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�صادرات تركيا  
تــراجعـــت 1.5 % 

ا�صطنبول - رويرتز: قال احتاد امل�صدرين 
الأتـــراك اأم�ـــس الأحـــد اإن ال�صـــادرات الرتكية 
تراجعـــت 1.5 % على اأ�صا�س �صنوي يف اأكتوبر 
ت�رشين الأول لت�صـــل قيمتها اإلى 12.35 مليار 
دولر. وذكـــر الحتاد يف بيان اأر�صل عرب الربيد 
الإلكرتوين اأن ال�صادرات انخف�صت 8.6 % يف 
الأ�صهر الع�رشة الأولى من العام لتبلغ 119.64 
مليار دولر. وي�صدر احتاد امل�صدرين الأتراك 
بياناتـــه قبل حـــوايل �صهر من �صـــدور بيانات 

معهد الإح�صاء الرتكي. 

��ستكمال تخفي�ض ر�أ�سمال 
“�لبحرين �لإ�سالمي”

البـــاد - املحرر القت�صادي: اأعلنت بور�صـــة البحرين اأم�س )الأحد( ا�صتئناف التداول على 
اأ�صهم بنك البحرين الإ�صامي ابتداء من يوم اأم�س، وذلك بعد ا�صتكمال اإجراءات تخفي�س راأ�س 

املال.
وكانـــت اجلمعيـــة غري العادية للبنـــك والتي عقـــدت 27 اأكتوبر املا�صي قـــد وافقت على 
تخفي�س راأ�س املال امُل�صدر واملدفوع للبنك، واعتماده بهدف �صطب اخل�صائر املرتاكمة، مما 
يخف�س راأ�صمال البنك املدفوع بن�صبة 15.34 % )اأي ما يعادل تقلي�س �صهمني لكل 13 �صهًما 

تقريًبا( لي�صبح راأ�س املال 80،347،245 دينار بدلً من 94،907،023 دينار.

ال�صعلة: ت�صارب القيم واملمار�صات والأ�صول التجارية اأبرز امل�صكات

من �ل�رشكات غري �لنفطية يف �لبحرين “عائلية” �لرميحي: 80 % 
زينب �لعكري من �ملحرق

قـــال وزير العمل ال�صابق عبـــد النبي ال�صعلة 
اإن اأهـــم امل�صكات التي تواجه ال�رشكات العائلية 
هـــي ت�صـــارب القيـــم واملمار�صـــات والأ�صـــول 
التجاريـــة مما ي�صبب امل�صـــاكل، وعند اإقرار عمل 
نظـــام للتدقيـــق اأو احل�صابـــات املنتظمـــة يتهم 

ال�صخ�س الآخر بعدم ثقة الأع�صاء فيه.
جـــاء ذلـــك، يف ت�رشيحـــه لل�صحافيـــني علـــى 
هام�ـــس انعقـــاد موؤمتر ال�ـــرشكات العائلية الثاين 
حتت �صعـــار “اإعداد اجليـــل التايل” يـــوم اأم�س، 
بح�صور عدد من اأهـــم اأ�صحاب ال�رشكات العائلية 
وخـــرباء املجـــال يف املنطقة ويف ال�ـــرشق الأو�صط 
وجنـــوب اآ�صيا، واألقـــى املوؤمتر، امُلقـــام برعاية 
�رشكـــة كي بي اإم جي فخـــرو، ال�صوء على التحّول 
يف ال�ـــرشكات العائلية واإعداد اجليل التايل لتويّل 

املنا�صب الريادية.
واأ�صـــاف ال�صعلة اأن هنـــاك ت�صارًبا يف بع�س 
القيم مثـــل الأمانة وال�صدق والحـــرتام واملحبة 
بني الأ�رشة الواحدة، اإ�صافة ملتطلبات العمل مثل 
النظام واللتزام والدقـــة واملحا�صبة وال�صفافية 
يف كل �صـــيء، لذلـــك تلـــك الأ�صباب تـــوؤدي اإلى 

