
 علو شأن شركة وورلد كم 

م كانت شركة وورلد كم صغٌرة تعمل فً خدمات التلٌفونات بٌن 3991فً عام 

م, حٌث أصبحت الشركة 1443بلٌون دوالر عام  04المدن. لكن مبٌعاتها بلغت 

% عام 39. وقد كان نصٌبها من السوق AT&Tالثانٌة فً هذه الصناعة بعد شركة 

% ذلك العام. 13م. كما كانت أكبر موزع لإلنترنت فً أمرٌكا بحصة قدرها 1443

وكانت الشركة فً نموها السرٌع تطبٌقاً إلستراتٌجٌة رئٌس مجلس إدارتها برنً 

وهً االستحواذ على المنافسٌن. وقد كان إبرز ذكٌاً فً ذلك, فخالل سبعة إبرز 

منافسه. وقد مّول إبرز هذه الصفقات من بٌع  اً اشترى بضع وستٌن شركةعشر عام

أسهم الشركة وعن طرٌق االقتراض أٌضاً. وقد ارتبطت رغبة الشركة فً الشراء 
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د حققت الشركة نموها عن طرٌق شراء المنافسٌن بدالً من النمو الداخلً ألن وق

م وقعت الشركة فً 1444فً عام . إدارتها رأت أنه من األسرع واألرخص لها ذلك

بلٌون دوالر  31مواجهة المنظمات المناهضة لالحتكار عندما قدمت عرضاً بقٌمة 

فونات والثانً لث فً خدمات التلٌلشراء شركة سبرنت التً كانت تحتل المركز الثا

فً خدمات البٌانات. ولذلك أعلنت الشركة بسبب معارضة تلك السلطات إلغاء 

الصفقة. وقد كان ذلك بداٌة االنهٌار للشركة, فخالل سنتٌن انهارت أسهم الشركة 

ووصلت إلى أقل من دوالر بعد أن كانت خمسٌن دوالراً. ولذلك عدة عوامل أولها 

التً اشتعلت بٌن الشركات العاملة فً السوق. والثانً كان مزٌجاً  حرب األسعار

م تناقص 1441وبحلول عام بٌن تباطؤ النمو االقتصادي, ودخول منافسٌن جدد. 

وفجأة أصبحت الشركة تعمل دخل وورلد كم بسرعة, وواجهت خسائر كبٌرة. 

اماتها المرتبطة جاهدة للحصول على التدفقات النقدٌة التً تمكنها من الوفاء بالتز

م بمقدار 1443بالقروض التً حصلت علٌها. وقد خفضت الشركة مصروفاتها عام 

مارس  13وضخمت دخلها عن ربع السعر الذي ٌنتهً فً بالٌٌن دوالر.  1

وقد أدى ذلك إلى استقالة عدد من كبار مدٌري بلٌون دوالر.  3.0م بمقدار 1441

دت األنباء الخاصة باستخدام الشركة خدعاً الشركة, ومنهم الرئٌس برنً إبرز. وقد أ

محاسبٌة, باإلضافة للخسائر التً منٌت بها, إلى قٌام الهٌئات التً تقدم الدٌون 

بتخفٌض مستوى سندات الدٌون التً حصلت علٌها الشركة, وقد أدى ذلك إلى 

, وأصبح من الصعب على الشركة االقتراض ارتفاع معدالت الفائدة على تلك الدٌون

فع خدمة الدٌون المستحقة علٌها. وقد واجهت الشركة وضعاً سٌئاً للغاٌة. ولذلك لد



وصلت الشركة إلى نهاٌتها المحسومة وهً التصفٌة, وتوارت الرؤٌة اإلستراتٌجٌة 

 إلبرز فً حطام الشركة 


