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 غامن آل سعد ملقيا كلمته في بداية امللتقى  علي الزبيد متحدثا خالل امللتقى

في�ه  تعم�ل  جدي�د   Þس�و أم�ام   نح�ن 
المجموع�ة وش�ركاتها وهي�كل جدي�د إلدارته�ا 
المجموعة  Êش�ركا ل�كل  جديد  أعم�ال   ÌÐونمو

 عندم�ا يكون رأس�مالنا الحقيقي ه�و الجهاز 
البشري المتفوÞ والمتعاون سيكون همنا االستثمار 
ف�ي بن�اء وتقوي�ة ق�دراÊ الكف�اءاÊ الموجودة

 »االمتي�از« تعم�ل بجد وك�د لتحقيق 
Åليه المس�اهمون والمس�تثمرون  ما يصبو 
والع�م��الء وجمي�ع المتعاملي�ن معه�ا  

 ش�ركاÊ جديدة س�تبرز وق�د تختفي أخرى 
 Ëستس�تحد ووظائ�ف  س�تبرز  جدي�دة  وأدوار 
ب�ال�تزام�ن م�ع Åل�غ�اء أدوار ووظائ�ف س�ابقة 

وسيش�مل  الواق�ع   Öأر عل�ى   ðجوهري�ا وس�يكون  محال�ة  ال  ق�ادم   التغيي�ر 
األم الش�ركة  عم�ل   ÌÐونم�و الرئيس�ية   Ìاإلنت�ا  Êووح�دا  Øالنش�ا ف�ي   ðتغيي�را

كبي�رة   Êتحدي�ا أم�ام  تضعن�ا  الجدي�دة  العم�ل  وبيئ�ة  الراهن�ة   الظ�روف 
وأمان�ة بش�فافية  والعم�ل  الرش�يدة  واإلدارة  بالحوكم�ة  أكب�ر  بالت�زام  ونطال�ب 

 ðوتغيي�را االئتم�ان  من�ح  ف�ي  والتش�دد  الرقاب�ة  م�ن  المزي�د  Åل�ى   ðانحي�ازا  Êد� øول  األزم�ة 
عنه�ا بعيدي�ن  اهللا  بحم�د  �ا  øكن والت�ي  والس�لع   Êوالس�ندا األس�هم   Êمش�تقا ش�عبية  ف�ي 

 Þعلى المدى القصي�ر بما يؤهلها لالنطال ðمطالبون بإعادة هيكل�ة المجموعة ماليا 
للري�ادة وبتف�وÞ على الم�دى المتوس�ط وس�يتحقق Ðلك م�ع نهاية الع�ام الحالي

األعم�ال  ف�ي  االس�تقاللية  م�ن   ðب�دال التكام�ل  نح�و   åواتج�ا التعام�ل   Èأس�لو ف�ي   نس�عى لتحقيق أرب�اÍ مجزية وق�د نتمكن من توزيع أرب�اÍ نقدية عن نتائ�ج أعمال 2010  تغيي�ر 

 المشاركون 
  رئيس مجلس اإلدارة -  الشركة الكويتية العقارية القابضة  محمد براك املطير  

  رئيس مجلس اإلدارة - شركة البالد لالستثمار العقاري    سلمان مرزوق العلوان  
  نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب    أحمد محمد بودي  

  رئيس مجلس اإلدارة - شركة الفوز لالستثمار    يوسف خالد املرزوق  
  عضو مجلس اإلدارة    فواز خالد املرزوق  

  مدير تنفيذي - Åدارة االستثمار العاملي    محمد ناصر العبيدي  
  رئيس مجلس اإلدارة - شركة تريبلي القابضة    بدر مشاري احلميضي  
  العضو املنتدب والرئيس التنفيذي    عيسى محمد العون  

  رئيس مجلس اإلدارة - شركة الرتاج لالستثمار    يعقوب عبدامللك العوضي  
  املدير العام    Åبراهيم عبداهلل اخلزام  
  رئيس مجلس اإلدارة - شركة الكويت وآسيا القابضة    فواز سليمان العثمان  
  الرئيس التنفيذي    عبدالوهاب فهد األمير  
  رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب - شركة الرتاج القابضة    علي مبارك الدبوس  

  رئيس مجلس اإلدارة - شركة الفنار لالستثمار    طارق Åبراهيم املنصور  
  الرئيس التنفيذي    فيصل عبداهلل املطر  

  العضو املنتدب والرئيس التنفيذي - شركة Åدارة األمالك العقارية    عادل عبداحملسن الصبيح  

  الرئيس التنفيذي بالوكالة - شركة اي ميديكا للرعاية الصحية    د.أحمد حسني احمليسن  
  جامعة الشرق األوسط األميركية - رئيس مجلس األمناء    فهد Åبراهيم العثمان  

  نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب - شركة هيومن سوفت القابضة    طارق فهد العثمان  

 الرئيس التنفيذي - شركة صروح لالستثمار    محسن محمد احلربي 

 شركة االمتياز لالستثمار ويمثلها: 
 رئيس مجلس Åدارة   غامن بن سعد آل سعد 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب   علي أحمد الزبيد 
  املدير العام - رئيس مجلس Åدارة شركة بيوع للتمويل واالستثمار   عبدالرحمن محمود زمان  
  مساعد املدير العام   د.عبداهلل حسني احمليسن  

