ــدى قضاء
العجلة في  22أيلول املاضي ،جاء على

