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 لن���دن: اختتم���ت ش���ركة 
االمتي���از لالس���تثمار بنجاح 
أنشطة ملتقاها االستراتيجي 
االول الذي عقد على مدى ثالثة 
البريطانية  العاصمة  أيام في 
 Õلندن، حيث متت مناقشة فر
ومسار وسيناريوهات تطور 
االوضاع في قطاع االستثمار 
برافديه التقليدي واالس���المي 
الراهنة  في ضوء املعطي���ات 
والدروس املستفادة من االزمة 
العاملية، واستعرضت  املالية 
التحديات املستقبلية التي تواجه 
القطاع، واالستراتيجيات  هذا 
املطلوب���ة للتعامل الفعال مع 

هذه التحديات.
  كما ناقش امللتقى بعض أبعاد 
الواقع االقتصادي واالستثماري 
في أوروبا عموم���ا وبخاصة 
في اململكة املتحدة على ضوء 
تداعيات االزمة املالية العاملية، 
وانعكاس���اتها عل���ى االحتاد 

االوروبي.
  وتضمن النقاÔ ايضا عرضا 
عاما الوضاع شركات االستثمار 
ف���ي الكوي���ت خ���الل االعوام 
الثالثة االخيرة من حيث االداء 
واملوجودات وحقوق املساهمني 
واستراتيجيات مواجهة االزمة 
املالية العاملية، والتحديات التي 

تواجهها في املستقبل.
  وفي هذا السياق، مت تقدمي 
النم���وذج املختل���ف واملتميز 
لش���ركة االمتياز لالس���تثمار 
ومرتك���زات اس���تراتيجيتها 
التنافسية الناجحة في التعامل 
م���ع تداعيات االزم���ة املالية، 
واالس���تعداد لدخ���ول مرحلة 

منو جديدة.

  االمتياز.. لماÐا هي شركة 
مختلفة¿

  وحتدË في هذا السياق رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
الش���ال لالستشارات  لشركة 
الس���عدون عن شركة  جاسم 
االمتياز واختالفها عن غيرها من 
الشركات وطريقة تعاملها مع 
االزمة املالية العاملية باالضافة 
التي  الى حتديات املس���تقبل 

ستواجهها.
  واضاف السعدون: لقد ارتكبت 
معظم الشركات املالية اخطاء 
تقليدية ومكررة، مثل االسراف 
في االقتراض، مع خلل جوهري 
بني امل���دى الزمن���ي للتمويل 
ونضج االستثمارات، واخطرها 
وهو االستثمار في اصول غير 
حقيقية ونفخ اسعارها بشكل 
مس���تمر لتحقيق ارباح عالية 

على املدى القصير.
  وكانت شركة االمتياز واحدة 
من أكثر الشركات حتفظا، رمبا 
بالغت قليال في االقتراض، ولكن 
لتمويل شراء أصول حقيقية، 
وغالبيتها ليس���ت في أوقات 
ارتفاع االس���عار الى حدودها 
العليا، وااله���م انها احتفظت 
بأس���عار معظم اصولها دون 
اسعار السوق في زمن الرواج 

وبهامش كبير.
  وعندما حدثت االزمة، قامت 
ادارة االمتي���از بالتعامل معها 
طبقا لتوقعاتها السوأ سيناريو 

 ìالتي القاها في املنتد Éاحملاضر áالسعدون خال 

 اللورد المونت: تسهيل التنقل بين دول الخليج وتوحيد 
اقتصاداتها خطوة ضرورية لنجاÍ تكتلها االقتصادí والسياسي

äاالمتياز» في لند» Üل áأنشطة الملتقى اإلستراتيجي األو ãفي اختتا Ëالبريطاني األسبق تحد áوزير الما 

محتمل وفي احلال، وعندما لم 
يتحقق اسوأ سيناريو استطاعت 
»االمتياز« ان حتقق ارباحا في 
عام االزمة أو عام 2009 ووزعت 

عائدا نقديا ملساهميها.
  ورغم انفراج االوضاع نسبيا 
في ع���ام 2010 وفي س���وقيها 
الرئيس���يني الكوي���ت وقطر، 
اتخ���ذت ادارة الش���ركة قرارا 
استراتيجيا بخفض مستوى 
مديونيتها الى حقوق مساهميها 
بنس���بة 1 الى 1 مع نهاية عام 

