
ــار ــنـ ــلـــيـــونـــي ديـ ــار مـ ــمـ ــثـ ــتـ ــاسـ ــل بـ ــيـ ــأهـ ــتـ ــز مـــتـــكـــامـــل إلعــــــــادة الـ ــ ــرك ــ م
 كيف كانت عالقتك مع والدك عبدالنبي  «

الشعلة؟

 حيــن كنُت في الســابعة من عمري أصبــح الوالد وزيرا 
للعمــل، وكان يحــب عملــه كثيــرا، حيــث يقضــي معظم 
وقتــه بالمكتــب، وربمــا هــذا أثر بصــورة أو بأخرى على 
تواجــده فــي المنزل لكثرة انشــغاالته، ومع انتهائي من 
الدراســة الجامعيــة والعــودة إلــى البحريــن كان الوالــد 
بمثابة المدرســة الكبيرة، إذ تعلمت منه في ســنة ما لم 
أتعلمه في ســنوات دراستي الجامعية، وساعدني ذلك 

على تولي قيادة الشركة بصورة تدريجية.
أعمــل مع والدي بشــكل يومي وأتعلم منــه الكثير، فهو 
مدرستي الحقيقية، وهو معلمي وقدوتي في الحياة.

أين تلقيت تعليمك األساسي والجامعي؟ «

بدأت مرحلتي الدراســية بمدرســة “البيان”، ثم مدرسة 
مــن  التخــرج  وبعــد  الثانويــة،  المرحلــة  فــي  البحريــن 
االقتصــاد  لدراســة  اســتراليا  إلــى  توجهــت  الثانويــة 
والفلسفة في العام 2004 في جامعة كوينزالند بمدينة 
برزبــن. كانــت الدراســة لنحــو 4 أعــوام، لكننــي قــررت 
البقــاء، حيــث عملــُت هنــاك لعاميــن، وهذا لــم يكن في 
خططــي المســبقة. وخــال 6 ســنوات لــم أزر البحريــن 
ســوى مرة لبعد المســافة، ولكون الرحلة تســتغرق نحو 

27 ساعة.

ما طبيعة عملك في أستراليا؟ «

عملــت كمحلــل اقتصــادي، إذ كانــت جامعــة كوينزالنــد 
للحكومــة  االقتصاديــة  األبحــاث  بقســم  ملحقــة 
األســترالية، وكان عدد من الجامعات األســترالية تقدم 

المساعدة للحكومة بخصوص التخطيط االقتصادي.

 كيف أثرت فيك حياة الغربة؟  «

بالطبع الحياة مختلفة، في البحرين كانت سبل الحياة 
مهيــأة ولــم أكــن أجــد صعوبــة فــي التعامــل مــع األمور 
اليوميــة، فــكل شــيء كان جاهــزا تقريبــا، ومــع حيــاة 
الغربــة كان البــد علــيَّ أن أعتمد على نفســي في تدبير 
أمــور الســكن والمعيشــة، وغيرهــا. كانت بدايــة صعبة، 
لكننــي تعلمــت منهــا الكثيــر وبنــاء العاقــات خصوصــا 
مــع غيــاب الجالية العربية الكبيــرة، واختاف المجتمع 

هناك عن مجتمعاتنا العربية.
وأذكــر أول درس جميــل وربمــا كان مؤلمــا قليــا فــي 
“إدارة المال”، حين أعطاني والدي قبل السفر لالتحاق 
لتدبيــر  كميزانيــة  أشــهر  لســتة  مصروفــا  بالدراســة 
أمــوري عنــد الوصــول إلى اســتراليا، لكــن حين وصلت 
أنفقــت المبلغ بســرعة خــال أســبوعين، وحين أخبرت 
الوالــد بذلــك، رد علــي بالقــول بأننــي يجــب أن أتحمــل 
المســؤولية، وأّن عليَّ أن أتصرف، وكان عليَّ مشــاركة 
الســكن، واســتطعت بالتدبيــر أن أمدد الفترة إلى شــهر 
ونصف الشهر قبل أن يرسل لي الوالد مزيدا من المال. 
من هناك تعلمت أنه عليَّ العمل ضمن ميزانية محددة، 
الوالــد لــم يكــن يرغب معاملتي بــدالل زائد؛ وذلك لكي 

أتعلم االعتماد على نفسي.

