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حضور كبير بجلسات »فكر 8« يتقدمهم صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل

صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل يتبادل وثائق االتفاقية مع ممثل اجلانب الصيني

جانب من اجللسة الرابعة

جانب من جلسة عمل املصرفية اإلسالمية

المؤتمر السنوي الثامن لمؤسسة الفكر العربي تحت عنوان »شركاء من أجل الرخاء«

إعادة هيكلة الشركات أبرز آليات معالجة 
المشكالت الناتجة عن اإلقراض

أحمد مغربي
 أختتم املؤمتر السنوي الثامن ملؤسسة الفكر العربي 
أعماله أمس حيث واصل جلساته فيما تناولت اجللسة الثانية 
سبل مساعدة املصرفية اإلسالمية االقتصاد العاملي، وقال 
املدير السابق لبرنامج دراسات الشريعة اإلسالمية فرانك 
فوغل ان األعمال اإلسالمية تقوم على احلد من تفشي الربا 
واملخاطر، وهناك مبادئ كثيرة يتمتع بها العمل االسالمي 
منها حتقيق العدال����ة االجتماعية واالقتصادية واحلد من 
الفقر وااللتزام باالحكام، مشيرا الى انه يعمل وفق احكام 

ثابتة مستمدة من الشريعة االسالمية.
وأوضح فوغل خالل اجللسة الثانية باملؤمتر ان مفهوم 
نظام املال بصفة عامة مبني على املضاربة وهذا ممنوع في 
االسالم، مما جعل الفقهاء ينكبون على دراسة هذه املسألة 
للخروج بحلول اس����المية فاعلة، الفتا الى ان الفقهاء في 
الشريعة االسالمية املعنيني بذلك والقانون استطاعوا ان 

يخرجوا مبجموعة من الرؤى التي حتمل احللول لذلك.
واضاف ان هناك انش����طة ناجحة جدا يقوم بها قطاع 
التمويل االسالمي ولكن هناك مؤسسات تطلب من الفقهاء 
ان يطوروا عملية التمويل بشكل مستمر، مشيرا في ذلك 
الى دور املؤسسة الفقهية وضرورة متاشيها مع متطلبات 
النظام املالي العاملي. وفيما يخص مسألة ملكية الصكوك 
قال فوغل: إننا جند بعض الش����وائب التي تشوب عملية 
الصكوك في الوقت احلالي وس����نطرح بعض التعليمات 
اخلاصة بقانون مكافحة اإلفالس، مش����ددا على انه مازال 
هناك عدم استقرار بالنسبة لعملية بيع الصكوك، مشيرا 
الى ضرورة احلاجة الى توحيد املعايير بالنس����بة ملسألة 
الفتاوى التي تصدر في ه����ذا األمر. كما أكد على ان هناك 
حاجة ماسة لوجود التعامل مع الصكوك في عاملنا املالي 
ولكننا نريد املزيد من الوقت، مضيفا: ميكننا ان نحقق ما 
نريده انطالقا من الشريعة االسالمية النها تتميز باملرونة 

التي تسمح بنجاح الصكوك.

إطار حديث

من جانبه قال شريك شركة نورتون روز البريطانية 
املوجود بدولة اإلمارات العربية املتحدة نيل ميلر ان النظام 
التمويلي اإلسالمي مختلف عن كل النظم االخرى النه يعمل 
ضمن اطار حديث، وهناك بعض التحديات التي يجب ان 

يت����م التعامل معها، وهناك ايضا مب����ادئ اخالقية تعتمد 
عليها املؤسسات االس����المية يجب االلتزام بها.  وأوضح 
ان التمويل االس����المي يهدف الى مس����اعدة كل القطاعات 
االقتصادية بش����كل فاعل وذلك نابع من احكام الش����ريعة 

االسالمية الغراء.
وردا على س����ؤال حول ما اذا كان التمويل االس����المي 
مطالبا بالعودة الى املنتجات التقليدية قال ميلر انه يصعب 
االجابة عن هذا السؤال ولكن هناك تعامالت اسالمية متت 
على غرار الطرق التقليدية في بعض الصفقات ويجب ان 
نأخذ االيجابيات والسلبيات ونناقشها معا للخروج برؤية 
افضل للعمل املصرفي. وبني ان املش����كالت املالية الناجتة 
عن االقراض ميكن حلها من خالل إعادة هيكلة تلك الديون، 