.2010

  شح السيولة

  وفي ظروف شح السيولة 
في االسواق بشكل عام، ساعدها 
كثيرا قرار سابق لها بعدم نفخ 
أسعار أصولها، وأصبحت لديها 
مرون���ة عالية ف���ي التصرف 
في بع���ض أصوله���ا بالبيع 
وبأسعار السوق وحتى دون 
أسعار السوق قليال وحتقيق 
هامش ربح الى جانب خفض 
جوهري في مستوى التمويل 

اخلارجي.
  والنه���ا وضعت االس���اس 

السليم مبا ميكنها من التعامل 
مع أسوأ س���يناريو، أصبحت 
مبكرا ومنذ هذه اللحظة على 
طري���ق تغيير جوه���ري في 
استراتيجيتها، ليس ملواجهة 
تداعيات االزمة هذه املرة النها 
مرحلة وانته���ت منها، ولكن 
لوضع االساس الصحيح لعملية 
بناء املجموعة على أسس تتفق 
ومتطلبات املنافسة على أفضل 

أداء في السنوات املقبلة.
  ولكي حتق���ق هدفها، قامت 
من جانب بوضع تصور الداء 
االقتصادات الكلية والتغيير في 
متطلباتها، وقامت من جانب 
Âخر بوضع تصور العادة هيكلة 
كل شركات املجموعة، والبدء 
في تغيير مناذج أعمالها لكي 
تكون قوة موحدة يخدم بعضها 
البع���ض، وتواجه املنافس���ة 
بق���درات متفوقة في س���وق 
يحكمه أقوياء جتاوزوا االزمة 

وهو سوق املستقبل.
  وقال السعدون ان حتديات 
سوق املستقبل تكمن في الوعي 
مبجموعة من التحديات، ووضع 
الفرضي���ات الصحيح���ة قدر 

االمكان للتعامل معها، ولكنها 
فرضي���ات البد ان تكون مرنة 
وتخض���ع لالختبار والتغيير 

مبرور الوقت.
التكيف    التحدي االول: هو 
مع بيئة جديدة على مستوى 
العال��م، حتكمه��ا الي��د الظاه��رة 
أو احلكوم���ات وأجه��زة الرقابة 
الدولي���ة واالقليمية الجتناب 
احلب��ل بع�����د لدغة الثعبان، 

بينم���ا على مس���توى االقليم 
بيئة ترغب في دور أكبر للقطاع 
اخلاÕ ولكن باستثناء القطاع 

املالي.
  التح���دي الثان���ي: هو في 
تكوي���ن ثقاف���ة تراكمية في 
التعامل مع الش���رق، فتجارة 
السلع واالستثمار والحقا جتارة 
اخلدمات ستشهد انحرافا متزايدا 
اليه مع انتقال الثقل االقتصادي 

اليه في عام جديد العظمة فيه 
اقتصادية.

  التح���دي الثال���ث: هو في 
الوعي واالستعداد املبكر لسوق 
االقليم اجلديد، فالبنى التحتية 
وخدم���ات التعليم واخلدمات 
الصحية وقطاعا النفط والغاز، 
ستشهد رواجا رئيسيا. وفي 
زمن لم يع���د االنتاج الوهمي 
للس���لع واخلدم���ات وتضخم 
أسعارها مصدر الدخل، وبالتالي 
البد من بناء منظومة متكاملة 
من ش���ركات االنتاج احلقيقي 
لتقدمي سلعها وخدماتها بأقل 
االسعار وأفضل النوعيات، وهو 
اجلهد الداخلي املتوقع من قيادة 

املجموعة.
  التحدي الرابع: هو في الصبر 
البشرية ضمن  القوى  وÅقناع 
املجموعة ب���أن تغير قناعاتها 
وطرق عملها مبا يتفق والنهج 
اجلدي���د، فخط���وØ االنت���اج 
ونوعية السلع واخلدمات الى 
تغيير، ومس���تويات السيولة 
واحلوافز أقل، واستبدال العمل 
املستقل والفردي بقرار مؤسسي 

منضبط.

