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الرئيس التنفيذيحـوار
 لشركة نيو كنفنداش 
إلدارة األصول

 والمستشار المباشر 
إلستراتيجية »االمتياز« 
في حوار خاص مع »األنباء«

د.محمد عبدالحق: »االمتياز« تتمتع بـ 4 قيم أساسية.. 
االلتزام والحوكمة والشفافية وحماية حقوق المساهمين

ما تقييمكم الشخصي إلدارة شركة االمتياز؟
تتمتع االدارة التنفيذية ب����كل مقومات النجاح 
والطموح، كونها تسعى إلى التطور وال تتهاون في 
اقتناص الفرص وتعتمد على مبدأ احتساب املخاطر 
فضال عن مميزات القيادة، التي تبحث دائما عن التطور 
لألفضل، وقد انعكس ذلك على شركة االمتياز التي 
تشهد مرحلة منو مطرد فالطموح لدى قيادة الشركة 
دائما يدفعها إلى تطوير نشاطها وفقا لألهداف املخطط 
لها، في ظل معايي����ر اجلودة، وحرص اإلدارة على 
الوصول بها إلى مرتبة الشركات الدولية الناجحة 

واملؤثرة اقتصاديا في مناطق تواجدها.
ملاذا اختارت ش��ركة »االمتياز« انتداب مستش��ار 

خارجي لها؟
هذا الس����ؤال ميكن أن يجيب عنه القائمون على 
الشركة نفس����ها، لكن من وجهة نظري اخلاصة أن 
األمر يتعلق باجلهد الدؤوب والتصميم على ضرورة 
التطوير املستمر لشركة االمتياز وهذا برأيي دليل 
على كفاءة وإخالص الرئيس التنفيذي علي الزبيد 
الذي يسعى دائما الى تثبيت نقاط القوة وحتويل 

نقاط الضعف إلى قوة.
على ماذا تعتمد تقدمي االستشارات ومدى أهميتها 

في عالم املال؟
املستشار قبل كل شيء يجب ان يكون ملما ومدركا 
بطبيعة عمل الشركة وبأدق التفاصيل في إجراءاتها 
اإلداري����ة وخطوط االتصال والعالق����ات الوظيفية 
وهيكلها التنظيمي، مما يس����هل معه الوقوف على 
نقاط القوة والضع����ف ومما ميكنه من العمل على 
تنمية وتطوير مكامن القوة ومعاجلة مكامن الضعف 
وحتويلها إلى عوامل قوة، فاملستشار يتمثل دوره 
في تق����دمي النصح والتوجيه األمثل للموارد املالية 
والبشرية في االجتاه الصحيح الذي يحقق للشركة 
مستوى العوائد وفي حدودها العليا ضمن املعايير 
العلمي����ة لتحقيق األهداف وضم����ن منظومة القيم 
التي تؤمن بها ش����ركة االمتياز، وما سعدت به انه 
في اول اجتماع مع مجلس إدارة الشركة الحظت أن 
هناك حوارا مفتوحا وشفافية واضحة في النقاش 

واحلوار.

حوكمة اإلدارة

ه��ل تعتقد أن ش��ركة االمتياز من الش��ركات التي 
تعتمد على احلوكمة في إدارتها؟

من املؤكد أن الش����ركة التزمت به����ذا املبدأ منذ 
تأسيس����ها، وان معرفتي برئي����س مجلس اإلدارة 
احلالي ونائب الرئيس والعضو املنتدب للش����ركة 
تؤكد ما ذهبت إليه في أعاله، انطالقا من فهم مشترك 
وسعيهم الدؤوب لتحقيق أهداف الشركة بشفافية 
وضمن املعايي����ر اإلدارية العلمية فأنا واثق من أن 
االمتياز في هذه اإلدارة س����تتقدم إلى األمام بخطى 

واضحة وواثقة.
م��ا أهم املرتكزات األساس��ية لإلس��تراتيجية التي 

ستعتمدها شركة االمتياز للسنوات الثالث املقبلة؟
إن شركة االمتياز في هذه املرحلة مهتمة بتطوير 
استثماراتها احلالية والتأكد من جناحها، وعليه فإن 
أهم املرتكزات األساسية لإلستراتيجية هي التأكيد 
على االلتزام بقاعدة القيم األخالقية التي تنتهجها 
الش����ركة وأهمها االلتزام بالش����ريعة اإلسالمية في 
تعامالته����ا املالية، والص����دق والنزاهة مع عمالئها 
وحماية استثماراتهم وتنميتها وخدمة املجتمع الذي 
تعمل من خالله شركة االمتياز وكذلك مراعاة وحماية 

