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في بداية أي عمل جتاري تكون املوارد »املالية 
والبشرية« محدودة مما يحتم على صاحب العمل أن 
يقوم بأدوار كثيرة الدارة مشروعه بالشكل املناسب، 
ولهذا السبب فاالدارة املنفردة تكون ضرورة واحلل 

الوحيد ان صح التعبير وليس اختيارا!
مع مرور الوقت وتوفيق اهلل سبحانه وتعالى 
قد يستطيع الفرد ادارة مشروعه التجاري باقتدار 
ف���ي املراحل األولى، ولكن هل باس���تطاعته أن 
يستمر على هذا النسق في ظل التوسع وتعدد 

جبهات العمل؟
في مقال س���ابق ذكرنا حاجة صاحب العمل 
للتفويض واعطاء سلطة ومهام أكبر ملساعديه، 
وذلك للمساهمة في حتديد وتوزيع املهام لتسيير 
أمور الشركة والدفع بعجلة تقدمها وازدهارها، 
ف���االدارة املنفردة وان كانت م���ن الضروريات 
في البداية، فبإمكانها أن تصبح من األس���باب 
الرئيسة لتدهور أداء الشركة في حال استمرارها 

لسنوات.
االدارة املنفردة قد تكون العمود الفقري واجلزء 
األهم ألي شركة أو نشاط جتاري »يعني، صاحب 
املشروع هو الشركة ومن غيره الشركة وال شي« 
وهذا الشيء يعتبر س���احا ذا حدين. في حال 
استمرار الشركة على هذه الطريقة من االدارة، 
سيكون من الصعب على صاحب العمل تطوير 
الشركة ألس���باب عديدة ونقاط سلبية تعتبر 

ثغرات واضحة في هذا النوع من االدارة.
االدارة  بإمكاننا تقسيم أسباب وس���لبيات 

املنفردة الى قسمني رئيسني، وهما:
1 - االدارة املنف���ردة أثناء مزاولة النش���اط 
التجاري )االدارة اليومية للش���ركة(: عدم قدرة 
صاحب العمل على القيام بجميع املهام مبفرده، 
فكل قرار اداري مير في ثاث مراحل للتنفيذ وهي 
الدراسة، حتديد املسار، ومن ثم التنفيذ واملتابعة 
»كل هذه األمور حتتاج الى وقت وجهد وافر«، وفي 

حال محاولته القيام بهذا الدور اجلبار سيكون 
على حساب نتائج وأداء النشاط بشكل عام.

- عدم ق���درة صاحب العمل عل���ى االبداع 
والتغيير »وأخذ بيد الش���ركة للمرحلة التالية 
من التوسع« وذلك بسبب قربه ومزاولته للعمل 
بشكل يومي وعدم ايجاد الوقت الكافي لتطوير 

ذاته ومهاراته االدارية.
- النجاح احملقق في الفترة األولى من شأنه 
أن »يخدع« صاحب العمل و»يعميه« عن سلبياته 

االدارية.
- في بعض األحيان املش���اركة في كل قرار 
اداري مصيري تس���اهم في زيادة األخطاء »من 

الصعب على االنسان االملام بكل شيء«.
2 - االدارة املنفردة وتأثيرها على التخارج 

من الشركة أو النشاط التجاري:
- في حال رغبة صاحب الش���ركة التخارج، 
سيكون من الصعب على املستثمر الفصل ما بني 
الشركة كأصل وصاحب الشركة كقيمة أساسية 

لهذا األصل.
- اذا مت االتفاق على البيع بشرط استمرار 
صاحب العمل في القيام باالدارة اليومية، سيكون 
من الصعب حتويل صاحب العمل من دور املالك 
الرئيسي للش���ركة الى دور وظيفي كمدير عام 

وما شابه ذلك.
- اعتماد املوظفني بالشركة على صاحب العمل 
و»تهميش« دورهم في اتخاذ القرارات يساهم في 
ابراز عنصر االتكالية لديهم واالعتماد على صاحب 
الشركة في أخذ القرارات نيابة عنهم، وهذا بدوره 
يضعف م���ن قدراتهم االدارية و»يقتل« اجلانب 

االبداعي وقدرتهم على اتخاذ القرار.

وفي النهاية..

دعوة من »آيديليتي« لتشجيع االدارة اجلماعية 
.»One Team Show« �وال

زاوية أسبوعية 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.