  التح���دي اخلامس: هو في 
البحث عن األفضل من البشر 
سواء للقيام باجلهد املطلوب 
على مستوى الشركة القابضة 
وبالوعي الكافي لتحريك وحدات 
املجموعة التابعة والزميلة ألداء 
عمل متكامل، أو على مستوى 
الوحدات اجلديدة أو التي تتولى 
عمال جدي���دا يتفق ومتطلبات 

اإلنتاج في املستقبل.
  التحدي الس���ادس: هو في 
االدراك املتص���ل ب���أن القدرة 
على وضع Åس���تراتيجية في 
زم���ن التغي���رات الكبرى في 
العالم دائما عرضة خلطأ في 
الفرضيات أو عرضة لتغيرات 
ال ميك���ن توقعه���ا، لذلك البد 
ومن���اذج  لالس���تراتيجيات 
االعمال في الس���نوات االولى 
من ان تخضع ملراجعة دورية 
وحتديد نق���اØ القوة ودعمها 
ونقاØ الضعف وتعديلها على 

االقل مرة كل عام. 

  مشكالت اجتماعية

   ثم عرض مدير مركز العدالة 
البريطاني غافني  االجتماعية 

بول، وهو مركز بحوË بريطاني 
قري���ب من ح���زب احملافظني 
احلاكم، سلس���لة مش���كالت 
اجتماعي���ة تواجهه���ا اململكة 
املتحدة عارضا اوجهها املتعددة 
الطالع احلضور على االوضاع 

االجتماعية في لندن.
  وحت���دË مس���ؤوالن م���ن 
مؤسسة »نايت فرانك« العقارية 
عن هذا القطاع وضرورة تنويع 
االس���تثمار فيه داخل اململكة 
املتح���دة وال���دول االوروبية 
االخرى، وأش���ارا الى ان هناك 
املكاتب  طلب���ا مرتفعا عل���ى 
واملؤسس���ات التجارية، والى 
ان هناك منوا نس���بته ٪5٫25 
في قط���اع العقارات التجارية 
في مدين���ة لندن، كما ش���ددا 
على ان هناك اهتماما متزايدا 
في الس���وقني االس���كندنافية 
والپولندي���ة بس���بب النم���و 
احلاصل فيهما مقارنة باالنهيار 

في اسبانيا وايرلندا.

 Þاألزمة وتأثيرها على السو    
األوروبية

  كم���ا ألق���ى وزي���ر امل���ال 
اللورد  البريطان���ي االس���بق 
نورم���ان المون���ت كلمة عن 
االزمة املالي���ة العاملية واثرها 
على السوق االوروبية، وقال 
ان كثيرين يطلبون مني تقدمي 
توقعات عن املستقبل اال ان احدا 
 ،Ëال ميكنه التنبؤ مبا سيحد
واض���اف: ال أؤم���ن او اصدق 
ابدا بالتقدي���رات االقتصادية، 
لكنني كنت مرغما على اعدادها 
البريطاني، في  وفقا للقانون 
 Ëاش���ارة الى س���نواته الثال
التي قضاه���ا وزيرا للمال في 
حكومة احملافظني بني عامي 1990 
و199٣ لكن���ه عاد وأكد قناعته 
بقانون رئيسة الوزراء السابقة 
مارغريت تاتشر بأن غير املتوقع 
 Ëيحصل دائما واحلتمي ال يحد
أبدا، واعتب���ر ان االزمة املالية 
ازمة طفرة  العاملية االخي���رة 
وانهيار كالسيكية كالتي حصلت 
ف���ي ثالثينيات القرن املاضي، 
مشيرا الى املسببني الرئيسيني 
لها وهما: االقراض غير املسؤول 
من جانب املصارف، واالنفاق 
احلكومي الزائد، ما ولد عجزا 
كبيرا في املوازنات االوروبية 
وراكم الدين العام مقارنة بالناجت 
احمللي لهذه الدول وختم حديثه 
عن االزمة بالقول ان النبأ اجليد 

هو ان العالم لم ينته.