خلخلة ال�رشكة والأعمال العائلية.
واأو�صـــح اأن هنـــاك �صبًبا اآخر يح�صـــل فعليًّا 
وهو اأن يقـــوم اجليل اجلديد بلوم اجليل القدمي 
يف �صيطرتـــه على جميع الأمور، ولكن يف احلقيقة 
فاإن امل�صاكل تبداأ مع تويل اجليل اجلديد ملهامه 

يف ال�رشكات العائلية.
وتابـــع: “من اأهم القيم التـــي يجب علينا اأن 
نعيد النظر فيها هو اللتزام بوجود الأولد داخل 
ا  ال�رشكة ما ي�صبب م�صاكل بـــني الأخوان خ�صو�صً

اإذا كان هناك اإخوة من اأم اأخرى”.
وقـــال: “اإن لكل قاعدة �صـــواذ والقاعدة هنا 
اأن امل�صـــاكل تبـــداأ يف اجليـــل اجلديـــد وبعـــد اأن 
يتعـــدوا مرحلـــة ال�صبـــاب تنتهي تلـــك امل�صاكل 
بنجاح التجربة لتبداأ امل�صاكل اجلديدة مع اجليل 
القادم، وكلما تو�صعت القاعدة ويف غياب النظام 

وعدم وجود الثقة �صتكون امل�صاكل حا�رشة”.
واأ�صـــاف ال�صعلـــة: “اإن الطريقـــة الوحيـــدة 
ل�صمان بقاء اأعمال ال�رشكـــة العائلية حتى اجليل 
القادم هو توزيع احل�ص�س لاأولد، ولكن الكثري 
مـــن اأ�صحاب ال�ـــرشكات العائليـــة ل يثقون بتلك 

اخلطوة”.
وحـــول انهيـــار بع�ـــس ال�ـــرشكات يف اجليـــل 
الثالـــث اأو الرابع يف املنطقة، قـــال ال�صعلة: “اأنا 
اأتوقـــع اأن امل�صكلة تكمـــن يف اأن موؤ�ص�س ال�رشكة 
و�صاحـــب ال�رشكة العائلية يريـــد اأن يبقى اأولده 
معـــه يف اإدارة اأعمـــال ال�رشكة وهـــذه اخلطوة غري 
�صحيحـــة، اإذا كان البن يريـــد اإن�صاء �رشكة اأعمال 
له، فله ذلـــك حتى يقوم بتنميـــة نف�صه وتطوير 
خرباته قبـــل اأن يدخـــل يف ال�رشكـــة العائلية الأم 

دون اأن يكون واعًيا لذلك”.
وذكـــر ال�صعلـــة “اإن اأحـــد احللـــول ل�صتمرار 
ال�رشكـــة العائلية هو الإدراج كما فعلت �رشكة عبد 
اهلل اأحمـــد نا�س، حيـــث �صتكون هنـــاك �صفافية 
بعد اإخ�صاعهـــا للهيئات الرقابية، ولكن التجربة 
كانت الأولى وخ�رش الذين �صاركوا يف �رشاء الأ�صهم 
مما �صبب عقـــدة للبع�س ولكنه در�س نتعلم منه 

يف امل�صتقبل”.

“�لعائلية” متفوقة
من جانبه، قـــال الرئي�ـــس التنفيذي ملجل�س 
التنميـــة القت�صاديـــة خالد الرميحـــي: “ت�صاهم 
ال�ـــرشكات العائلية بــــ28 % من النـــاجت املحلي 
الإجمـــايل حيـــث اأنها ت�صكل 75 % مـــن اقت�صاد 
التعـــاون  جمل�ـــس  دول  يف  اخلا�ـــس  القطـــاع 

اخلليجي”. 
ـــا قال فيـــه اإن 80  وعر�ـــس الرميحـــي عر�صً
% مـــن ال�رشكات غـــري النفطيـــة يف البحرين هي 
�رشكات عائلية، وتتفوق �رشكات الأعمال العائلية 
اخلليجية على ال�رشكات غـــري العائلية بن�صبة 15 

.%
ولفـــت اإلى اأن 40 % من ال�ـــرشكات العائلية 
قلقـــة مـــن م�صاألـــة اخلافـــة والنتقـــال ب�صبـــب 
النزاعات العائليـــة، مبيًنا اأن ال�ـــرشكات العائلية 
وحتـــى اجليل الثالـــث ل يتبقى منهـــا �صوى 13 
%، وترتاجـــع تلـــك الن�صبة يف اجليـــل الرابع اإلى 
4 %، ممـــا ي�صتدعـــي �ـــرشورة التخطيط لنتقال 
تويل املنا�صب للجيل القادم وبناء اأ�ص�س متينة 
ـــا على �صامة العمل واإرث  للنمو امل�صتدام حر�صً

ال�رشكات. 