*

)One Man Show( ..اإلدارة المنفردة
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العلي: »الخليجي« تحقق جميع معايير »المركزي«

الجدعان مديرًا تنفيذيًا لقطاع العالقات واالتصاالت في »زين«
أعلنت شركة زين الكويت عن تعيني 
عبداهلل حماد اجلدعان في منصب املدير 
التنفي����ذي لقطاع العاقات واالتصاالت، 
حيث كان يشغل منصب املدير التنفيذي 
لقطاع اخلدمات املساندة في الشركة خال 

الفترة املاضية.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن 
اجلدعان الذي انضم للشركة في العام 2006 
للعمل في قطاع اخلدمات املساندة، قد بدأ 

رسميا مباشرة مهام عمله اجلديد. 
وأوضحت أن اجلدعان يتمتع بخبرة 
كبيرة في هذا املج����ال من خال طبيعة 
املهام الوظيفية املتنوعة التي تدرج فيها، 
بدءا من العمل عام 1985 في شركة صناعة 
البتروكيماوي����ات كمهندس تخطيط ثم 

مدي����ر إدارة العاقات العامة في ش����ركة 
ايكويت حت����ى عام 2006 فمدير تنفيذي 
لقطاع اخلدمات املساندة في زين الكويت 
فور انضمامه إلى الشركة ومن ثم املدير 
التنفيذي لقط����اع العاقات واالتصاالت 

في الشركة. 
العاقات  وذكرت الشركة أن مجاالت 
واالتصاالت من أهم الوسائل التي تعتمد 
عليها في طرق اتصالها مع البيئة اخلارجية 
املرتبطة بها، بهدف حتقيق السياس����ات 

املرسومة الستراتيجيتها العامة.
وأوضحت أن اجلدعان أمامه حتديات 
كبيرة خال املرحلة املقبلة خصوصا أن 
دور العاقات واالتصاالت يعتمد بشكل 
أساسي على نقل الصورة احلقيقية الصادقة 

للمؤسسة ومد جسور التواصل بينها وبني 
اجلهات التي تتفاعل معها. 

وقال اجلدعان ف����ي تعليقه على هذه 
املناسبة »إن املعرفة الكاملة واإلملام بأهمية 
العاقات واالتصاالت يوفران للشركات 
واملؤسسات ركيزة قوية لتنفيذ السياسات 
العامة مبا يضمن حتقيق الدور الذي وجدت 

لتنفيذه«. 
وأضاف اجلدع����ان »ان اجلهة املنوط 
بها تنفيذ ه����ذه اآلليات تقع على عاتقها 
مسؤولية كبيرة وتتمثل في حتديد األعمال 
والسياسات ولذلك فهي مطالبة بأن تأتي 
ببرامج تترجم هذا األداء للمحافظة على 
سياس����ة املؤسسة، وتنفيذ إستراتيجية 

اإلدارة العليا«.

أعلنت شركة بيت االستثمار 
اخلليج���ي )اخلليج���ي( عن 
الش���ركة جلمي���ع  حتقي���ق 
الرقابية اجلديدة  املعايي�����ر 
التي أعل���ن عنها بنك الكويت 
املركزي في مطلع الشهر اجلاري 
واملتعلقة مبعايير الرفع املالي 
والسيولة السريعة واالقتراض 
اخلارجي لشركات االستثمار 
احمللية واخلاضعة لرقابة البنك 

املركزي.
الش���ركة في بيان  وقالت 
صحاف���ي ان ش���ركة بي���ت 
االستثم����ار اخلليجي حققت 
معيار الرف�����ع املالي املطلوب 
حي���ث ان نس���ب�����ة إجمالي 
التزاماتها املالية إل�����ى إجمالي 
حقوق املساهم�����ني )حسب 
املالية لشهر يونيو  البيانات 
2010( بلغت 1 إلى 1 وهي أقل 
بكثير م���ن املعيار احملدد من 
قبل بنك الكويت املركزي والذي 
يتطلب أال يتج���اوز إجمالي 
االلتزام���ات ضعف���ي إجمالي 
حقوق املساهمني أي بنسبة 2 
إلى 1، كما أن معيار السيولة 
السريعة لدى اخلليجي قد فاق 
نسبة 20%، في حني أن معيار 
أقره  الذي  السيولة السريعة 