  العملة االوروبية

  وانتقد المونت بشدة العملة 
االوروبية املوحدة اليورو، الفتا 
الى معارضته لها خالل سنوات 
وجوده في وزارة املال بسبب 
صعوبة دمج هذه االقتصادات 
في عملة واحدة وبالتالي ضعف 
كبير في التحكم بسعر صرف 
العملة، وردا على س���ؤال عن 
الكويت واحتمال تأسيس عملة 
خليجية موحدة قال ان نصيحته 
تتمثل بضرورة تسهيل االنتقال 
الفعلي بني هذه الدول وتوحيد 

 أكد رئيس هيئة الفتوى 
والرقابة الش���رعية لشركة 
االمتياز لالستثمار د.عصام 
الش���ركة  أن  العنزي  خلف 
احتضنت مجموعة من الطلبة 
من كلية الشريعة ودربتهم 
بش���كل احتراف���ي جعلهم 
اآلن يعملون في العديد من 
شركات االستثمار مبستوى 

مهني رفيع. 

 ðاالمتياز« احتضنت طالبا« :íالعنز 
  من كلية الشريعة ودربتهم بشكل احترافي

 السـعدون: »االمتياز« كانت من أكثر الشركات تحفظاð واحتفظت 
 ãبأسعار معظم أصولها دون أسعار السوق و قرار »االمتياز« السابق بعد
نفخ أسعار أصولها ساعدها كثيراð في ظروÝ شح السيولة في األسواق 

 »االمتياز« تعاملت مع األزمة المالية طبقاð لتوقعاتها ألسـوأ 
سـيناريو محتمـل وعندما لم يحدË األسـوأ اسـتطاعت أن 
تحقق أرباحاð فـي عاã األزمة ووزعت عائداð نقدياð لمسـاهميها

 أمـاã »االمتيـاز« تحديات عدة منهـا التكيف مـع بيئة جديدة على مسـتوì العالـم وتكوين ثقافـة تراكمية فـي التعامل 
 Èبالجهـد المطلو ãمع الشـرق والوعي واالسـتعداد المبكر لسـوق اإلقليم الجديـد والصبر والبحـث عن أفضل البشـر للقيا

شـركـة   قامـت 
تصـور  بوضع  »االمتياز« 
كـل  هيكلـة  إلعـادة 
المجموعـة  شـركات 
 ÌÐبتغييـر نما Áوالبـد
أعمالهـا لكـي تكـون 
 ãقـوة موحـدة يخـد
بعضهـا البعض لتواجه 
بقــدرات  المنافسـة 
متفوقة في سوق يحكمه 
األزمة  تجـاوزوا   Áأقويا
وهو سـوق المستقبـل 

 البقية ص39 
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عبدالحق: »االمتياز« لديها ميزات مكثفة للتنافس أبرزها قيم الشريعة القوية 
وحاملو أسهم ملتزمون وقيادة أصيلة وسجل في ثقة السوق 

باإلضافة إلى شبكة إقليمية وقوة تتمتع بها الشركة في قطاع الصناعة

متابعة لفعاليات امللتقىعلي الزبيد ود. عصام العنزي يتابعان جانبا من امللتقى  

البروفيسور جوزيف المبل

محمد املطير متوسطا يوسف املرزوق ود.عصام العنزيعلي الزبيد مكرما اللورد نورمان المونت

جانب من جلسات امللتقى جاسم السعدون وفهد العثمان يتابعان جلسات امللتقى

اقتصاداتها قبل املضي في مثل 
هذا املشروع في شكل سياسي 
كما حصل ف���ي اوروبا، حيث 
أملانيا  أرادت فرنس���ا احتواء 

بضمها الوروبا.
وتوقع ان يصير اليورو اقل 
عمالنية مع مضي الوقت، الفتا 
الى القلق الس���اري حاليا بني 
الشعب االملاني وحدود صبره 
حيال هذه العملة، واوضح ان 
بريطانيا استفادت من بقائها 
خارج العملة االوروبية املوحدة 
لسببني هما متتعها بليونة أكبر 
التحكم بس���عر الصرف،  في 
وحقيقة ان الناس ال ينظرون 
الينا على اننا جزء من املنطقة 
االوروبية ولو دخلنا فيها لكنا 
اليوم بانتظار حزمة انقاذ مالية 

بعد ايرلندا واسبانيا.