واأكد الرميحي اأن اأبرز التحديات التي تواجه 
ال�ـــرشكات العائلية هي ق�صايـــا التعاقب وهيكل 
الإدارة بعد انتقـــال اإدارة ال�رشكة �صواء من ناحية 
توزيـــع املهام اأو الـــورث من جيل لآخـــر، اإ�صافة 
اإلى ف�س النزاعات وال�صتدامة واإعادة ال�صتثمار 

وتوليد فر�س جديدة.
واأ�صار اإلى اأن احلـــل يتمثل يف ف�صل ق�صايا 
امللكية من امل�صائل الإدارية واإن�صاء هيئة داخل 
املوؤ�ص�صـــة ملناق�صة الأمور الإداريـــة والقانونية، 
موؤكـــًدا �ـــرشورة اأن حتتفـــظ ال�ـــرشكات العائليـــة 
بثقافة ريادة الأعمـــال بالإ�صافة اإلى وجود بيئة 
منا�صبـــة لـــرواد الأعمـــال اليوم لت�صبـــح يف الغد 

�رشكات عائلية.
وحول كيفية حتقيق النجاح لاأجيال القادمة، 
وت�صجيـــع  الإداري  الهيـــكل  فتـــح  اأهميـــة  اأكـــد 
ثقافـــة البتكار وريـــادة الأعمـــال، بالإ�صافة اإلى 

ا�صتك�صاف طرق جديدة للح�صول على متويل.

ل قو�عد حمددة
بدوره، قـــال رجل الأعمال عـــادل امل�صقطي 
اإن اأبـــرز امل�صكات التي تواجه ال�رشكات العائلية 
يف البحريـــن يف عدم توفر نظام، واإدخال البن يف 
اإدارة ال�رشكة دون تدريبه اأو وجود خطة ليتولها، 
اإ�صافة ل�رشورة اتفاق العائلة على قواعد حمددة 
تكـــون مكتوبة وموقعة ل تتغـــري حتى حتكم من 

يدخل للعمل ومن ل.
واأ�صـــاف: “يجب اأن تكتـــب حقوق املوجودة 
يف اأعمـــال العائلة وحقوق املالـــك الذي ل يدير، 
وعنـــد اكت�صاف العائلـــة عدم وجود فـــرد الأ�رشة 
املنا�صـــب لتويل اأعمـــال اإدارة ال�رشكة يتم اإدخال 
فرد من خـــارج الأ�رشة وي�صتمر الأفراد كممتلكني 

واأع�صاء جمل�س اإدارة”.
واأو�صح امل�صقطـــي اأن انعقاد املوؤمتر ياأتي 
يف وقـــت نحتاج فيـــه لتعريـــف النا�ـــس باحلاجة 
للت�صـــدي عن بع�ـــس امل�صاكل التـــي توؤثر على 
ال�ـــرشكات، كمثال، اإذا توفى موؤ�ص�س �رشكة ناجحة 
ممكـــن اأن تنهـــار فيهـــا ال�رشكة نظـــًرا لعدم خلق 

واإعداد اجليل التايل وتدريبه.
اأكـــد امل�صقطي اأن هناك �ـــرشكات بعد دخول 
اجليـــل الثالـــث فيهـــا تبـــداأ بامل�صـــاكل، ولكن 
باملقابـــل هناك �ـــرشكات بقيـــت 200 عام حتت 
نظـــام معني م�صتمـــرة عليه بالتفـــاق بني اأفراد 

العائلة لا�صتمرار.
ولفـــت امل�صقطي اإلـــى اأن حتويـــل امللكية 
لاأولد قبل اأن يتوفى الأب هي جزء من امل�صكلة، 
واجلـــزء الأ�صا�صي هو عـــدم اإبراز حقـــوق املالك 
وحقوق العامـــل يف الإدارة وتوزيع م�صوؤولياتهم، 

ويج���ب اأن يت���م االتفاق عل���ى كل تل���ك النقاط 
لتجنب امل�صاكل.

