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أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
الشامل الدولية القابضة قد قامت من خالل فرعها 
املسجل في امارة ابوظبي باالمارات العربية املتحدة 
بالتوقيع على عقد مناقصة حصلت عليها مع شركة 
ابوظبي للخدمات العامة »مساندة« وذلك لتقدمي 
خدمات الس���ياحة   والسفر لست دوائر وهيئات 
حكومية حتت رعاية »مساندة« حيث تتلخص تلك 

اخلدمات في اصدار تذاكر السفر، حجز الفنادق، 
تأجير السيارات علما   أن مدة املناقصة هي ثالث 
سنوات ونصف السنة تشتمل على فترة جتريبية 
مدتها ستة أشهر وال ميكن حتديد قيمة املناقصة 
نظرا ألنها تعتمد عل���ى طلبات تلك اجلهات من 
اخلدمات السابق ذكرها، علما أن سريان هذا التعاقد 

يبدأ في   منتصف شهر مارس 2010. 

»الشامل« توقع عقد مناقصة مع شركة أبوظبي للخدمات العامة

إنقاذ الشركات من اإلفالس في 2010

على »المحك«
شركات تدريب تقلصت 
إيراداتها بنسبة %80 
وأغلقت أفرعها تحت وقع 
ضربات نقص السيولة

حديث المحافظ
عن إدارة األزماتد وجهاز 
اإلنذار المبكر لم ينعكس 
على أداء الشركات.. 
وال عزاء ألوضاعها 
العام الحالي

أغلب قياديي العالم فشلوا 
في إدارة األزمات المالية 
والثقة فيهم باتت »مهزوزة«

عمر راشد
التزال تداعيات األزمة المالية تلقي بظاللها على دول المنطقة بش��كل عام والكويت على 

وج��ه الخصوص رغم الحديث العالمي واإلقليمي عن ب��دء التعافي من تداعيات 
األزمة المالية، ففي توقعاتها عن أداء االس��تثمارات في منطقة الش��رق 

األوس��ط وش��مال أفريقيا أكدت تقارير متخصصة عن الفرص 
االستثمارية »المتوقعة« في الكويت في 2010 أنها »محدودة« 

و»انتقائية«.
أحد أبرز وأهم تداعيات ما كشفت عنه األزمة المالية 

مؤخرا هو عجز إدارات الشركات عن مواجهة تداعيات 
األزمة المالي��ة وتركها لمواجهة مصير مظلم باتت 

أقرب فيه إلى لغة »اإلفالس« عن التعافي وانتقال 
مشاكل بعضها إلى المحاكم في إشارة وصفتها 
مصادر استثمارية ل� »األنباء« بأنها بداية قوية 
لمرحلة غربلة للكثير من الشركات تأتي في 

مقدمتها الشركات االستثمارية والخدمية.
50% من اإلنفاق على التطوير »منعدم«

وهنا كشف رؤس��اء إدارات البحوث 
والتطوير في شركات استثمارية أن إنفاق 
ما يزيد على 50% من تلك الشركات باتت 
»منعدمة« في ظل شح السيولة التي تواجه 
تلك الشركات، الفتين الى أن الحديث عن 
التدريب بات من الرفاهية وفي أضيق الحدود 

واإلنفاق عليه تقلص بنسب متوسطة بلغت 
.%80

اما شركات االستشارات والتدريب فبدورها 
أكدت معاناتها وانعكاس تلك األزمة عليها، حيث 

أش��ار مدير عام إحدى تلك الشركات أن إيراداتها 
تراجعت بشكل كبير والتي بلغت حسب مدير إحدى 

تلك الش��ركات أكثر من 80% بع��د أن كانت أحد أفضل 
القطاعات جذبا لالس��تثمار، الفتا ال��ى أن هناك الكثير من 

أفرع تلك الشركات أغلقت بسبب غياب »الكاش« عنها وإجبارها 
على الدخول في دائرة تقليص النفقات بشكل كبير.