وهذا ما يجب ان تتوجه اليه البنوك في املستقبل. 
وعاد ميلر واكد على املس����ألة االخالقية في التعامالت 
املصرفية البنكية، معتبرا ان هذه املسألة في غاية اخلطورة 
واألهمية معا وانه يجب إش����راك املس����تثمر او املمول في 
مس����ألة الديون والعملية املالية بش����كل عام وهذا جانب 

اخالقي يشدد عليه النظام املالي االسالمي.

اإلطار األخالقي

م����ن ناحيته قال املدير التنفي����ذي لالكادميية العاملية 
للبحوث الشرعية مباليزيا محمد اكرم الدين ان التمويل 
االسالمي ليس كامال ولكنه يتمتع بخصائص جتعله ناضجا 
من الناحية التجريبية، مشيرا الى ان االطار االخالقي مهم 
في التعامالت املالية وهذا ما يتمتع به التمويل االسالمي، 
كما ان االستشارات التي تقدم للمصارف كلها مستمدة من 

الشريعة االسالمية مما يجعلها اكثر التزاما من غيرها.
وأوض����ح في اط����ار حديثه من ان االس����الم مينع بيع 
الديون والتجارة باالوراق املالية ان جلنة الس����ندات في 
ماليزي����ا اتاحت بيع الديون ولكن بقيود معينة تقنن هذه 
العملية، مش����ددا على ان الدين يجب ان يكون مستقرا اذا 
اريد بيعه، اما بخصوص أزمة الرهن العقاري التي أدت الى 
االزمة املالية العاملية فإن بيع هذه الديون اخلاصة بالرهن 
العقاري غير امنة وغير مرغوب الن ذلك يعتبر دينا غير 

آمن وغير مستقر.
أما بخصوص مسألة التسعير فقد أكد انه احيانا تكون 
النتيجة واحدة ولكن تختلف طريقة ممارس����ة العمل وان 

املعيار الذي يستخدم في عملية التسعير في النظام املالي 
االس����المي هو نفس����ه املعيار املقارن العاملي وذلك لصغر 
حصة النظام املالي االس����المي، مش����ددا عل����ى انه اذا اراد 
النظام املالي االسالمي التحكم في االسعار فالبد ان تكون 
حصة هذا النظام في السوق كبيرة تسمح له بأن يفرض 
سعره الذي يريد. وقد ركز أكرم الدين في ختام حديثه على 
بعض االساسيات التي يجب االعتماد عليها من اجل تقوية 
النظام املالي االسالمي واكسابه املزيد من الفاعلية والتأثير 
في النظام املالي العاملي، ومنها اهمية التعليم والتدريس 
وتخريج كوادر مؤهلة علميا ومستوعبة ملفاهيم الشريعة 
االسالمية استيعابا ميكنهم من انشاء نظام مالي اسالمي 
قوي، ثم اكد على حاجة السوق الى االستثمار في املوارد 
البشرية نظرا الهمية العنصر البشري في التقدم والنهضة 
بشكل عام، كما شدد على ضرورة اخلروج من دائرة التفكير 

التقليدية الى اطار التفكير االسالمي املالي.
بدوره قال رئيس مجلس ادارة البنك العربي االسالمي 
الدولي تيسير الصمادي ان االزمة املالية نبعت من وجود 
عمليات مالي����ة ومضاربات غير جيدة فضال عن املتاجرة 
بأسهم مسمومة واالبتعاد عن االخالقيات واخذ فائدة عالية 
على جميع املعامالت، مضيفا انه كان طبيعيا على اثر كل 