 أساليب اإلدارة

وألقى البروفيسور في كلية 
ادارة االعمال في جامعة سيتي 
)كاس( جوزيف المبل محاضرة 

عن اساليب االدارة وحتدياتها 
في القرن الواحد والعش���رين 
في ض���وء موج���ات التغيير 
االجتماعي وهي »زمن الزراعة 
والصناعة واملعلومات« وقارن 
المبل بني منوذجني لالدارة االول 
في القرن العش���رين والثاني 
في القرن احلال���ي، في االول، 
الى املبادئ اآلتية  اشار المبل 
املتحكمة بالتنافس »دميومة 
املنتجات واالسواق، واستقرار 
حاج���ات الزبائ���ن والتعريف 

الوطنية  الواضح للس���وقني 
واملناطقية وللمتنافس���ي��ن، 
وأن االستراتيجية تتألف من 
احتالل املواقع والدفاع عنها«، أما 
السمات املطلوبة لالدارة فكانت 
وض���ع القوان���ني واالجراءات 
وحتلي���ل املعلومات احملضرة 
التقارير وابقاء االمور  واعداد 
طبيعي���ة وادارة االجتماعات 

بسالسة.
وأضاف: أما اليوم فالوضع 
يختل���ف، فلجه���ة التناف���س 

االسواق تنقسم بسرعة، وحياة 
املنتجات اقصر والعوملة تكسر 
احلواجز، واملنافسون يتكاثرون 
واالستراتيجية تتمثل في الترقب 
التغيير، وسمات  واس���تباق 
االدارة تختلف نوعيا اذ باتت 
تتطلب تطوير توجيهات تتميز 
بالليون���ة وحتليل املعلومات 
املتنوع���ة واآلني���ة وس���رعة 
االتص���االت وتطوير اجراءات 
ذكية واالفساح في املجال أمام 
االلقاب، واشار  االفكار وليس 

الى ان اس���لوب املدير في هذا 
القرن يتطلب تقدمي توجيهات 
ودعم واضحني، واالدارة عبر 
التأثي���ر ولي���س الس���يطرة، 
واحلفاظ على فهم واسع للوضع 
والسياق وتقدمي نصائح، وقدم 
البروفيسور المبل منوذجني 
للمدير الناجح في القرنني احلالي 
والس���ابق، االول ألفرد سلون 
رئيس شركة جنرال موتورز 
حتى عام 1956 والثاني رئيس 
شركة »ابل« س���تيف جوبز، 

وعرض للمدرستني واالختالف 
الواضح في مقاربتهما الدارة 

الشركات.

مجموعات صغيرة

وأج���رى المب���ل اختب���ارا 
للمشاركني عبر النظر في عملية 
استحواذ ش���ركة »كادبوري« 
البريطاني���ة على »س���نابل« 
ملعرفة تقوميهم بعد توزيعهم 
على مجموعات صغيرة، لقرار 
االدارة ترك الشركة الثانية تدير 

أمورها باس���تقاللية عن بقية 
فروع املؤسسة العمالقة.

استراتيجية االمتياز

من جهة أخرى، قدم الرئيس 
التنفيذي لشركة »بروة كابيتال 
لندن« د.محمد عبداحلق محاضرة 
عنوانها: »استراتيجية 2010-
2012« لش���ركة »االمتياز« قال 
فيها: ان للشركة ميزات مكثفة 
للتنافس ابرزها »قيم الشريعة 
القوية وحاملو اسهم ملتزمون 

وقيادة اصيلة وسجل في ثقة 
السوق وش���بكة اقليمية وقوة 

في قطاع الصناعة«.
وأضاف عبداحلق: ان االدارة 
ل�»االمتياز« كانت  التنفيذي���ة 
دوما استباقية وبال هوادة منذ 
االزمة املالية العاملية، الفتا الى 
ان التوصية االستراتيجية كانت 
البناء على ذلك وتعزيز وترسيخ 
اعادة التنظيم والهيكلة، وكنتيجة 
لذلك، في امكان »االمتياز« اآلن 
الدخول في فت���رة منو جديدة 

والتطلع للمستقبل بثقة.
وأشار الى ان رؤية الشركة ان 
تكون شركة استثمار رائدة في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وأن تغدو معترفا بها كمقدم في 
كل من مناطقها االساسية وفقا 

للشريعة االسالمية.
وخلص مهمتها في أنها توفير 
الرفيعة  اخلدمات االستثمارية 
املس���توى وتق���دمي املنتجات 
العائدات اجلذابة والقيمة  ذات 
املضافة حلاملي اسهمنا وزبائننا 

وموظفينا ومجتمعنا.

م. عيسى العون 
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