متى قررت العودة إلى البحرين؟ «

كانت أموري في أســتراليا ممتازة، وحين كان يســألني 
األهــل متى ســتعود لم أكن أرى ســببا للعــودة، ولألمانة 
لــم يكــن هنــاك ضغــط مــن جانــب العائلــة فــي البدايــة 
للعــودة. وعندمــا لــم تــر عائلتــي أفقــا للعــودة، فوجئت 
بزيارة من الوالد والعائلة في العام 2010 إلى أستراليا. 
وحينمــا أخبرنــي والدي بأن أخواتــي بدأن الخروج من 
إدارة الشــركة للتفــرغ لحياتهــن الخاصــة وطلــب منــي 
مساعدته، هذا الحديث أثر عليَّ وشعرت بالمسؤولية، 
وخال شهر واحد قمت ببيع كل ما أملك في أستراليا، 

ورجعت إلى البحرين.
كانــت رحلــة العــودة طويلــة مــن أســتراليا لســنغافورة 
ثــم دبــي ثم البحرين، أتذكر أنه كان يوم الســبت، وبعد 
عودتــي ارتحــت لبضــع ســاعات وتناولــت الغــداء مــع 
العائلة في المنزل، وبعدها إلى مكتب الشــركة من أول 
يــوم وصول، كانت 7 ســاعات فقط من لحظة وصولي 

للبحرين قبل بدء العمل.

هل استلمت العمل منذ البداية؟ «

مــن المســتحيل أن تتســلم شــركة، خصوصــا إذا كانــت 

التــي تعتبــر  العائليــة  الشــركات  شــركة عائليــة، إذ إن 
معقــدة ولديهــا تاريخ، وال يوجد لديهــا أنظمة واضحة 
مثل الشــركات األخرى، عملية توليها ال تكون في شــهر 

وال سنة، بل تستغرق وقتا لمعرفتها.
عندمــا اســتلمت العمــل كانــت إحــدى أخواتــي الثــاث 
غــادرت بالفعــل الشــركة، وخال الســنة األولــى غادرت 
األختان بعد أن تزوجتا وأنجبتا، وكان هذا تحديا آخر 

كذلك.
ومــن الطبيعــي أن يرغــب الوالــد بعــد ســنوات العطــاء 
الطويلــة أن يقــوم بــاإلدارة من خارج المكتــب، ليتفرغ 

النشغاالته الرسمية واالجتماعية، وغيرها.
اســتغرق تولــي العمل بالطريقــة المطلوبة نحو 3 إلى 4 

أعوام إلى أن تمكنُت من أسس العمل بالمجموعة.

عندما يتسلم جيل قيادة شركة عائلية من جيل  «
آخر عادة ما تكون هناك نوع من اإلشكاالت 

في اإلدارة، هل واجهت هذه الصعوبة؟

 صحيــح، ربمــا تجد ذلك فــي بعض الشــركات العائلية، 
لكــن طريقــة الوالد فــي العمل كانت سلســة للغاية، ولم 

أشعر بذلك، وهذا أمر يحسب للوالد.
الوالــد كان يترك لــي الحرية في اتخاذ القرارات، وربما 
تكــون قــرارات خاطئــة، وهــو كان يعلم بذلــك، وينتظر 
منــي أخــذ القــرار لتبــدأ نتائجــه، بعدهــا يبــدأ بتصحيح 
الخطــأ؛ لكــي أتعلــم من واقــع التجربة، إذ يشــرح الوالد 
أبعــاد هــذا القــرار. وعلمنــي كيفيــة تطويــر العاقــات، 
وكيــف يدار العمل، وأن يشــارك الموظفون في تحقيق 

األهداف لتصبح هذه األهداف جزءا من اهتمامهم.

