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� كونا: اعرب س���فير  برلني 
الكوي���ت لدى املانيا د.مس���اعد 
البالغة  الهارون عن س���عادته 
اللجنة االقتصادية  لعقد اعمال 
الكويتي���ة االملانية  التجاري���ة 
املشتركة بالكويت في ال� 12 من 

الشهر اجلاري وملدة يومني.
الهارون في  السفير  واعتبر 
بيان ل���ه ان هذه اللجنة تتويج 
للعالقات الثنائية املميزة والتي 
ترسخت خالل الزيارة التاريخية 
التي قام بها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد الى أملانيا 
في شهر ابريل املاضي. واكد اهمية 

انعقاد هذه اللجنة التي سيترأسها عن اجلانب الكويتي وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون بينما سيترأسها عن اجلانب االملاني وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية بيرندت بفافينباخ. واشار الى ان هذه 
اجللس���ة س���تركز على طرح االفكار والتصورات العملية من اجل 
توسيع قاعدة التعاون االقتصادي املشترك في ظل املستجدات التي 
طرأت على االقتصاد العامل���ي واالوروبي مؤخرا. واوضح ان الوفد 
االملاني مكون من كبار املس���ؤولني واخلبراء االقتصاديني باالضافة 
ال���ى رجال االعمال »ما يعكس الرغبة االملاني���ة الكبيرة في تعزيز 

العالقات االقتصادية واالستثمارية مع الكويت«.

علي حسيني »ميينا« مصافحا ستيفان فيالليت

جناح »الوطني« في معرض جامعة اخلليج

عبدالعزيز القطعي

د.مساعد الهارون

من ِقبل ACT على مستوى الشرق األوسط

»ڤيڤا« تحصل على جائزة اإلشادة في فئة أفضل
صفقات التمويل على مستوى الشرق األوسط لـ 2010

في خطوة نحو اجنازاتها املتتالية 
في الكويت اعلنت ش���ركة االتصاالت 
الكويتية )ڤيڤا( عن حصولها على جائزة 
تقدير من قبل اجلمعية الدولية خلزائن 
الشركات في الشرق األوسط وهي إحدى 
الهيئات املالية العاملية املتخصصة في 
إدارات اخلزينة للشركات  أداء  تقييم 
وفي تقييم صفقات التمويل للشركات 
ACT، وهي جائزة »اإلش���ادة في فئة 
أفضل صفقات التمويل على مستوى 
الشرق األوسط لعام 2010« وذلك عن 
اتفاقية »التمويل من املورد« املتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية التي متت 
مع شركة هواوي تكنولوجيز، إحدى 
أكبر الشركات العاملية العاملة في منطقة 
الشرق األوسط في مجال نظم وتقنية 

االتصاالت وامل���زودة خلدمات البنية 
التحتية، مببلغ إجمالي يصل إلى 270 

مليون دوالر وملدة خمس سنوات.
الرئيس  السياق، أش���ار  وفي هذا 
التنفي���ذي للقطاع املالي في ش���ركة 
االتصاالت الكويتية )ڤيڤا( عبدالعزيز 
القطعي أن حصول الشركة على هذه 
اجلائزة يعد إح���دى خطوات النجاح 
في مسيرة الشركة حيث كان التنافس 
على هذه اجلائزة مع كبرى الشركات 
في الشرق األوسط، وهذا تأكيد على 
أن »ڤيڤا« تقدر على أن تكون األفضل 
وذلك لتميز هذه الصفقة من حيث القيمة 
وتكلفتها التمويلية والتي انعكس���ت 
إيجابا على أداء الش���ركة املالي بشكل 

عام.

 وأضاف القطعي أن حصول »ڤيڤا« 
عل���ى التمويل عن طري���ق املوردين 
االستراجتيني هو احد مصادر التمويل 
التي س���عت الش���ركة ف���ي اعتمادها 
بغرض متويل عملية تطوير شبكتها 
بأحدث التقنيات املتوافرة في شبكات 
وأنظمة االتصاالت، وإلى تنويع مصادر 
التمويل ألعمالها وتوسعاتها خصوصا 
في ظل التكلفة املنخفضة لهذا النوع 
من التمويل مقارن���ة ببدائل التمويل 
األخرى إضافة إلى ان���ه يعتبر جزءا 
مكمال لبرامج التكام���ل والترابط مع 
مجموعة االتصاالت الس���عودية التي 
تسعى من خالل دعم هذه االتفاقيات إلى 
بناء شراكات إستراتيجية مع مورديها 

على مستوى املجموعة.