ذلك ان حتدث هزة اقتصادية كبيرة وقد حدثت بالفعل.
واضاف ان النظام االقتصادي االسالمي مختلف متاما 
في تعامالته املالية عن نظيره التقليدي، فاالول يقوم على 
اساس املشاركة في الربح واخلسارة كما حتكمه اخالقيات 
القرآن والسنة. وفي اطار حديثه عن بيئة العمل املصرفية 
االسالمية أكد ان البنوك االسالمية تعمل في بيئة معقدة وان 
هناك طلبات متزايدة على املضاربة واملشاركة ولذلك يجب 
على النظام املالي االسالمي ان يعمل بشكل جديد ومختلف. 
اما بخصوص القيود التي تفرض على البنوك االسالمية 
فقد أكد الصمادي ان هناك الكثير من البنوك االس����المية 
تعاني العديد من املش����اكل نظرا حلداثة عهد النظام املالي 
االس����المي مقارنة بالنظام املالي التقليدي، مشيرا الى ان 
البنك املركزي مثال يطبق االجراءات التقليدية التي يتبعها 
على البنوك االسالمية وقد طالبنا بوجود تشريعات للبنوك 
االسالمية غير التي يعتمدها املركزي للتعامل مع البنوك 
التقليدية، مؤكدا ان التجارب املصرفية االسالمية مازالت 

في مراحلها االولى.

في جلسة »هل تساعد المصرفية اإلسالمية على إنقاذ االقتصاد العالمي؟«:

إطالق »تشكيل األعالم« 
لتوصيل الفكر اإلسالمي للعالم

الجلسة الثالثة بحثت هموم البطالة
واإلمكانيات البشرية للعالم العربي

صالح كامل: أزمة دبي
ليست مزمنة وغير عابرة

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة تشكيل األعالم نايف املطوع 
في كلمته أمام مؤمتر »فكر 8« أن فكرة 99 التي أطلقتها الشركة منذ 
تأسيسها عام 2005 جاءت بغرض توصيل الفكر اإلسالمي للعالم، 
من خالل الش���خصيات الكرتونية، وقد استطاعت حتقيق تطور 
في نش���ر املفاهيم اإلسالمية في شتى إنحاء العالم، مشيرا إلى أن 
إطالق رسومات إسالمية تضاهي مثيلتها الغربية خطوة ايجابية 
إلبداء وجهة نظر العالم اإلسالمي كما يبدي العالم الغربي مفاهيمه 
ووجهات نظره من خالل رسومات مشابهه. وأضاف املطوع أن إطالق 
رسومات كرتونية تنافس ما انتجه الغرب مثل سوبرمان، لم يكن 
باألمر الس���هل، ولكن استطاعت مجموعة شخصيات 99 أن تصل 
وتغزو األسواق الغربية وتغرس املفاهيم اإلسالمية، مشيرا إلى أن 

جميع وسائل اإلعالم العاملية أشادت بتجربة الشركة الريادية.

تناولت اجللسة الثالثة من )فكر 8( حتديات الثروة العربية 
االساسية واملتمثلة في قيمة الثروة التي ميتلكها العالم العربي 
من املوارد البشرية والطاقات االبداعية مناقشة هذه القضية ما 
بني هموم البطالة واالمكانيات البش���رية الهائلة التي يتمتع بها 

العالم العربي.
وفي اطار هذه القضية شدد نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة 
البنوي الصناعية والرئيس االقليمي للشرق االوسط وشمال افريقيا 
جلمعية الرؤساء الشباب وليد البنوي على ضرورة ربط التعليم 
واملؤهالت العلمية مبجال التوظيف وذلك نظرا الن قضية التعليم 
اصبحت حاجة ملحة وضرورة من ضروريات سوق العمل، مشيرا 
الى ارتباط قضية التعليم باملسألة االقتصادية، مشددا على ضرورة 
االستثمار في التعليم بصورة افضل مما هي عليه االن، كما اكد على 
اهمية وجود البيئة التنافسية ليس في قطاع التعليم فقط وامنا 
في كاف����ة القطاعات االخرى الن البقاء القوي للدول واملجتمعات 
مرتبط بعملية تعليمية قوية تستطيع ان تفرز كوادر قادرة على 

االستمرار والتكييف مع متغيرات العصر احلديث.
كما اكد على ضرورة انخراط الش���باب في متطلبات العصر 
احلديث واالرتباط اكثر بالتكنولوجيا ومسايرة القفزات النوعية 
التي يش���هدها العالم في كافة املجاالت مع ض���رورة ان تراعي 
املؤسسة التعليمية العربية حاجة العصر من مواد علمية مختلفة، 
كما اش���ار الى ان مميزات التعليم اجليد تتيح فرص عمل جيدة 
برواتب جيدة، مشيرا الى ضرورة وجود احلافز القوي في شتى 