ضبط جودة األصول وتقنني 
االقتراض لدى الشركات، وفيما 
يخص نوعية املعايير املعلنة 
إيقاع  وجدواه���ا في ضب���ط 
تعامات ش���ركات االستثمار 
مس���تقبا، أفادت الشركة بأن 
تلك املعايير، لو كانت مطبقة 
في السابق، أي قبل األزمة املالية 
العاملية، لكانت ستس���اعد با 
شك على تخفيف حدة ووطأة 
األزمة على الشركات احمللية 
وبشكل خاص معيارا السيولة 
القصيرة والرفع املالي واللذان 
يعنيان بقدرة الشركات على 

بنك الكويت املركزي ينص على 
أنه يجب أال تقل نسبة األصول 
السائلة املستحقة خال شهر 
عن 10% من إجمالي االلتزامات 

واملطلوبات.
أما فيم���ا يخ���ص معيار 
االقت���راض اخلارجي فأفادت 
»اخلليجي« بأن حجم انكشاف 
بيت االستثمار اخلليجي على 
العالم اخلارجي لم يتجاوز %15 
من إجمالي حقوق املساهمني، 
مقارنة باملعيار املطلوب بحد 
أقصى 50% من إجمالي حقوق 

املساهمني.
وأك���دت »اخلليج���ي« أنها 
لن حتتاج إل���ى املدة الزمنية 
املنصوص عليها في تعميم بنك 
الكويت املركزي وهي ضرورة 
االلتزام باملعايير املذكورة قبل 
حلول تاريخ 30 يونيو 2012، 
ألنه قد حرص في السابق على 
ترشيد االقتراض والتحفظ في 
هذا املجال. وسيلتزم بالتقارير 
الدورية ابتداء من يونيو 2010 
البنك  وذلك حسب متطلبات 

املركزي. 
وأش���ادت الشركة بخطوة 
بن���ك الكوي���ت املرك���زي في 
تطبيق معايير الغرض منها 

مواجهة بعض التزاماتها املالية 
وكذلك مبدى احتواء أصولها 
على استثمارات سائلة أو قابلة 
للتسييل سريعا ملواجهة تلك 

االلتزامات.
التنفيذي  الرئي���س  وقال 
لبيت االس���تثمار اخلليجي، 
بدر العلي: »إن تطبيق معيار 
الرفع املال������ي بنسبة 2 إلى 1 
قد يكون مقي�����دا بعض الشيء 
واقترح رب��������ط هذا املعيار 
السيول�����ة السريعة  مبعيار 
لدى الشركة بدال من وضع حد 
أعلى له، والسم������اح بتجاوز 
هذا املع���دل إذا كان معي����ار 
السيولة لدى الشركة مرتفع�����ا 
وبالتالي ربط قدرة الشركات 
على االقتراض بنوعية األصول 
لديها. وأوضح أن معيار الرفع 
املالي هو صيغة أخرى ملعدل 
كفاي���ة رأس امل���ال )بازل 2( 
بنس���بة 12% املطب�����ق على 
البنوك، حيث ان معيار الرفع 
املالي بنسب����ة 2 إلى 1 يعادل 
مع������دل كفاية رأسمال بنسبة 
33% وذلك يعتبر مرتفع�����ا، 
وس������وف يؤدي با شك إلى 
خف���ض مع���دل الربحية لدى 
الش���ركات ولكن ف���ي املقابل 

س���يخفض كثيرا من نس���بة 
املخاطرة«.

وفيما يخص معيار السيولة 
الس���ريعة فقد أكد العلي »أن 
نس���بة 10% معقول��������ة جدا 
التطبيق وس���وف  وس���هلة 
يس���اعد املعيار با شك على 
حتس���ني نوعية األصول لدى 

الشركات«.
أما فيم���ا يخ���ص معيار 
االقت���راض اخلارجي فأضاف 
العلي »ال أرى في املعيار املذكور 
أي قيمة مضافة عدا أنه سيحد 
من االقتراض اخلارجي وذلك 
أداء شركات  لن يحس���ن من 
إعادة  إلى  االس���تثمار وادعو 

النظر فيه«.
ومتنى العلي وفي ظل وجود 
قانون االستقرار املالي أن يتم 
اس���تثناء بعض الشركات من 
تطبيق تلك املعايير خاصة تلك 
التي باتت في مراحل متقدمة 
من إعادة هيكلته������ا أو تلك 
التي انضوت حتت قان�����ون 
االستقرار املالي ألنها حت��م���ا 
لن تتمكن من حتقيق املعايي�����ر 
اجلديدة خال الفترة املعلن����ة 
والبالغة حوالي س���نتني من 

اآلن.