يرأسها وزير التجارة الهارون ووزير الدولة للشؤون االقتصادية

اللجنة االقتصادية الكويتية - األلمانية 
تعقد أعمالها في الكويت 12 الجاري

وفاء القطامي

عماد العبالني

صني بهاتيا

بروكسل � كونا: وجهت ممثلة 
الكويت  غرفة جتارة وصناعة 
الى املنتدى االقتصادي السادس 
لغرفة التجارة العربية البلجيكية 
ولوكسمبورغ املشتركة الدعوة 
للشركات األوروبية إلى االستثمار 
املدرجة  في املشاريع الضخمة 
التنمية اخلمسية  ضمن خطة 

املقبلة للحكومة الكويتية.
ل� »كونا«  القطامي  وقالت 
أمس على هامش مش���اركتها 
املنت���دى االقتص���ادي  ف���ي 
الس���ادس الذي تنظمه غرفة 
البلجيكية  العربي���ة  التجارة 
ولوكس���مبورغ املشتركة في 
بروكس���ل ان الكوي���ت لديها 
مشاريع ضخمة تندرج ضمن 
نطاق خطة التنمية اخلمسية، 
معرب���ة في الوق���ت ذاته عن 
الترحيب بالشركات األوروبية 
لالس���تثمار في تلك املشاريع 
التي تتعلق بقطاعات مختلفة 
مثل قطاعات الصحة والتربية 
والتعلي���م ومش���اريع البنية 

أعلن بن���ك الكويت الوطني 
البالتينية ملعرض  عن رعايته 
الفرص الوظيفي���ة في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، 
مقدما العديد من الفرص املميزة 
للشباب الكويتي الطموح حرصا 
منه على دعم الطاقات الكويتية 
العمل  الش���ابة وتوفير فرص 

املناسبة لها.
وقال رئيس مجموعة املوارد 
البشرية في البنك عماد العبالني 
في تصريح صحافي ان مشاركة 
الوطني في هذا  الكوي���ت  بنك 
املعرض جاءت انطالقا من التزام 
قي���ادات »الوطن���ي« بضرورة 
املساهمة في توفير فرص وظيفية 

متنوعة ومتعددة.
وأضاف أن البنك يهدف من 
الى اس���تقطاب  خالل املعرض 
الش���باب م���ن ذوي الكف���اءات 
القطاع  ف���ي  واخلبرات للعمل 
اخلاص وحتقيق فرص وظيفية 
مالئمة تتيح لهم الترقية والتقدم 
هذا عالوة على فتح آفاق وظيفية 
أمام العديد من الشباب وحتريك 
التقدم والتطور  دوافعهم نحو 
والنمو نح���و تعميق خبراتهم 
وتنويع مهاراتهم ومعلوماتهم.

وأكد أن »الوطني« حريص 
على تقدمي الدعم الكامل واملستمر 
للكفاءات الشابة وتطوير الثروة 
البشرية والتي هي القوة احلقيقية 

أعلن بيت االستثمار العاملي 
»جلوبل« امس أن املدير املالي 
للشركة صني بهاتيا، اختير ضمن 
أكثر الشخصيات الهندية تأثيرا 
العربي في  في منطقة اخلليج 
قائمة أقوى الشخصيات الهندية 
لعام 2010 التي أصدرتها مجلة 
ارابيان بيزنس في أواخر نوفمبر 
املاضي.  وافادت »جلوبل« في 
بيان صحاف���ي أن بهاتيا احتل 
املركز رقم 46 من بني أكثر مائة 
شخصية هندية تأثيرا في منطقة 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وكان قد انضم إلى فريق عمل 
جلوب���ل ع���ام 2006 وميتل���ك 
خبرة تفوق 22 عاما في مجال 
االستشارات املالية، وغيرها من 
اخلدمات االستشارية والتمويل 

واحملاسبة والتدقيق. 
انه لعب دورا  الى  واشارت 

ذاته ع���ن التطلع إل���ى تعزيز 
العالقات االقتصادية مع بلجيكا 
وتشجيع الش���ركات الكويتية 
والبلجيكية عل���ى الدخول في 
مش���اريع اس���تثمارية في كال 

البلدين.
وقالت ان الشركات األوروبية 
تعد شريكا قويا للكويت مضيفة 
اننا نثمن ذلك ونتطلع الى مزيد 
من تدفق الش���ركات األوروبية 
لالس���تثمار في الكويت عالوة 
على قيام الش���ركات الكويتية 

باالستثمار في أوروبا.
القطام���ي  ويراف���ق وف���اء 
ال���ى املنت���دى رئيس���ة قطاع 
التجارة اخلارجي���ة في غرفة 
الكويت اريج  جتارة وصناعة 

السقاف.
القطامي  وستشارك كل من 
والسقاف اليوم في اجتماع يضم 
ممثل���ي بعض غ���رف التجارة 
العربية مع نظرائهم البلجيكيني 
ملناقشة س���بل تعزيز التعاون 

االقتصادي والتجاري.