مع الظروف االقتصادية غير المواتية في  «
السنوات الماضية، كيف تقيم صعوبات تطوير 

أداء الشركة لمزيد من النمو؟

الــدرس اآلخر الذي تعلمتــه من الوالد أنه ال توجد بيئة 
عمــل خاليــة مــن المصاعــب، فالمصاعب هــي جزء من 

الحياة اليومية التي ينبغي لنا التعامل معها.
ســهلة”،  أو  جيــدة  “ظــروف  اســمه  شــيء  يوجــد  فــا 
ففــي العــام 2008 شــهدنا األزمــة االقتصاديــة العالمية 
المصاعــب  بعــض  ونــرى  المســتمرة  وتداعياتهــا 

االقتصادية حاليا.

إًذا أنت تتفق مع مقولة والدك بأن وراء  «
التحديات فرًصا؟ 

أتذكــر حيــن أخبرنــي الوالــد أن الطفــرة التــي حققتهــا 
الشــركة حدثــت بعــد غــزو الكويــت حيــن كانــت البيئة 
االســتثمارية والوضــع فــي المنطقــة صعبــا، لكــن هــذه 
الصعوبــات والتحديات خلقــت فرصا كذلك، إذ تمكنت 
الشــركة مــن الحصــول على أكبــر عقد للعاقــات العامة 
فــي تاريــخ الخليج في ذلك الوقت، وكان العقد متعلًقا 
بتقديــم خدمات إعاميــة لحكومة الكويت في المنفى 
وقتهــا وذلــك بالتعــاون مع أكبر شــركة للعاقات العامة 

في العالم آنذاك.
 

* ما الشركات التي تضمها مجموعة الفنار حاليا؟
لدينا 18 شــركة حاليا، ولكــن العدد في زيادة ونقصان، 
إذ كوّنا مجموعة اســتثمارية، فنحن نؤســس الشــركات 
ونســاهم فــي الحصــص، ونقــوم بالتخــارج منهــا بعــد 
أن نعمــل علــى نجاحهــا فــي فتــرة 5 ســنوات أو أكثــر، 
لكننــا نحافــظ على 4 شــركات تقريبا مــن أصولنا ضمن 

المجموعة.

كم عدد الموظفين؟ «

يعمــل لــدى المجموعــة نحــو 250 موظفــا فــي مختلف 
االختصاصات والشركات.

 لكن كان العدد أقل بقليل قبل أعوام؟ «

نعم صحيح، ولكن حصلنا على عقود كبيرة في مختلف 
قطاعات الصناعات الثقيلة بدول مجلس التعاون مثل 
شــركات األلمنيــوم واألســمنت والبتروكيماويــات ممــا 
أدى إلى قيامنا بفتح شــركات فرعية في دول التعاون 
وعلى هذا األساس، وكمثال على ذلك، فقد ارتفع عدد 
العاملين في شركة أسواق الخليج في البحرين من 60 

موظفا إلى أن بلغ اآلن 160 موظفا.

أين يقع مجال عملكم الجغرافي، وفي أي  «
القطاعات؟

إضافــة إلى البحرين، لدينا شــركتان في عمان وشــركة 
كــوكاء  ونعمــل  بالســعودية،  وأخــرى  اإلمــارات  فــي 
وموزعين لعدد من كبار الشــركات األوروبية والصينية 
تخصصهــا،  لديهــا  شــركة  وكل  وغيرهــا.  والهنديــة، 
المعــدات  وتوزيــع  توريــد  علــى  نعمــل  عامــة  ولكــن 
األلمنيــوم  صناعــات  ومدخــات  واألنظمــة  واألجهــزة 
والبتروكيماويــات واألســمنت وغيرهــا، لدينــا أكثــر من 
200 خدمة ومنتج، ونتعامل مع شركات عالمية كبرى، 
والتــي لديهــا تكنولوجيــا متطورة في تلــك الصناعات، 
الخليــج وشــركاتها  أســواق  مــن خــال شــركة  وذلــك 
الفرعيــة فــي دول مجلــس التعــاون. كمــا لدينــا نشــاط 
واسع في مجال المصاعد واألجهزة المتحركة وأنظمة 
تنظيــف المباني وصيانتهــا، وغيرها من أنظمة الحلول 