حقوق املساهمني.
إن شركة االمتياز ومن خالل الدراسة والتمحيص 
ومنذ تأسيسها لم تتعثر يوما او تتأخر عن الوفاء بأي 
من التزاماتها املالية ولم يتعرض أي من املستثمرين 

مع االمتياز خلسارة.
باختصار، فإن االمتياز تتمتع بأربعة قيم أساسية 
وهي االلتزام بالشريعة اإلسالمية، احلوكمة، حماية 
حقوق املس����تثمرين واملس����اهمني، والشفافية في 

تعامالتها وخدمة املجتمع الذي تعمل من خالله.
لو تناولنا استثمارات ش��ركة االمتياز، ما اخلارطة 
اإلس��تراتيجية التي يجب أن ترك��ز عليها في املرحلة 
القادم��ة، فهل يج��ب أن تركز على منطق��ة اخلليج أم 
تتوس��ع في اس��تثماراتها إلى ابعد من ذل��ك، وما ابرز 
األدوات االس��تثمارية الت��ي ميكن أن ترك��ز عليا في 

املرحلة املقبلة؟
ان دوري مقتصر على تقدمي التوصيات القائمة 
على البحث والتمحيص والدراسة املستفيضة احمليطة 
بالقرارات الواجب اتخاذها، أما القرارات النهائية فهي 
من اختصاص مجلس اإلدارة، والتي تتخذ على ضوء 
اخلطة اإلس����تراتيجية العامة للشركة وعلى ضوء 
الدراس����ة االقتصادية ألي مشروع من املشروعات 
املزمع إقامتها في أي م����كان ما، ومن وجهة نظري 
اخلاصة فإن الشركة تعتبر ان االستثمار في الكويت 
وقطر ودول اخلليج االخرى هو االساس، لكن هذا 
ال يعني ان الش����ركة ليست لديها خطط لالستثمار 
خارج تلك الدول حيث ان لها على س����بيل املثال ال 

احلصر استثمارات ناجحة في بريطانيا.

تداعيات األزمة

ما تقييمك لوضع دول اخلليج مع استمرار تداعيات 
االزم��ة االقتصادي��ة العاملية عل��ى معظ��م القطاعات 
االقتصادية واس��تمرار ازمة دبي خاصة على مستوى 

سوق العقار ومتى ستتعافى فعال من هذه التداعيات؟
انا اعتقد ان وضع االقتصاد العاملي اسوأ مبرات 
من الوضع االقتصادي اخلليجي فعلى سبيل املثال 
فان سوق العقار في الغرب تراجع بنسب كبيرة وان 
معدالت البطالة في تلك الدول في منو مس����تمر، ان 
الوضع االقتصادي في دول اخلليج افضل بكثير من 
باقي الدول العاملية، اما عن توقعاتي بنهاية االزمة 
فهذا ال ميكن حتديده غير ان ما ميكن قوله في هذا 
السياق فان هذه االزمة ستمر كباقي االزمات العاملية 

السابقة التي أملت في االقتصاد العاملي خالل القرن 
العشرين املنصرم، سأسرد عليكما في هذا السياق 
واقعة حقيقية ففي االول من يناير 2007 مت سؤال 
رئيس البنك الفيدرالي االميركي بن برنا نكي، عن 
ان هناك ازمة اقتصادية متوقعة، فقال نعم، وسأل 
احدهم عن حجم العجز املتوقع فأجاب انه سيكون 
في حدود 100 مليار دوالر وفي ش����هر فبراير 2008 
توقع وزراء املالية السبع ان حجم الديون املعدومة 
او حجم العجز املتوقع سيفوق 400 مليار دوالر، ثم 
توقع صندوق النقد الدولي ان تصل هذه الديون او 
العجز 2.02 تريليون دوالر، ما اردت ان اقوله هنا 
ان عمق االزمة واخلس����ائر االقتصادية التي جنمت 

عنها فاقت كل التوقعات. 
قي��ل ان البنوك لعبت دورا كبيرا في تعميق االزمة 
لعدم التزامها بالضوابط والتهافت على حتقيق االرباح 