مجاالت احلياة العملية.
كما اكد على ضرورة تطوير التعليم معتبرا ان هذه املسألة هي 
مطلب اساس���ي يجب العمل عليه من خالل وضع استراتيجيات 

مستقبلية ورؤيا لتطوير شامل للعملية التعليمية برمتها.
ولفت الى ان املبادرات التي تهدف الى تطوير التعليم وارساء 
مبدأ التدريب العملي كجزء من العملية التعليمية هي مبادرات 
متواضع���ة جدا، وان حدثت فانها حتدث في دول عربية معينة، 
مؤكدا في املقابل على ان منطقة الشرق االوسط متتلك امكانيات 
مادية وبشرية هائلة، ولكننا نفتقد الى البعد االستراتيجي في 
التخطيط، وكذلك الى الرؤوية املس���تقبلية الواضحة املرتبطة 

بجدول زمني محدد.
واضاف ان اجلميع يتطلع الى مش���اركة فاعلة بني القطاعيني 
العام واخل���اص ونحن نعمل منذ فترة عل���ى حتقيق ذلك وقد 
قمنا بتكوين حتالف اس���تراتيجي ضم نحو 20 الف مشترك في 
العالم كلهم من رؤس���اء مجالس االدارات منهم 500 في الشرق 
االوس���ط ونعمل حاليا على ضم الشركات الباكستانية الى هذا 
التحالف ونحن متأكدون من خلق مبادرة حقيقية تدعم الشراكة 

بني القطاعني.
من جانب���ه وجه رئيس مجلس ادارة فرع القيادات الش���ابة 
سلطان القاس���مي نصيحة باالبتعاد عن العمل احلكومي قائال: 
»انني الحظت في التعليم اخلاص فجوة كبيرة بني ما نتلقاه وما 
نحتاجه وعلينا ان نح���اول ان نكون منتجني للمواد التعليمية 
وليس مستوردين لها، مع ضرورة ابراز النجاحات العربية بشتى 

املجاالت والتركيز عليها قبل التركيز على السلبيات«.

منى الدغيمي 
قال رئيس الغرفة االسالمية للتجارة والصناعة ورئيس املجلس 
العام للبنوك واملؤسس���ات املالية االسالمية ورئيس غرفة جدة 
للتجارة والصناعة ورئيس املجلس العام للغرف التجارية السعودية 
الشيخ صالح كامل ان العملة اخلليجية املوحدة بالنسبة للخليج 
هي اضافة اقتصادية عملية، واعتبر اقرار عملة عربية موحدة او 
عملة اسالمية موحدة هو حديث عواطف وليس حديث اقتصاد.

واض���اف، في تصريح خاص ل� »األنباء«، »انا اعتقد ان العملة 
اخلليجية املوحدة خطوة جيدة ستؤثر ولكن تاثيرها محدود في 
اقتصادات اخلليج ككل وهي متقاربة اصال بني مستويات املعيشة 
او االس���عار، ليست مثال كما كان س���ابقا في اوروبا بني اسبانيا 
واملانيا واضر كثيرا ببعض الدول التي كان فيها مستوى املعيشة 
منخفضا، لكن هذه املشكلة ليست مروحة بالنسبة للدول اخلليجية 
ألن اقتصاداتها متقاربة ومتشابهة«. وقال »انا بدوري ادعم العملة 
اخلليج���ة وادعم اقراراها واعتقد ان عدم مصادقة دولة او دولتني 
على توحيد العملة اخلليجية لن يضر باالتفاقية ومبدأ الكل او ال 

لن يغير املسار العام والهدف االساسي«.
وعن مدى تأثر البنوك االسالمية باالزمة العاملية املالية الراهنة، 
افاد بأن البنوك االسالمية احلقيقية التي متسكت مببادئ الشريعة 
االسالمية هي مبنأى عن االزمة، الفتا الى ان البنوك التي تختبئ 
في عباءة االسالم كانت عرضة لالزمات ألنها استغلت االسالم ولم 