وتس��اءل من أين تبنى القيادات في غياب الدورات التدريبية المتخصصة 
الت��ي تعزز إمكانيات وقدرات الش��ركات لبناء وتعزيز قياداته��ا، موضحا أن غياب االنفاق 

الحكومي وضخ السيولة في السوق أوقف عجلة الشركات بشكل شبه كامل.

من جانب آخر، قالت مصادر استشارية إن األزمة ليست »كويتية« بل هي عالمية وإن بدرجة 
أقل، مش��يرا إلى أن الدراس��ة التي أجراها الرئيس التنفيذي ألكاديمية القيادة العربية جوردن 
س��تافيكر على 2200 قيادي في 15 بلدا أكدت هذا المعنى، الفتا الى أن هناك فجوة 
بين آراء القياديين وخبرتهم وتوجه شركاتهم في السنوات الخمس المقبلة، 
موضحا أن الجيل الجديد من التنفيذيين بحاجة إلى تطوير المبادئ 

األساسية إلدارة المنظمات بصورة ناجحة.
واضاف أنه ووفقا للدراسة المنشورة فإن الثقة في 
القياديين تراجعت وباتت مهزوزة خالل الس��نوات 
األخيرة، مش��يرا الى أن غالبية قياديي العالم غير 
أكف��اء وأن أكثر من ثلث القياديين فش��لوا في 
إدارة األزم��ة في الوقت الذي فش��لت غالبية 

أساليب القيادة.
ولفت الى أن الدراسة تشير إلى أن الواليات 
المتح��دة تنفق قراب��ة 60 مليار دوالر على 
تطوير القياديين ونشاطاتهم، في الوقت الذي 
ال تفصل فيه غالبية الشركات بين اإلدارة 
والقيادة، وترى أن حل مش��اكل الشركات 
يأتي دوما من خالل ضخ المزيد من األموال، 

بدال من تطوير وتأهيل قيادييها.
وأوضح المصدر أن أغلب التنفيذيين 
في الش��ركات ال يعرفون أو ال يريدون 
المساعدة في تطوير التقارير المباشرة، 
وهم يقولون شيئا ويقومون بشيء آخر.

وجوب الفصل بين القيادة واإلدارة
وفي الحلول المطلوبة لعالج غياب القيادات 
اإلدارية، بينت الدراسات ضرورة الفصل بين الدور 
اإلداري والدور القيادي، الن القياديين يختلفون عن 
اإلداريين في ظل الظ��روف االقتصادية غير الوردية 

حتى اليوم.
وأضافت أن الشركات تولي أهمية كبرى لتطوير القياديين 
لديها، مشيرة إلى أن 67% من العمليات التطويرية في الشركات 
تول��ي األهمية لتطوير العمل القيادي، ف��ي الوقت الذي أكد فيه %23 
من الشركات المشاركة في الدراسة على أنهم يقومون بعمل ماهر في تطوير 
القيادات، فيما اعتبر 75% أن تطوير القياديين مس��ألة بالغة األهمية بالنسبة لهم، الفتا إلى 

انه تم إطالق الكثير من البرامج التطويرية الخاصة بالقياديين إال انها لم تنفذ.

أكد في مقابلة مع قناة »CNBC« أن »جلوبل« لعبت دورًا في جلب أطراف صفقة »زين أفريقيا«

أكد الرئيس التنفيذي لبيت االس���تثمار العاملي )جلوبل( بدر السميط ان السوق 
الكويتي قد يش���هد مزيدا من االستحواذات في املرحلة املقبلة على غرار صفقة زين 
ورمبا نش���هد اس���تحواذا على بنك معبرا عن ثقته بإمتام صفق���ة بيع زين افريقيا 

لشركة بهارتي ارتيل الهندية 
وق���ال الس���ميط في مقابلة تلفزيونية م���ع قناة CNBC عربي���ة ان فوائد كبيرة 
وانعكاسات ايجابية ستنجم عن صفقة بيع زين افريقيا ملصلحة جميع االطراف في 
حال امتامها واستش���هد السميط بتصريح ناصر اخلرافي قبل ايام والذي اشار فيه 
الى ان الصفقة وقيمتها عادلة جلميع األطراف وقال ان تصريح مس���اهم رئيس في 
زين مثل ناصر اخلرافي يأتي متناغما مع تصريح س���ونيل بهارتي رئيس الشركة 