اجلنسني.
الكويت  وشدد على أن بنك 
الوطني حريص جدا على زيادة 
توظيف الشباب الكويتي الطامح 
إلثبات نفسه وإظهار قدراته في 
مجال العم���ل املصرفي واملالي، 
وذل���ك من خالل ط���رح العديد 
من الف���رص الوظيفية الواعدة 
ألبناء الكويت، علما أن البنك قد 
استوفى نسبة العمالة الوطنية 
املطلوبة من البنوك واملؤسسات 

املصرفية.
وأش���ار العبالني إلى أن من 
فوائد معرض الفرص الوظيفية 
بجامع���ة اخلليج إيجاد أرضية 
لاللتقاء مع الكفاءات الواعدة من 
الشباب الكويتي للعمل في القطاع 
اخلاص وتعريفهم بفرص العمل 
والتدريب املتوافرة لدى الوطني 
وكيفية احلصول عليها، وأيضا 
تعريفه���م عل���ى طبيعة العمل 
في القطاع اخل���اص من خالل 
احلوار املباشر مما يتيح لفريق 
التعيينات فرصة التعرف على 
اخلريجني اجلدد واملؤهلني علميا 
متهيدا إلعدادهم بش���كل منظم 
ميكنهم من بناء مستقبل مهني 
متميز ميكنهم من تولي املناصب 
القيادي���ة واملهنية الرفيعة من 
خالل برامج تدريبية وتنموية 
على مستوى عال والتي متكنهم 

من الوصول إلى هذه الغاية.

حازت جائ���زة »الصفقة األكثر 
ابتكارا« من مؤسسة يورومني 
ع���ن التس���هيالت اإلس���المية 
املتضمنة في االتفاقية كما نالت 
البنوك نظرا ألس���لوب  تقدير 
التعامل املهني والشفافية التي 
اتس���مت بها. وفي عام 2008، 
س���اهم بهاتيا في عملية إدراج 
شهادات إيداع جلوبل في سوق 
املالية وحتسني  لندن لألوراق 
الرأسمالي للشركة من  الهيكل 
خالل طرح شهادات إيداع دولية 
)GDRs( بقيمة 1.2 مليار دوالر، 
كما كان له دور فعال في إعادة 
صياغة منوذج أعمال الشركة مبا 
يتماشى مع إستراتيجية الشركة 
التركيز  اجلديدة واملتمثلة في 
على نشاطها األساسي أي إدارة 
األصول واالستثمارات املصرفية 

والوساطة املالية.

التحتية والت���ي تبلغ قيمتها 
نحو 125 مليار دوالر.

القطامي أن تلك  وأوضحت 
املشاريع الضخمة ستعمل على 
إنعاش االقتصاد الكويتي بصورة 

اكبر.
القطامي باملنتدى  وأشادت 
قائلة انه أتاح الفرصة لاللتقاء 
مع رجال أعمال بلجيكيني وعرب 
على حد سواء، معربة في الوقت 

التي يتسلح بها »الوطني« في 
احلصول على أعلى التصنيفات 
ال���وكاالت  االئتمانية حس���ب 

العاملية.
أن  العبالن���ي  وأض���اف 
إستراتيجية بنك الكويت الوطني 
تق���وم على اس���تقطاب أفضل 
الوطنية من خريجي  الكفاءات 
اجلامع���ات اجل���دد وإحلاقهم 
ببرامج تدريبية متطورة، الفتا 
الى أن البن���ك الوطني حريص 
على االهتمام بتطوير وتأهيل 
موارده البشرية، كما أن توسع 
ومنو أنشطة البنك سواء على 
املستوى احمللي أو اإلقليمي يعني 
حاجة البن���ك لعمالته احلالية 
إلى جانب اس���تمرار سياسته 
في تعيني الشباب الكويتي من 