بما فيها الرفع المالي والسيولة السريعة واالقتراض الخارجي

عبداهلل اجلدعان

 بدر العلي

»الدولي« يقدم خصومات متميزة لعمالئه 
واصل بنك الكويت الدولي عروضه الرائعة لعمائه ضمن برنامج 
خصوماته املميز الذي أطلقه مؤخرا بالتعاون مع كبرى الشركات الكويتية 
العاملة في مختلف القطاعات، مش���يرا إل���ى أن برنامج »الدولي مول« 
يقدم عروضا مبهرة للعماء في كبرى ش���ركات األثاث وااللكترونيات 
في الكويت، وذلك عند الدف���ع أو التعامل باحدى بطاقات بنك الكويت 
الدولي االئتمانية، أو بطاقات الس���حب اآللي. وقال البنك ان من ضمن 
الشركات املشاركة في برنامج خصومات »الدولي مول« شركة قرطبة 
لألثاث، معرض فياز، شركة آت هوم لألثاث، شركة دونير، شركة الوزان 
لالكترونيات، ش���ركة الكندور لألثاث، شركة عيسى حسني اليوسفي 

وأوالده، ش���ركة عباس الهزمي وأوالده، ش���ركة بلنز، شركة اجلريوي 
لألثاث والديكور، وشركة دومني. 

وأشار إلى أن برنامج »الدولي مول« يعد اكبر برنامج خصومات على 
مستوى الكويت، إذ تشارك فيه أكثر من 83 شركة تلبي كل االحتياجات 
للعميل في مختلف اخلدمات والتي تشمل املجوهرات واإلكسسوارات، 
أث���اث وإلكترونيات، أندية صحية، مابس وأحذية، صيدليات، مطاعم 
ومقاه، سياحة وسفر، عطورات وبخور، تعليم وتدريب، مستحضرات 
جتميل، صالونات جتميل وسبا، حلويات، ركن األطفال، زهور، مستشفيات 

وعيادات طبية، وخدمات السيارات.

وصول أثاث مشروع 
مكتبة الكويت الوطنية

صرح املدي��ر التنفيذي في 
شركة الرياش التجارية يوسف 
الصقر بوصول أول شحنة من 
األثاث ملش��روع مكتبة الكويت 
الوطني��ة الكائ��ن ف��ي منطقة 
القبلة، وسيتم وصول البضاعة 
تباعا خالل األشهر ال� 3 املقبلة، 
وأفاد يوسف الصقر ايضا بأن 
مشروع مكتبة الكويت الوطنية 
وزارة  مش��اريع  يأتي ضم��ن 
يتكون  حيث  العامة،  األش��غال 
املبن��ى من س��ردابني تعلوهما 
4 أدوار يش��مل املبن��ى مكتب 
املكتب��ة  االس��تعالمات وأم��ن 
واملكتبات الفرعي��ة مثل مكتبة 
األطف��ال واإلع��ارة وخدم��ات 
الش��باب ومكتبة ضعاف النظر 
اخلاص��ة  االحتياج��ات  وذوي 
الصوتي��ة  الوثائ��ق  ومكتب��ة 

واملرئية وغرف التدريب. 
ويتك��ون األثاث م��ن أنواع 
تشمل  املستويات  لكل  مختلفة 
وحدات عمل مكتبية، أرفف كتب، 
مكات��ب مبختلف املس��تويات، 
أنظمة تخزي��ن متحركة، أنواع 
متعددة من الكراس��ي، عالمات 
الى  باإلضافة  إرشادية وغيرها 
أعمال املنجور اخلاصة مبنطقة 

األرشيف واإلدارة العليا. 
وأض��اف ان��ه ج��ار العمل 
في املش��روع على قدم وساق 
بالش��كل  وإظه��اره  إلنهائ��ه 
الالئق جلمي��ع األطراف ممثلة 
العام��ة  األش��غال  وزارة  ف��ي 
واملس��تخدم النهائ��ي )املجلس 
األعلى للثقافة والفنون واآلداب( 
ومن املتوقع االنتهاء من جميع 
األعمال وتس��ليمها قبل نهاية 

العام احلالي. 
وأوض��ح ان الري��اش ق��د 
س��اهمت وبش��كل فع��ال في 
تعزيز معنى اجل��ودة واخلدمة 
ملش��اريع عدة مت تنفيذها أثبتنا 
فيه��ا جدارتنا كش��ركة وطنية 
تضاه��ي ف��ي أدائها ش��ركات 

عاملية في ذات االختصاص.