بشكل سريع ما تعليقكم على هذا القول؟
من وجهة نظري ال ميكن حتميل البنوك وحدها 
مس����ؤولية تعميق االزمة الن العديد من االس����باب 
ساهمت في ذلك، والبنوك هي جهاز اقتصادي بناء 
وايجابي ال ميكن اعتباره جهازا سلبيا، لكن املوضة 
الرائجة عند وقوع ازمة اقتصادية او مالية ما يتم 
حتميل املسؤولية جلهة ما دون اخرى وفي هذه االزمة 
مت حتميل البنوك املسؤولية الكاملة، على اعتبار انها 
لعبت دورا اساسا في االزمة احلالية، كونها اتخذت 
العديد من القرارات، خاصة التشجيع على القروض 

االستهالكية ودون دراسة مسبقة.

إدارة المخاطر

ه��ل هذا يعني ان ادارة املخاطر داخل البنوك كانت 
مغيبة؟ 

انا اعتقد ان ادارة املخاطر لم تكن مغيبة، بل كان 
من املفت����رض ان تؤدي دورها ووظيفتها من خالل 
التوصية بضرورة اخذ احليطة واحلذر، وفي حدود 
ما تنص علي����ه االنظمة والقوانني لتجنيب البنوك 
اخلس����ائر التي أملت بها، مرة اخرى اؤكد ان البنوك 
ليست املتهمة الوحيدة في االزمة االقتصادية العاملية 
وليس من العدل او املنطق وضعها في قفص االتهام، 
الن ذلك سيولد فكرة سلبية عن دور البنوك وهذا 
ليس حقيقيا الن البنوك تلعب دورا اساس����يا في 

تنمية عجلة االقتصاد فهي عصب احلياة. 
في اواخر عام 2009 وفي بداية عام 2010 كانت اغلب 

تصريحات السياس��يني ان هناك تفاؤل في التعافي من 
االزمة، لكن فوجئنا في الواقع بأنه ال وجود ملؤش��رات 

تعكس التعافي فما تعقيبكم على هذا القول؟
انا ارى انه ليس هناك ادنى شك لوجود ظواهر 
ايجابية لهذا التعافي، فبريطانيا على سبيل املثال 
اعلنت مؤخرا ان هناك منوا في اقتصادها، لكن ليس 
كما هو مؤمل، لكن هنا استند الى وصف اطلقه استاذ 
في جامعة اكس����فورد حول االزم����ة ومدى تعافيها 
حيث شبهها باملريض الذي انتقل من العناية الفائقة 
الى غرفة العالج داخل املستش����فى، اي خروجه من 
مرحلة اخلطر، من هنا اعقب على وصفه بالقول ان 
هناك تداعيات متواصلة لالزمة ولكن ليست بنفس 
احلدة، فنحن نلمس تعافيا تدريجيا، وحتما االمور 
ستتحسن الن هناك ارادة سياسية دولية للخروج 

من االزمة. 
ما تفس��يرك ان اوضاع دول اخللي��ج االقتصادية 
افض��ل من الدول الكبرى وهل هذا يعود للوفرة املالية 
الناجتة عن عوائ��د النفط، او الى تركيبتها االقتصادية 

التي جنبتها التأثر بتداعيات االزمة؟
اكيد الوضع املالي اجلي����د لدول املنطقة جنبها 
تداعيات االزمة، لكن من وجهة نظري اخلاصة ليس 
هذا هو السبب الوحيد، حيث ان قادة دول اخلليج 
عملوا على تقدمي يد العون لشعوبهم وحتصينهم من 
املعاناة من اثر االزمات، بعكس الشعوب االوروبية 
الت����ي عانت كثيرا من البطالة باعتبارها تفتقر الى 

مدخرات احتياطية تدعمهم بها دولهم. 