تلتزم مببادئ الشريعة االسالمية.
وعن مجرى انشطة مؤمتر الفكر العربي 8، قال انه من املؤمترات 
الت���ي تنفرد عن غيرها حيث اعتبره منب���را حرا طرحت فيه كل 

القضايا مبختلف محاورها دون قيود 

الفيصل يدشن المرحلة الثانية 
من مشروع الترجمة حضارة واحدة

 ق����ام رئيس مؤسس����ة الفكر 
العربي سمو األمير خالد الفيصل 
بتدش����ني املرحل����ة الثاني����ة من 
مشروع الترجمة حضارة واحدة 
بالتعاون بني مؤسسة الفكر العربية 
واملؤسسة الدولية الصينية للنشر 
لترجمة الكتب الصينية إلى اللغة 

العربية والعكس.
 وأكد الفيص����ل خالل املؤمتر 
الصحاف����ي الذي عقد على هامش 
توقيع االتفاقية مع اجلانب الصيني 
أن هذه اخلطوة تعد باكورة التعاون 
بني الش����عبني الصيني والعربي، 
الفتا إلى أن املؤسس����ة قد شرعت 
في االهتم����ام مبوضوع الترجمة 
منذ تأسيسها من 9 سنوات وقد 
نش����طت في ه����ذا الش����أن خالل 
العامني املاضيني.  وأشار إلى أن 
اجلانب الصيني أبدى تش����جيعا 
للتعاون في مشروع الترجمة، مما 
أتاح لنا االستمتاع عمليا وعلميا 
بقراءة األفكار واإلبداعات الصينية 
ونتمنى أن ننقل لألمة الصينية 
أيضا إبداعاتنا العربية. ولفت إلى 
أن احلضارتني الصينية والعربية 

الفيصل على دعوته الكرمية للوفد 
الدورة  الصيني حلضور أنشطة 
الثامنة ملؤمتر الفكر العربي، مؤكدا 
حرص الوفد الصيني على املشاركة 

في محاضرات املؤمتر.
وأكد يونغ موافقته على تسمية 
مش����روع الترجمة ب����ني اجلانب 
الصين����ي والعرب����ي باحلضارة 
الواح����دة، الفتا إل����ى أن التعاون 
الراهن بني مؤسسة الفكر العربية 
واملؤسسة الدولية الصينية للنشر 
يصب في هذا االجتاه لفائدة األمتني 

الصينية والعربية.
 وأشار يونغ إلى ان املؤسسة 
الصينية لديها إنتاج وافر من الكتب 
واملنشورات حيث ان املؤسسة تقوم 
بنشر أكثر من 6 آالف كتاب خالل 
العام، باإلضافة إلى امتالكها لسبع 
دور نشر وخمس مجالت وموقع 

إلكتروني حكومي.
وأضاف ان املؤسس����ة ستقوم 
بترجمة الكتب العربية إلى الصينية 
وسيكون أول الكتب هو ديوان سمو 
إلى  الفيصل، مشيرا  األمير خالد 

أنها ستكون بداية رائعة.

هما حضارة واحدة عريقة، حيث 
انها حضارة اإلنسان التي تنتقل 
عبر الزمان واملكان، مش����ددا على 
أن����ه آن األوان لدعم تلك النوعية 
من املشاريع خصوصا بعد تقدم 
وسائل االتصال وطرق املعرفة بني 
األمم، حتى نفسد على من يريدون 
إشعال الصراع بني أطراف احلضارة 
اإلنسانية مبتغاهم. ودعا الفيصل 

إلى اس����تمرار  في خت����ام كلمته 
التعاون اإلنس����اني والفكري بني 
األمم عل����ى الكوكب الصغير، وأال 
نفرط ف����ي املعرفة وإال غرقنا في 

بحور اجلهل.
  وم����ن جانب����ه، تق����دم نائب 
التنفيذي للمؤسس����ة  الرئي����س 
الدولية الصينية للنش����ر شياه 
يونغ بالشكر إلى سمو األمير خالد 

التجزئ����ة ومنتجات املس����تهلك، 
الضيافة العقارية والبناء، املنتجات 
الصناعية، الطاقة والكيماويات � 
وذلك بحسب استبيان صادر عن 
ارنس����تويوجن عام 2008«، و%40 
من الشركات منخرطة في 3 او 4 
قطاعات، بينما 12% فقط تعمل في 