واأو�صـــح امل�صقطي اأن هناك بع�س ال�رشكات 
العائلية بـــداأت باإدخال اأع�صاء يف جمل�س اإدارتها 
باأفراد م�صتقلني من خارج العائلة حلماية حقوق 
اجلميع، ووجـــود الفرد امل�صتقبـــل يغري من لغة 
التخاطـــب يف جمل�ـــس الإدارة وعدم حتيـــز اأفراد 

العائلة لبع�س ب�صبب الختافات ال�صخ�صية.
واأ�صـــار اإلـــى اأن مع تعزيـــز مكانـــة ال�رشكات 
العائلية تكمـــن خافات يف بع�صها مما ي�صتدعي 
بيـــع بع�ـــس احل�ص�ـــس، لفًتا اإلى �رشكـــة عبداهلل 
اأحمد نا�س التي باعت جزًءا من ال�رشكة واحتفظت 
بالأغلبية، ولكن البع�س يعتقد باأن �رشكته رابحة 

ول يوجد اأي داع لبيع جزء منها.
واأكـــد اأنه مع اختـــاف الأجيال تكـــرب العائلة 
واإدارة ال�رشكـــة يعتمـــد على مـــا مت التفاق عليه 
�صابًقـــا، وهنـــاك بع�ـــس ال�ـــرشكات العائليـــة يف 
البحرين باعت ح�ص�صهـــا يف ال�رشكة الأم ولكنهم 

ما زالوا يحملون ا�صم العائلة.

فخرو: نقل �لقيادة للجيل           
�لتايل �رشورة ملحة

وا�صتقطب موؤمتر ال�رشكات العائلية يف ال�رشق 
الأو�صط وجنوب اآ�صيا، �رشكات عائلية من خمتلف 
اأرجاء املنطقة �صعًيا منها لا�صتفادة من خربات 

فريق �رشكة كي بي اإم جي واخلرباء الدوليني.
كما �صـــّم املوؤمتـــر عـــدًدا مـــن ال�صخ�صيات 
اإدارة  جمل�ـــس  رئي�ـــس  فيهـــم  مبـــن  املرموقـــة 
“متكـــني” ال�صيـــخ حممد بـــن عي�صـــى اآل خليفة 
الذي ح�ـــرش حفل ال�صتقبال امُلقـــام على هام�س 

هذه الفعالية املهمة.
اأّمـــا املتحـــّدث الرئي�صـــي يف املوؤمتـــر فكان 
الرئي�س التنفيـــذي ملجل�س التنمية القت�صادية 

يف البحرين خالد الرميحي. 
اأهميـــة  و�صـــّدد الرميحـــي يف خطابـــه علـــى 
التخطيـــط لنقل القيادة اإلـــى اجليل التايل وبناء 
ا على �صامة  اأ�ص�س متينة للنمـــو امل�صتدام حر�صً

العمل واإرث ال�رشكات العائلية. 
تعترب ال�رشكات العائلية حمّرًكا اأ�صا�صيًّا للنمو 

القت�صادي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ويف هذا ال�صدد، قّدم جمال فخرو وهو ال�رشيك 
التنفيذي يف كي بي اإم جي �رشًحا للتحّديات التي 
تواجهها ال�رشكات العائليـــة يف اإر�صاء التوازن ما 
بني وجهات النظر العائلية املختلفة خال عملية 

اتخاذ القرارات.
ويف هذا الإطار، �رشح فخرو بالقول: “اأدركنا، 
نتيجـــة تعاملنا مع ال�رشكات العائلية يف املنطقة، 
اأن نقل القيادة اإلى اجليل التايل واإعداده لتويّل 
املنا�صـــب الرياديـــة، واحلفـــاظ علـــى الرثوات، 
واحلوكمة من اأهـــم التحديات التي يواجهها هذا 
القطاع ب�صورة م�صتمـــرة. لذلك، حر�صنا على اأن 
تتمحور هذه الفعالية حول مو�صوع نقل القيادة 
اإلى اجليل التايل بهـــدف م�صاركة وجهات النظر 
والآراء التي من �صاأنها م�صاعدة اأ�صحاب ال�رشكات 