صناعة المال االسالمية

في أعقاب األزمة بدأ تسليط األضواء من قبل الدول 
األوروبي��ة على الصناعة املالية اإلس��المية، كيف ترى 
مستقبل هذه الصناعة بعد األزمة؟ وهل الدول الغربية 

ستغير نظرتها االيديولوجية إلى هذه الصناعة؟
أرى ان مستقبل جناح البنوك اإلسالمية يعتمد 
على الطلب عليها ومثال على ذلك شركة االمتياز، فهي 
من الشركات التي ال تتعامل مع أي بنك من البنوك 
ما لم يكن يعمل وفق أصول الش����ريعة اإلسالمية، 
فأنا أرى أن املؤسسات الغربية تتعامل مع البنوك 
اإلسالمية من منطلق ربحي وليس من منطلق ديني، 
فالطلب على البنوك اإلسالمية مرتبط بقاعدة طلب 

املستثمرين املسلمني على هذه الصناعة.
كيف تفسر تغيير بعض الدول األوروبية من أنظمتها 

التشريعية الستقطاب الصناعة املالية اإلسالمية؟
بدأت بريطانيا بتغيير أنظمتها التشريعية لغرض 
اس����تقطاب البنوك اإلس����المية إليها، ثم حلقت بها 
فرنسا وأملانيا، وحاليا هناك محاوالت من قبل النمسا 
وسويسرا الس����تقطاب املصارف اإلسالمية للعمل 
عل����ى أراضيها، لكن تبقى ال����دول اخلليجية ميدان 
العمل الرئيسي للبنوك اإلسالمية، نظرا لكون أهم 
البنوك اإلسالمية قد أسست في دول اخلليج السيما 
بيت التمويل الكويتي وهذه أس����ماء عاملية خرجت 
من اإلطار احمللي والعرب����ي إلى اإلطار العاملي فكل 
املؤسسات الدولية يجب أن تكون معنية بالتعامل 
مع هذه املؤسسات اإلسالمية العريقة والتي الشك 
أنها تتمتع بسمعة عاملية مرموقة وحيث ان اجلالية 
اإلسالمية في الدول الغربية تضاعف أعدادها وهي 
بحاج����ة اليوم أكثر من أي ي����وم مضى إلى خدمات 
بنكية إس����المية، حيث يوجد في فرنسا أكثر من 6 
ماليني مسلم وفي أملانيا نحو 3 ماليني مسلم، ويقدر 

منى الدغيمي

استعرض الرئيس التنفيذي لشـركة نيو كنفنداش الدارة األصول واملستشار 

املباشر السـتراتيجية شركة االمتياز لالسـتثمار د.محمد عبداحلق الواقع احلالي 

واملستقبلي للشركة والتي وصفها بأنها تخطت مرحلة النشأة ودخلت مرحلة الشباب. 

وقال عبداحلق في حوار مع »األنباء« ان جودة ادارة شركة االمتياز لالستثمار من أهم 

نقاط قوتها، باالضافة الى تركيزها على 3 عناصر أساسـية، أولها: انها ملتزمة بأصول 

الشريعة اإلسالمية.

ثانيا: دخول شركة »بروة« كشريك استراتيجي. ثالثا: متيزها بكادر بشري طموح 

على رأس الهرم التنظيمي. مشيرا الى ان هذه العوامل والتزام شركة االمتياز لالستثمار 

بها جعلها من أبرز الشركات اإلسـالمية التي جتاوزت األزمة وحافظت على حقوق 

مسـاهميها، مؤكدا على ان التزام الشـركة بالصدق والنزاهة مـع عمالئها وحماية 

اسـتثماراتهم وتنميتها وخدمة املجتمع التي تعمل من خاللـه من أهم مميزاتها. 

وتناول في حواره مع »األنباء« الوضع االقتصادي العاملي، مشيرا الى انه اليزال أسوأ من 

الوضع االقتصادي اخلليجي بسبب الوفرة املالية التي تتمتع بها هذه الدول، واتخاذها 

العديد من االجراءات التي خففت من حدة األزمة على مواطنيها عكس الدول الغربية 

التي تشـهد فيها نسبة البطالة ارتفاعا ملحوظا. وقلل من حدة الهجوم على البنوك 

العاملية وحتميلها مسؤولية األزمة العاملية، مشيرا الى ان البنوك جهاز يساهم في 

بناء االقتصادات، وانها ال تتحمل وحدها مسؤولية األزمة، موضحا ان فقدان التخطيط 

العلمي القائم على الدراسة أفقد بعض البنوك العاملية التي لها أسماؤها وتاريخها 

مكانتها، بل خروجها من الساحة املصرفية العاملية، مؤكدا ان على البنوك ان تعتمد 

سياسة التحوط واحلذر وان يكون لها استراتيجية واضحة ومتوازنة وسياسة اجتماعية 

متكاملة تتناسب مع البيئة التي تعمل فيها. وفيما يلي نص احلوار:

البقية ص43د.محمد عبداحلق في حوار مع الزميلة منى الدغيمي

أهم المؤشرات المالية منذ التأسيس حتى عام 2009 )مليون دينار(
2006200720082009المؤشر

32.281.894.482.8إجمالي اإليرادات
16.830.529.215.4صافي الربح ملساهمي الشركة األم

17.43135.527.9صافي الربح قبل املخصصات
43.545.765.1110.6رأس املال املدفوع

61.585.5115.1180.6مجموع حقوق امللكية ملساهمي الشركة األم
283.8508.5658.4630.9إجمالي املوجودات

17.5%52.8%74.5%42%العائد على متوسط رأس املال املدفوع
10.4%29.1%41.5%33.7%العائد على متوسط حقوق امللكية ملساهمي الشركة األم

2.3%5%8.3%10.4%العائد على متوسط املوجودات

فقدان التخطيط العلمي 
الصحيح القائم على الدراسة 
أفقد بنوكًا عالمية لها أسماؤها 
وتاريخها مكانتها

المستشار يقدم النصح 
والتوجيه األمثل للموارد 
المالية والبشرية في االتجاه 
الصحيح الذي يحقق للشركة 
مستوى العوائد وفي حدودها 
العليا ضمن المعايير العلمية

حذر وحيطة البنوك الخليجية 
وعدم دخولها في استثمارات 
خطرة جّنبها اإلفالس ومستقبل 
نجاح البنوك اإلسالمية يعتمد 
على طلب خدماتها
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»االمتياز« تعتبر االستثمار في الكويت وقطر 

وباقي الدول الخليجية هو األساس

العدد اإلجمالي للمسلمني في أوروبا الغربية بنحو 
20 مليون مسلم. 

أكثر من بنك عاملي أعلن عن إفالس��ه خالل األزمة، 
لكن على مس��توى منطقة اخلليج لم نش��هد أي حالة 
إفالس بالنس��بة للمص��ارف اخلليجية، فما تفس��ير 

ذلك؟ 
هذا أفسره بأن تلك البنوك كانت أكثر حيطة وحذرا، 
ألنها لم تدخل في استثمارات خطرة، بعكس البنوك 
الغربية التي استثمرت اجلزء الكبير من أموالها في 
استثمارات عالية املخاطر، بعكس البنوك اخلليجية 
التي كانت متحفظة مقارنة مع البنوك العاملية التي 

فضلت الربح السريع والكبير.
على الساحة احمللية لوحظ ان هناك تفاوتا في تأثير 
األزمة على القط��اع املصرفي الكويت��ي، فهناك بنوك 
إس��المية وتقليدية التزال تعاني وبنوك أخرى حافظت 
عل��ى مس��تواها، هل ه��ذا يرجع إلى سياس��ة اإلدارة 

والتحفظات التي تتبعها في مجال االستثمار؟
برأيي الشخصي اآلية القرآنية واضحة وتنص 
)فلن جتد لس���نة اهلل تبديال ولن جتد لسنة اهلل 
حتويال( هذه س���نة احلياة من احتاط جنا، ومن 

لم يحتط خس���ر بغض النظر إذا كان هذا البنك 
إسالميا أو ربويا، ومن هذا املنطلق أفسر تفاؤلي 
مبستقبل شركة االمتياز كون سياستها وخططها 
وبرامجها قائمة على دراسات علمية، وانأ اكرر هنا 
قول العضو املنتدب علي الزبيد انه على الرغم من 
الوضع احلالي احلرج لكل الشركات، فإنه ال احد 
دخل مع االمتياز في استثمار وخرج خاسرا، هذه 
فعال معادلة مميزة ودليل على احلكمة واحليطة 
واحلذر التي تتبعها إدارة الش���ركة، من هنا أؤكد 
ان الشركة س���يكون لها مستقبل كبير ومثمر ملا 
تتمتع به من مقوم���ات وعناصر القوة ولنهجها 
العلمي والعمل���ي الواضحني وهذا يعود للقيادة 
اإلدارية احلكيمة للش���ركة التي تفترض األسوأ 
وتخطط له ضمن معيار املخاطرة احملسوبة، من 
هن���ا أرى ان فقدان التخطي���ط العلمي الصحيح 
القائم على الدراس���ة جعل من بن���وك عاملية لها 
أسماؤها وتاريخها تفقد مكانتها ألنها لم حتافظ 
ولم تدر مصالح عمالئها بحكمة. وأرى أن االهتمام 
بالعميل يجب أن يكون نابعا من منظومة أخالقية 
مدعومة بحنكة وذكاء وهذا هو سر النجاح الذي 

تتمع به االمتياز. 