قطاعني او اقل.
وذكر ان جناح الشركات العائلية 
العربي يعود  في منطقة اخلليج 
الى عدة عوامل مرتبطة بطبيعة 
الناشئة والتراث  اسواق اخلليج 

الثقافي للمنطقة، ومنها:
املنافس����ة  محدودي����ة   -  1  
اخلارجية، وذلك في املراحل االولى 
من تأسيس����ها، ووف����رة الفرص 
االستثمارية والقدرة اخلاصة في 
احلصول على التمويل واملعلومات 

وشبكة املعارف.
2 - مركزية اتخاذ القرار ضمن 
العائلة، وذلك بسبب العمر القصير 
نسبيا لتلك الشركات، اضافة الى 
العامل الثقافي والتاريخي للمنطقة، 
اذ ان غالبية الش����ركات العائلية 
تت����م ادارتها من قبل فرد او اثنني 

من العائلة.
3 - احترام التقاليد في انتقال 
الس����لطة »الوراثة«، ما يحد من 
اخلالفات العائلية التي قد تتسبب 

في انهاء الشركة.
- فقد وجدت الدراسة املعدة من 
قبل »Booz & Co.« ان اداء الشركات 
العائلية قد فاق الشركات االخرى، 
من حيث النمو في حقوق املساهمني، 
بنسبة 15% في الفترة املمتدة من 
يناير 2005 الى اكتوبر 2008، وذلك 
بحسب مؤشر للشركات العائلية 
اعدته كريديت س����ويس في وقت 

سابق.

ومائتا سنة، كما متثل الشركات 
العائلية مكانة كبيرة في اقتصادات 
الكثي����ر م����ن دول العالم، بغض 
النظر ع����ن تنوع نهج هذه الدول 
االقتصادي، حيث متثل الشركات 
العائلية النسبة الكبرى من اجمالي 
العاملة باالقتصادات  الش����ركات 
الوطنية لهذه ال����دول، اال انها ال 
املناسب  حتظى بالزخم االعالمي 
والكافي بس����بب كونها ش����ركات 
عائلية صغيرة نسبيا وغير مدرجة 

في اسواق االوراق املالية.
وفي الواليات املتحدة االميركية 
هناك اكثر من 20 مليون منش����أة 
عائلية متثل 49% من الناجت احمللي، 
توظف 59% من العمالة، وتخلق 
87% من فرص العمل اجلديدة، بينما 
في دول االحتاد االوروبي تتراوح 
نسبة الشركات العائلية ما بني 70 
و 95% من اجمالي الشركات العاملة 
بها، وتس����اهم هذه الشركات مبا 

نسبته 70% من الناجت القومي.
واوضح ان الشركات او املنشآت 
العائلية في دول مجلس التعاون قد 
تصل الى ما يقارب 95% من مجموع 

املنشآت او الشركات القائمة.
 Dow« وفي تقري����ر صادر عن
Jones Private Equity« جاء فيه ان 
90% واكثر من النشاط التجاري 
في دول اخلليج العربي يدار من 
قبل شركات عائلية يفوق عددها 5 
آالف شركة ومتلك اصوال مجتمعة 
بأكثر من 500 مليار دوالر وتوفر 

70% من فرص العمل.
وفي مس����ح ش����مل 25 شركة 
عائلي����ة خليجية مت اع����داده من 
قبل ش����ركة »Booz & Co.«، تبني 
ان 48% من تلك الش����ركات تعمل 
في 5 قطاعات او اكثر »قد تشمل 