المطلوبة في قطاعات اإلنشاء. 
كذلــك لدينا نشــاط في المجال الطبــي خصوصا تزويد 
المعــدات المتعلقــة بالتصويــر واألشــعة وطب األســنان 

وما شابه.
كمــا أننا شــركاء فــي شــركة البحرين لصناعة الســبائك 
التحويليــة  الصناعــات  مــن  وهــي  “بامكــو”،  المعدنيــة 
لأللمنيوم، وقد أسسنا الشركة بالتعاون مع مستثمرين 

ألمــان، ونقــوم بتصدير المنتج بكاملــه لخارج البحرين، 
حيــث كانــت شــركة هيونــداي للســيارات أكبــر زبائننــا 
ســابقا، وحاليا نتعامل مع شــركات عالمية في أستراليا 

وأميركا وآسيا، وغيرها.

هل هناك استثمارات جديدة؟ «

نعــم فــي القطــاع الصحــي، حيــث دخلنــا فــي شــراكة؛ 
مــن أجــل إنشــاء مركــز دلمــون إلعــادة التأهيــل، والذي 
لعــاج  البحريــن  فــي  متخصــص  مركــز  أول  ســيكون 
الحــاالت التــي تتطلــب تأهيل بعد العمليــات الجراحية 
الكبرى وغيرها من الحاالت، المشــروع يقع في جزيرة 
دلمونيــا. لقد بدأنا أعمال البناء وذلك بكلفة تقدر بأكثر 

من مليوني دينار كمرحلة أولى. 
ونأمل االنتهاء من المشروع بنهاية هذا العام أو بداية 

العام المقبل على أكثر تقدير.

هل مازلتم تستثمرون في العقار؟ «

مبــاٍن جديــدة   3 لدينــا مشــروع جديــد إلنشــاء  نعــم، 
للمكاتــب التجارية ومركــز تجاري قرب مقر المجموعة 
بالرفــاع، بكلفــة 5 ماييــن دينــار، ونتوقــع البــدء فيهــا 

قريبا.  
كمــا نقــوم بتوفيــر مــواد البنــاء والمصاعــد وغيرها من 
الخدمــات لمشــروعات البنــاء، ونســتثمر فــي العقارات 
فــي مختلــف المناطــق، وقــد أسســنا لهــذا شــركة الفنار 
المحفظــة  تحويــل  وتــم  العقــارات،  وإدارة  لتطويــر 
العقاريــة إليهــا إلدارتهــا، ونحــن اآلن في طور تأســيس 
شــركة للمقاوالت اإلنشــائية تحت شــركة فنار البحرين 

للمقاوالت.

 هل لديك اهتمامات أدبية على غرار الوالد؟ «

13 عامــا، ومازلــت  كتــاب قرأتــه وعمــري  أول  أتذكــر 
أحافظ على شغفي بالقراءة، ومع عودتي من أستراليا 
وانشــغالي فــي العمــل قــّل نشــاطي في القــراءة، حيث 
كنــت فــي الســابق اقرأ كتابين في األســبوع، لكن حاليا 
أقــرأ كتابــا واحــدا، ومعظمها باللغة اإلنجليزية لألســف 
بحكــم دراســتي مــن الصغــر، لكــن أعمــل علــى زيــادة 

قراءاتي بالعربية.