ه��ل تتوقع تكرار األزمة في ظل حتول العالم إلى 
قرية صغيرة؟

هذه سنة احلياة أنا متأكد أن اإلنسانية ستتجاوز 
هذه األزمة كغيرها من األزمات السابقة، طبعا هناك 
ضحايا وهناك رابحون والذكي من جنا من األزمة، 
غير انه ال ميكننا أن نتجاهل أن األزمة قد خلقت 
فرصا كبيرة وكثيرة يستفيد منها اآلخرون، وأنا 
ال استبعد ليس بوصفي مختصا اقتصاديا بل من 
موقعي كشخص دارس لتاريخ املوارد االقتصادية 
واملالية أن تتكرر األزمات االقتصادية واملالية لكن 

ألسباب مختلفة ولفترات زمنية مختلفة.
ما النصيحة التي توجهها للش��ركات والبنوك من 

منطلق موقعك كمستشار اقتصادي؟
بشكل عام نصيحتي للشركات والبنوك حاضرا 
ومستقبال هي ضرورة توخي قدر كبير من احليطة 
واحلذر واعتماد املعلومات العلمية كأساس ألي 
قرار، وان تلك الشركات والبنوك يجب أن تكون 
لديها إس���تراتيجية واضحة ومتوازنة وسياسة 
اجتماعية متكاملة وأيضا من الصعب أن تنجح اى 
شركة من الشركات في ظل غياب الرضا واالرتياح 

لدى كادرها الوظيفي.

)فريال حماد(د.محمد عبداحلق متحدثا لرئيس قسم االقتصاد هشام أبوشادي والزميلة منى الدغيمي
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د.محمد عبداحلق شغل منذ عام 1993 
مناصب عدة في أشهر بيوتات املال العاملية 
السيما سيتي جروب ودوتشه بنك، وكان 
آخر عمل تواله ه��و منصب املدير العام 
إلدارة اخلدمات املصرفية اإلسالمية اخلاصة 

في بنك »H.S.B.C« لندن، اململكة املتحدة، 
التي حصلت على املرتبة األولى للخدمات 
املصرفية اإلسالمية طوال مدة إدارته لهذه 
اإلدارة. ول��ه كتب ومقاالت وأبحاث حول 
موضوع التمويل اإلس��المي نشرت في 

العديد من الصحف واملجالت املتخصصة. 
يش��غل حاليا منص��ب الرئيس التنفيذي 
لشركة نيو كافندش إلدارة األصول املالية 
واملستشار الرئيسي إلستراتيجية شركة 

االمتياز لألعوام الثالثة املقبلة.

من هو د.محمد عبدالحق؟

اشار د.عبداحلق الى ثالث نقاط 
متيز ش��ركة االمتي��از وجتعلها من 

الشركات الناجحة وهي:
اعتماده��ا عل��ى مب��ادئ  اوال: 
الشريعة االسالمية في تعامالتها املالية 
والتجارية، انطالقا من كونها شركة 

استثمارية اسالمية.

ثانيا: التزام املس��اهمني باخلطط 
والبرام��ج املس��تهدفة، والعمل معا 
كفريق واحد للوصول الى االهداف 
املرس��ومة، وانضمام ش��ركة بروة 
العقارية كشريك استراتيجي بنسبة 
مهمة من رأسمال الشركة لدعم انشطة 

شركة االمتياز.

ثالثا: وجود كادر بش��ري متميز 
وطم��وح على رأس الهرم التنظيمي 
للش��ركة، ممثال ف��ي عل��ي الزبيد 
واالدارة التنفيذية، واهتمامه بأسلوب 
العمل املؤسس��ي من خ��الل تأهيل 
الكوادر الفنية القادرة على النهوض 

بالشركة.

3 نقاط تميز »االمتياز«