محمود  فاروق
الرابعة  تناول���ت اجللس���ة 
االسلوب اخلاص في عالم االعمال 
واملتعلق بالشركات العالية حيث 
اعتب���ر رئيس مجل���س االدارة 
والعضو املنتدب لش���ركة بيان 
لالس���تثمار فيص���ل املطوع ان 
العائلية باتت  قضية الشركات 
م���ن القضايا امللح���ة لتأثيرها 
املباشر ودورها الفعال في ازدهار 
اقتصادات الدول، حيث تبرز اهمية 
هذه الشركات العائلية التي اخذت 
اش���كاال مختلفة اال انها حافظت 
في كثير من االحيان على طابعها 
العائلي املميز فأصبحت عائالت 
واسر بعينها تعرف بأسماء هذه 
الشركات وسرعان ما اخذت هذه 
الشركات جتتاز محيطها احمللي 
لتخترق البعد االقليمي.واضاف 
املطوع في كلمته في اجللس���ة 
الرابع���ة واخلاصة بالش���ركات 
العائلية »اسلوبنا اخلاص في عالم 
االعمال« الشركات العائلية متثل 
اقدم شكل النواع الشركات وتعتبر 
هي النواة الفعلية لبداية تكوين 
جميع انواع الش���ركات االخرى 
وكان حلم اي فرد قدميا ان يكون 
شركة حتمل اسمه ثم يتوارثها 

ابناؤه واحفاده من بعده.
وبني ان الشركات املساهمة ال 
العائلية،  تتعارض مع الشركات 
بل ان كثيرا من الشركات الكبرى 
في العالم هي في حقيقتها شركات 
عائلي����ة، وفي فرنس����ا 65% من 
الشركات الكبرى تبقى ضمن عائلة 
واحدة او مجموعة من العائالت، 
وهذه النسبة هي 64% في أملانيا، 
و75% في تشيلي واستراليا، وفي 
اليابان شركات عائلة عمرها الف 

المطوع: 95% من شركات الخليج عائلية 
وتدار بأصول قيمتها 500 مليار دوالر

ضمن الجلسة الرابعة والخاصة بالشركات العائلية »أسلوبنا الخاص في عالم األعمال«

)احمد باكير(

)احمد باكير(

العالم العربي سيواجه أزمة غذاء ما لم تتوحد جهوده
ضمن اجللس����ة اخلاصة ب����� »االمن الغذائي 
والزراعة العاملية« حتدث عدد من املتخصصني 
عن الضغوط املتعددة التي يتعرض لها القطاع 
الزراعي والعالقة العكسية بني التزايد في االنتاج 
ومخاطر املبيعات وسوء التغذية، حيث اكدوا ان 
هناك عددا من التحديات الهائلة امام هذا القطاع 
احليوي وعلي اجلميع التكاتف لوضع احللول 
املناس����بة للخروج من مخاوف نقص الغذاء في 
املستقبل. في البداية، قال املدير االقليمي ملنطقة 
الشرق االوسط وشمال افريقيا محمد منصور اننا 
في شمال افريقيا والشرق االوسط مستوردون 
بالدرجة االولى وذلك بدوره يؤدي الى هشاشة 

اقتصادية كبيرة نظرا الرتفاع اسعار تلك األموال 
املستوردة بدرجة عالية فقد تضخم بعضها الكثر 
من 180%. وأضاف ان الوضع املالي باملنطقة أكثر 
هشاش����ة من اي منطقة اخرى فاالردن وتونس 
واملغ����رب واليمن وجيبوت����ي ال تتمتع بوضع 
مال����ي جيد وتأتي الس����ودان ومصر بدرجة اقل 
من حيث اجلودة املالية، الفتا الى ان الدول التي 
تس����تورد ولكن لديها اموال تعتبر اقل هشاشة 

من غيرها.
من جانبه اكد املدير العام للمؤسسة العامة 
لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق باململكة العربية 
السعودية وليد اخلريجي ان التدخل احلكومي 

في القط����اع الزراعي باململك����ة ادى الى حتقيق 
اجنازات كثيرة ساهمت في النهوض بهذا القطاع 
املهم، مش����يرا الى ان االكتفاء الذاتي في االمور 
الغذائي����ة من االهداف االس����تراتيجية لتحقيق 

التنمية املستدامة.
من جانبه قال رئيس الهيئة العربية لالستثمار 
واالمن����اء الزراعي في الس����ودان علي بن محمد 
الشرهان ان التغييرات االقتصادية التي يشهدها 
العالم القت بظالل سلبية على القطاع الزراعي 
واالمن الغذائ����ي اللذين هما من مقومات احلياة 
االولية وقناعة احلصول عليهما تؤدي الى حتقيق 

االستقرار.