تعلمت الكثير من 
سنوات الغربة في 

أستراليا 

أحب القراءة منذ 
الصغر.. أقرأ كتابا 

كل أسبوع

الفنار.. 40 عاما من 
التنوع والتجدد على 

مستوى المنطقة

ساعد والده منذ 
8 سنوات بإدارة 
المجموعة التي 

تضم 18 شركة

مشعل الشعلة متحدثا لـ “ البالد”

 رغــم أنــه ال يــزال شــابا يافعــا بمقاييــس عالــم األعمــال )نحــو 33 عامــا(، إال أن الحديث مع مشــعل الشــعلة ابن رجل األعمــال البارز والوزير األســبق 
عبدالنبي الشعلة، يشعرك بمدى سعة اطالع رجل األعمال الشاب الذي عاد من الغربة في أستراليا ليتسلم قيادة مجموعة “الفنار” من والده الذي 

أسسها وشيدها على مدى أربعين عاما لتصبح من أكثر المجموعات تنوعا وتجددا على مستوى المنطقة.
وخالل 8 أعوام من دخوله إلى جانب والده في إدارة المجموعة التي تضم حاليا نحو 18 شركة، نجح مشعل الشعلة في تعزيز نجاح شركات 
العائلة، واستطاع خاللها تأسيس نحو 4 شركات جديدة تحت مظلة المجموعة ما ضاعف عدد الموظفين بفضل العقود الكبيرة التي حصلت 
عليهــا المجموعــة مــن كبريات الشــركات الصناعية والنفطية بالمنطقة. ويقر الشــعلة والذي يشــغل حاليا رئيس مجلــس إدارة مجموعة “الفنار” 

أن بدايتــه فــي العمــل لــم تكن ســهلة، إال أن والده كان بمثابة المدرســة التي تعلم منهــا الكثير، فهو يؤمن بفكرة 
الوالــد القائلــة بــأن “وراء كل تحــٍد تقــف الفرص”، وهــو ما حدث فعال في تســعينات القرن الماضي عند 

اندالع حرب الخليج الثانية.
ورغم أنه كان يعيش حياه هانئة في أستراليا، بحسب وصفه، بعد استكمال دراسته، حيث عمل 
بوظيفة جيدة وبأجر مجٍز، وعالقات اجتماعية واسعة، لم يكن أفق العودة للبحرين واضحة بعد 

أن انغمس في الحياة األسترالية. 
والمفاجــأة كانــت فــي 2010 حيــن زاره والــده والعائلــة ويطلبــون منــه العــودة، ليشــعر 

بحجــم المســؤولية؛ كونــه الولــد الوحيــد ألبيــه بيــن 3 أخــوات، ليقــرر العــودة ألرض 
الوطــن، ويبــدأ العمــل فــي الشــركة مــن أول يــوم له منــذ وصولــه المطــار. انكب على 
العمل اليومي  مع والده الذي شــكل له جامعته الثانية التي تعلم فيها ما لم يحصل 

عليه بالمراحل الدراسية. فيما يلي نص الحوار معه:

مازن النسور وعلي الفردان | تصوير: خليل إبراهيم

ــه  ــر أبي ــى س ــرص.. والفت ــف الف ــٍد تق وراء كل تح

bussines
@albiladpress.com

استثمار 5 
ماليين دينار 

في مبان تجارية 
جديدة

تقليل المركزية 
والعمل 

المؤسسي مهم 
للشركات العائلية 

ذهبت للدوام 
بعد عودتي 

إلى البحرين بـ 7 
ساعات  مشعل الشعلة

200 خدمة ومنتج 
توفرها “الفنار 

القابضة” 

ال أنسى أول درس 
من والدي في إدارة 

المال 

زبائننا كبريات مصاهر 
األلمنيوم والشركات 

الصناعية بالمنطقة

الموظفين وضــاعــف  جــديــدة  شــركــات  فأسس  والـــده  مــن  القيادة  دفــة  تولى 
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