كبيرا في توقيع اتفاقية إعادة 
جدولة ديون جلوبل التي أبرمت 
في ديسمبر 2009 باالتفاق مع 
مجموعة تضم 53 بنكا وتشمل 
ع���دة فئ���ات من التس���هيالت 
التي  االئتمانية، وهي الصفقة 

من خالل رعايته البالتينية للحدث

احتل المركز الـ 46 في القائمة

القطامي: الكويت ترحب بالشركات 
األوروبية لالستثمار في مشاريع التنمية

»الوطني« يطرح العديد من الفرص الوظيفية 
في معرض الفرص الوظيفية بجامعة الخليج

»أرابيان بيزنس« تختار صني بهاتيا ضمن 
أكثر الشخصيات الهندية تأثيرًا في الخليج

»الخليج للحاسبات اآللية« تحصل على صفة
شريك أعمال لـ »Salesforce.com« بالخليج

أعلن����ت ش����ركة اخللي����ج 
للحاسبات اآللية عن حصولها 
على صفة شريك أعمال لشركة 
»Salesforce.com« في أس����واق 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
واملختصة باحلوسبة السحابية 
وتتخ����ذ من الوالي����ات املتحدة 
األميركية مقرا لها. واوضحت 
الشركة في بيان صحافي أمس 
انها سوف تتمكن من خالل هذه 
الشراكة التي يدعمها فريق عمل 
عالي املهارات، من تزويد عمالئها 
في املنطقة بق����درات وخبرات 
محلية. كما سوف تزود »اخلليج 
اآللي����ة« عمالءها  للحاس����بات 
بخدمات صيانة وتدريب ودعم 

في مرحلة ما بعد البيع. 
وتعود عالقة ش����ركة اخلليج للحاسبات اآللية 
م����ع ش����ركة »Salesforce.com« إلى فت����رة طويلة، 
كانت خاللها األخيرة تزودها بتشكيلة متكاملة من 
برمجيات احلوسبة السحابية. وفي سياق تعليقه 
على هذه اخلطوة، قال مدي����ر اخلدمات املهنية في 
شركة اخلليج للحاسبات اآللية علي حسيني: »نحن 
مسرورون جدا بشراكة العمل التي أقمناها مع شركة 
»Salesforce.com« والتي تغطي أسواق دول مجلس 
التعاون اخلليجي بأكملها. وال تثبت هذه الشراكة 

Salesforce.« صحة العالقات الوثيقة التي أقمناها مع
com« فحسب، ولكنها توضح أيضا سبب التزامنا 
بتزويد األسواق وعمالئنا بأحدث برمجيات احلوسبة 
السحابية، واملصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم 

وتوفير مستوى الدعم الذي يريدونه«.
Salesforce.« من ناحيته، قال نائب رئيس شركة
com« لشؤون أوروبا الش����رقية والشرق األوسط 
وأفريقيا ستيفان فيالليت: »نحن فخورون بالتعاون 
مع شركة اخلليج للحاسبات اآللية لتوفير حلولنا 

وخدماتنا في أسواق املنطقة.

فدوى درويش تتوسط رامي وديع وأجنيال براينت خالل الندوة

براينت: غياب إدارة المخاطر دفع أكبر ألف شركة في العالم 
إلى خسارة ما حققته في 10 سنوات خالل األزمة المالية

شريف حمدي
قالت مسؤولة اخلدمات الكلية 
في ديلويت أند توش � الش���رق 
االوسط اجنيال براينت ان ادارة 
اداة  املخاطر املؤسس���اتية هي 
ادارية تستخدم لقياس ورصد 
مخاطر املشاريع وتقدمي تقارير 
املخاطر بطريقة منسقة، مشيرة 
الى ان���ه عندما تنف���ذ املعايير 
اخلاصة بدارسة املخاطر اخلاصة 
باملشاريع تصبح ادارة املخاطر 
باملؤسس���ات جزءا ال يتجزأ من 

ثقافة اي مؤسسة.
واضافت براينت في محاضرة 
نظمها احتاد الشركات االستثمارية 
امس في مق���ره بغرفة التجارة 
والصناع���ة انه في الس���نوات 
االخي���رة اصبح هن���اك اهتمام 
بالغ من املؤسسات بدراسة كافة 
التي حتيط باملشاريع  املخاطر 
وكافة الفرص االستثمارية قبل 
الدخول فيها، مشيرة الى ان ادارات 
املخاطر التي تقوم بدورها على 
اكمل وجه تساعد االدارة العليا 
ومتخذي الق���رار على الوصول 