العائلية على التعامل مع هذه امل�صائل”. 
ت�صّمـــن املوؤمتـــر املمتـــد علـــى يـــوم واحد، 
�صل�صلـــة من العرو�ـــس التفاعليـــة واملناق�صات 

اجلماعية.
كمـــا حتّدث كل من كري�صتـــوف برنارد؛ وهو 
الرئي�س العاملي لق�صم ال�رشكات العائلية يف كي 
بي اإم جي واهاري�صجو بيناث وهو ال�رشيك يف كي 
بي اإم جي البحرين، عن حوكمة ال�رشكات العائلية 

وو�صع املخططات لها.
اأّما العر�س الاحق فكان للربوفي�صور راندل 
كارلـــوك املدير املوؤ�ص�س ملركـــز ويندل الدويل 
لل�رشكات العائلية واأ�صتاذ القيادة الريادية، حول 
موا�صيع مهمة مثل منظور اجليل التايل، وتطوير 
العـــرف العائلي، وتنمية املواهب، واحلفاظ على 

الرثوات واإدارتها.
واختتـــم اأبـــرز رجـــال الأعمـــال يف البحريـــن 
واملنطقـــة فعاليـــات املوؤمتر مبناق�صـــة جماعية 

للم�صائل املتعّلقة بـ “اجليل الأول”.
تعود عاقـــة العمل ما بني ال�رشكات الأع�صاء 
يف �صبكـــة كي بـــي اإم جي وال�ـــرشكات العائلية يف 

ال�رشق الأو�صط وجنوب اآ�صيا لعقود طويلة. 
وبهـــدف تلبيـــة الحتياجـــات اخلا�صـــة لهذه 
ال�ـــرشكات، طـــّورت بع�ـــس ال�ـــرشكات الأع�صاء يف 
�صبكـــة كي بي اإم جي، ممار�صات ُتعنى بال�رشكات 
العائليـــة والأعمـــال ذات ال�صلـــة بغيـــة تقـــدمي 

املعلومات وامل�صورات الداعمة.

• اإحدى اجلل�صات الرئي�صي يف املوؤمتر	

• جانب من احل�صور	

- ت�صاهم بـ28 % من الناجت املحلي الإجمايل
- توزيع احل�ص�س لاأولد �صمان ل�صتمرارها

- �رشكات تنهار بعد وفاة موؤ�ص�صها لعدم تاأهيل الورثة

“التنمية القت�صادية” �صيعلن برنامج دعم رواد الأعمال يف التكنولوجيا 
ك�صف الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية القت�صادية، خالد 
الرميحـــي، عن اأن هناك �رشاكة بني املجل�ـــس مع بع�س ال�رشكات 
العاملية يف جمال التكنولوجيا بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع 
يف اململكـــة من اأجل زيادة النمو القت�صـــادي يف البحرين، لفًتا 

اإلى اأنه �صيتم الإعان عنها وطرحها خال الأ�صابيع املقبلة.
واأ�صـــاف الرميحي اأن جمل�س التنمية يركز يف الفرتة املقبلة 
علـــى ريـــادة الأعمـــال وترتكـــز يف قطـــاع تكنولوجيـــا الت�صال 

واملعلومـــات، م�صـــرًيا اإلـــى اأن دول اخلليـــج بحاجـــة لحت�صـــان 
مبـــادرات يف هـــذا املجال اأ�صوة بـــدول املنطقـــة العربية كم�رش 

والأردن ولبنان.
وتابـــع: “اإن ريـــادة الأعمال يف املجـــال التكنولوجي تتطلب 
راأ�صمـــال وبيئـــة ومكاتـــب لحت�صـــان رائـــد العمـــل والت�صجيع 
والن�صيحة”، لفًتا اإلى م�صي املجل�س قدًما يف ال�رشاكة مع متكني 

وبنك البحرين للتنمية لدعم رواد الأعمال ال�صباب.

ت�صوير – خليل اإبراهيم