املشترية والذي قال فيه ان سعر الصفقة يعتبر معقوال.
وع���ن توقعاته لتمويل الصفقة قال الس���ميط انه على قناعة تامة بأن املجموعة 
)بهارتي( ليس لديها اي مشاكل فيما يتعلق بالتمويل وان مفاوضات البيع لم تكن 

لتصل الى املرحلة احلالية لوال توافر ارضية قوية المتام الصفقة.
وردا على سؤال حول دور جلوبل وكيف كان مدخلها الى الصفقة قال الرئيس 

التنفيذي لبيت االس���تثمار العاملي ان »جلوبل« لعبت دورا في تلك الصفقة. وان 
اعمال جلوبل حاليا تركز على ثالثة اعمدة هي السمس���رة والصيرفة االستثمارية 
وادارة االصول وها هي مجموعة الصيرفة االس���المية بالش���ركة تنجح في اجناز 
صفق���ة مهمة بهذا احلجم واضاف »هذا وان ج���اء تبيانا جلدية جلوبل فانه ايضا 
يعطيها ايضا دفعة معنوية فقد متت اعادة الهيكلة وبعدها بشهرين نحقق اجناز 
بيع زي���ن افريقيا وهذا من ضمن العوامل االيجابي���ة التي تنعكس بالتأكيد على 
الش���ركة وعلى اجلانب االخر يجب أال ننسى او نتناسى الدور الذي لعبته جلوبل 
خالل السنوات املاضية فجلوبل كانت العبا رئيسا في السوق وستستمر في اداء 

ذلك الدور«. 
واكد ان جلوبل لعبت دورا كبيرا في احضار الطرفني البائع واملشتري الى طاولة 
التفاوض وجنحت في تقريب وجهات النطر بني اجلانبني مبا لها من خبرة ومعرفة 
بالس���وق احمللي وايضا بحكم عالقتها املستدامة مع الطرف املشتري فقد سعت الى 

حتقيق افضل طريقة له وايضا حتقيق الفائدة للكويت في نهاية املطاف. 
وعن اسباب تفضيل خيار شراء بهارتي لزين افريقيا بدال من متلكها حصة %46 

حيث ان اس���مها كان مطروحا للدخول في الكونسورتيوم، قال: »ينبغي النظر الى 
املس���ألة من جانبني فبهارتي ترى انها س���تكون افضل قوة في ادارة هذا االستثمار 
في افريقيا ومن جانب اخر قد تتوقع الشركة عوائق في الكويت من ناحية القوانني 
والتشريعات التي قد حتد من تطور عملها ولذلك فهي وجدت امكانية للتطوير والرقي 

وانعكاسات ايجابية على عملها ان هي قامت بإدارة االستثمار في افريقيا«.
وعن اجلدول الزمني إلمتام الصفقة، لفت إلى ان جميع األطراف متقفة على امتام 
الفحص النافي للجهالة في اخلامس والعش���رين من م���ارس املقبل ومن بعده يتم 

التوقيع 
وردا على سؤال حول ما اذا كانت املرحلة املقبلة ستشهد مزيدا من االستحواذات في 
السوق الكويتي، قال الرئيس التنفيذي لبيت االستثمار العاملي قد نرى في املستقبل 
القريب عملية اس���تحواذ على بنك وامتنى ان يك���ون جللوبل دور فيه ففي حاالت 
الركود تزداد عمليات االس���تحواذ ملن ميتلك املبالغ حيث ان مثل هذه االستحواذات 
ال تت���م في اوقات الفورات بحكم ارتفاع القيم واملبالغة في اس���عارها لكن في حالة 

الركود تكون القيم اقرب الى العادلة.

السميط: السوق الكويتي قد يشهد 
استحواذاً على أحد البنوك قريباً

بدر السميط

كيف يمكن إنقاذ الشركات ونفقات البحث والتطوير 
معظمها تراجع ألكثر  من 50% والحديث عن التدريب بات »رفاهية«؟!