الى قرارات افضل.
ولفتت براينت الى ان هناك 
حت���وال تدريجي���ا ملحوظا من 
الطرق التقليدية الدارة املخاطر 
الكلي���ة للمخاطر  االدارة  ال���ى 
وذلك ملساعدة املدراء على اتخاذ 
القرارات املناسبة للمؤسسة بعد 
اطالعهم على املخاطر التي حتيط 
بأي مشروع او فرصة استثمارية 
في اي مجال كانت، مشيرة الى 
ان االطالع على املخاطر يساعد 
ايضا ف���ي اعداد خطط للتعامل 

مع هذه املخاطر.
واشارت الى ان ادارات املخاطر 
كانت ف���ي الس���ابق تركز على 
االحداث الكارثية سواء االنهيارات 
الت���ي تلم باالس���واق املالية او 
الطبيعية، مش���يرة  بالكوارث 
الى انه ب���ات هناك فاعلية لهذه 
ادارات  االدارات، حيث اصبحت 
ذات طبيع���ة اس���تباقية واكثر 
فاعلية بعد ان ادركت الشركات 
واملؤسسات املالية انها ستكون 
الت���ي تهدد  عرض���ة للمخاطر 
نشاطاتها وتؤثر على نتائجها 
في حال بقيت ادارات املخاطر بها 

على نفس طبيعتها السابقة.

معها او لتحمل اخلسائر التي قد 
تنتج عنها.

ولفتت براينت الى أن املخاطر 
وحدوده���ا تختلف من ش���ركة 
إلى أخرى، فهناك استراتيجيات 
تفضل االبتعاد عن املخاطر، فيما 
تفضل أخرى الدخول في املخاطر 
ابعد حدود لتحقيق عوائد  إلى 
كبيرة، وبالتالي املخاطر وتقبلها 
في الش���ركة تختلف من شركة 

إلى أخرى«.
النصائح في  واسدت بعض 
إدارة املخاط���ر قائل���ة: »علينا 
حتديد املخاطر التي من املمكن أن 
تظهر في احمليط الذي تعمل فيه 
الشركة، باإلضافة إلى األسواق 
التي تتعرض إليها وشركائها في 
التي  العمل، أي حتديد األبواب 
ميكن للمخاطر أن تتس���لل من 
خاللها إلى الش���ركة«. واضافت 
»إن لم تفلح الضوابط واملراقبة 
في التص���دي للمخاطر فإنه قد 
تتأثر سمعة الشركة بذلك، وان 
لم تتمكن الشركات من التعامل 
مع املخاطر عبر خطة الطوارئ 
الداخلية لها فإنها ستدفع ثمن ذلك 
في سمعتها في السوق، وبالتالي 
يجب احلذر من ذلك«. وأشارت 
براينت إلى ان هناك 3 اعتبارات 
أساسية يجب أخذها في احلسبان 
للتعامل مع املخاطر وهي مدى 
حدة املخاطر وإيجاد األولويات، 
والنظر إلى املعلومات التاريخية 
للشركة والسوق إن كانت تأتي 
بشكل دوري، والوصول إلى عدة 
مؤشرات يحدد من خاللها تأثيرها 

على اجلانب املالي.
وشددت على ضرورة االهتمام 
ببعض النقاط األساسية في إعداد 
برنام���ج إدارة املخاط���ر ومنها 
حتدي���د األولويات م���ن خالل 
ورش عمل، وإع���داد توصيات 
وحتديد الفجوات، ووضع جدول 
زمني لتحقي���ق األمر، وحتديد 
دورات خاصة ب���إدارة املخاطر 
وعرضها عل���ى مجلس اإلدارة، 
وتدوير البرامج وحتديد املخاطر 
األساسية، ومراجعة إستراتيجية 
الشركة واملؤشرات التي تقيس 
األداء، ومقابلة كل من املديرين 
والفري���ق التنفي���ذي، وحتديد 

املخاطر وتصنيفها.

واضاف���ت براينت ان ادارات 
املخاطر ب���ات في مقدمة مهامها 
القيام بعملية التقييم االئتماني 
ف���ي ض���وء االلتزام بق���رارات 
وتعليمات اجلهات الرقابية التي 
تخضع لها وعلى رأسها البنوك 

املركزية.
واوضحت ان اهم استراتيجية 
في الشركات واملؤسسات الناجحة 
عامليا أن املنتج اجلديد لن يطرح 
في األس���واق ما لم يتم تشكيل 
وتعيني ادارة للمخاطر، الفتة الى 
انه بعد األزمة املالية واالقتصادية 
العاملية تغيرت قناعات مجالس 
ادارات الش���ركات كم���ا تغيرت 
الداوفع ايض���ا، واصبح هناك 
الكثي���ر من االس���ئلة ليس لها 
اجاب���ات وبالتالي يزداد اخلطر 
وتدفع الش���ركات تكلفة باهظة 
لتجنب اخلطر وحتى لو خسرت 
أكثر من كلفة اخلطر نفسه، حيث 
من املمكن ان يكون للخطر آثار 

سلبية مدمرة على املؤسسة.
واشارت الى ان ادارة املخاطر 
باتت حتظى بأهمية بالنس���بة 
للشركات بعد ان فرضت االزمة 
املالية العاملية وجودها، خاصة 
بعد أن توصلت الش���ركات الى 
نقطة مفادها أن املخاطر قد تأتي 
في ظروف ومراحل مختلفة، أي 
مبعنى آخر قد تك���ون مخاطر 
الش���ركات في بع���ض االحيان 
دورية نتيجة لتبني سياسات 

واستراجتيات تعتمد على معدالت 
عالية م���ن املخاطر، او قد تأتي 
املخاطر في الكثير من االحيان من 
اخلارج نتيجة لتعرض الشركة 
ال���ى املخاطر او حتى ش���ركاء 

الشركة نفسها.
ادارة املخاط���ر  وأضاف���ت: 
مس���ألة لم تقتصر على جدول 
أعمال الش���ركات فقط، بل باتت 
بندا أساسيا في تقييمات شركات 
التصنيف العاملية، والتي باتت 
تعتمد بشكل اكبر في تصنيفاتها 
عل���ى ادارة املخاطر، وتعتبرها 
يج���ب  أساس���ية  متطلب���ات 

حتقيقها.
ادارة  الى أن غياب  وأشارت 
املخاطر في الفترة السابقة عن 
الش���ركات دفع اكبر ألف شركة 
الى خس���ارة %20  العال���م  في 
من قيمة أس���همها خالل االزمة 
االخيرة، أي ما حققته الشركات 
خالل 10 سنوات لنفسها خسرته 
في االزمة االخيرة، الفتة الى انه 
على الشركات االستعداد للمخاطر 
الداخلية التي قد تواجه أي شركة، 
باالضافة الى املخاطر اخلارجية 
التي يكون له���ا تأثير اكبر في 

اغلب االحيان. 
وتابعت قائلة »قبل 5 سنوات 
كانت الشركات تفكر في أهمية 
الضوابط وااللت���زام بها، اليوم 
بات التفكير في ربط إستراتيجية 
الش���ركة بإدارة املخاطر، ومدى 

الش���ركة للتعام���ل  اس���تعداد 
معها«.

إلى ضرورة  ولفتت براينت 
مراع���اة متطلبات مجلس إدارة 
إدارة  الش���ركة بالتوازي م���ع 
املخاط���ر، خاص���ة أن مجالس 
اإلدارات باتوا أكثر دراية بأهمية 
إدارة املخاط���ر، وقبل طرح أي 
منتج جديد او دخول سوق جديد 
ان تعمل الشركات على دراسة 
جميع جوانب العملية وجتميع 
الوافية، اس���تعدادا  املعلومات 

للمخاطر التي قد تواجهها.
وتطرقت الى أساسيات إدارة 
املخاطر موضح���ة أن املخاطر 
ليست دائما س���يئة، ففي كثير 
من األحيان حتقق عوائد مرتفعة 
للشركات، لكن يجب النظر إليها 
على انها شيء ميكن التعامل معه 
وحماية الشركة منه، ومن املهم 
جدا أن تراعي الشركات مسألة 
القدرة على االنتفاع من الفرص 

واالستعداد لتحمل خسائرها.
 وشددت براينت على أهمية 
حتديد مدى اس���تعداد الشركة 
للتعام���ل مع املخاط���ر، خاصة 
أن مدى ج���ودة تقييم املخاطر 
ال نف���ع له���ا إن لم تك���ن هناك 
دراية بكيفية التعامل معها، كما 
على الش���ركات أن حتدد حدود 
املخاطر في إستراتيجية عملها 
والتي تك���ون مؤهلة من حيث 
اإلمكانيات واملوجودات للتعامل 