  مساعد املدير العام  سالم سليمان العويد اإلبراهيم  
  مساعد املدير العام   أحمد رفعت الغرباوي  

  رئيس املدراء املاليني   عمرو محمد ضياء  
  مستشار للمدير العام   محمود عبداملجيد الزبيد  

  مستشار للمدير العام   عبداللطيف موسى العبدالرزاق  
  مساعد للمدير العام   عصام خليفة النصف  
  مساعد الرئيس التنفيذي - شركة بيوع للتمويل واالستثمار   نايف Åبراهيم الهاجري  
  مساعد مدير - Åدارة اخلدمات اإلدارية والعالقات   طارق حسني املنصور  

 المدعوون )و / أو( المتحدثون 
  وزير بريطاني سابق    لورد نورمان المونت  

  بروفيسور في االستراتيجية لدى ) Cass Business school, City University, London(  البروفيسور/ جوزيف المبل  

  نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب - شركة الشال    جاسم خالد السعدون  
لالستشارات 

  نائب الرئيس التنفيذي    جيرارد سينابيان  

  رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية - شركة االمتياز لالستثمار    د.عصام خلف العنزي  

  الرئيس التنفيذي -  شركة بروة كابيتال لندن    د.محمد عبداحلق  

  مدير تنفيذي - شركة عالم االبتكار لالستشارات    محمد ثامر الثامر  

 قائمة أسماء الحضور في الملتقى 

 لندن: أكد رئيس مجلس ادارة 
شركة االمتياز لالستثمار غامن بن 
سعد آل سعد ان الشركة استطاعت 
خالل أشهر معدودة تعظيم حقوق 
املساهمني وتخفيض الديون بشكل 
غير مسبوق واخذ مخصصات 
احترازية في حدها االقصى املمكن 
باالضافة الى السعي الى حتقيق 
ارباح مجزي���ة ما قد ميكنها من 
توزيع ارب���اح نقدية وذلك رغم 
احل���ك واصعب الظ���روف التي 

تواجهها اسواق املال العاملية.
  وقال آل سعد خالل افتتاحه 
الذي  اللقاء االستراتيجي االول 
نظمت���ه االمتياز ف���ي العاصمة 
البريطانية لن���دن خالل الفترة 
من 2٤ – 2٦ نوفمبر اجلاري ودعت 
Åليه قيادييها ورÄساء مجالس 
ادارة شركاتها التابعة واعضاءها 
املنتدب���ني ان »أهمية هذا اللقاء 
االستراتيجي تأتي من أنه ينعقد 
في منتص���ف أزمة مالية عاملية 
طالت جميع أوجه االقتصاد في 
جميع دول العالم«، الفتا الى ان 
»شركة بروة العقارية مستثمر 
اس���تراتيجي، ونحن ننظر الى 
اس���تثماراتنا من بعد تكاملي، 
ونعتبر استثمارنا في االمتياز 
واحدا م���ن تلك االس���تثمارات 

الرئيسية«. 
  وأضاف آل سعد: أنه »اذا كانت 
حصتن���ا الظاهرة ف���ي االمتياز 
متثل ما يزيد قليال على 2٥٪ من 
رأس���مالها، اال أننا في احلقيقة 
أنفقن���ا أكثر من ذلك لبلوÛ هذه 

احلصة«.
»نظرتن���ا  ان  وأوض���ح     
الس���تثمارنا ف���ي االمتياز ذات 

ثالث���ة أبعاد: قيمة االس���تثمار 
وتكلفته ومردوده علينا. وثانيا 
أهمية الس���وق الكويتية ضمن 

  وقال آل سعد: لقد استثمرنا 
في االمتي���از القتناعنا بجدوى 
االستثمار والقتناعنا باالقتصاد 

استراتيجيتنا االستثمارية، وثالثا 
فريق االدارة من حيث )االحتراف، 

املهنية، واالنسجام االداري(«.

الكويت���ي ولقناعتنا بالنش���اط 
االس���تثماري االسالمي كل ذلك 
مبوازاة ثقتنا باالدارة التنفيذية 

لشركة االمتياز نتيجة شراكتنا 
وجناحاتنا السابقة معها في معظم 

ما تشاركنا فيه«.

   وأضاف: »عند ترÄسي أول 
ادارة االمتياز  اجتماع ملجل���س 
التزمت بصفتي أمثل شركة بروة 

ان  القطرية،  الديار  ومن ورائها 
ندعم االمتياز الجتياز ما تبقى 
من آثار االزم���ة املالية العاملية، 
لذلك استهدفنا سداد أو تسوية 
التزامات وديون الشركة  جميع 
في املدى القصير، وهذا ما سيتم 
باذن اهلل تعالى خالل نهاية السنة 
وبح���د أقصى نهاية الربع االول 

من عام 2011«.
ادارة    ورأى رئي���س مجلس 
ش���ركة االمتياز أنه »مع حلول 
الربع االول من عام 2011، ومنذ 
ترÄس���ي مجلس ادارة ش���ركة 
اليوم استطعنا  االمتياز وحتى 
بتوفي���ق اهلل وفضل���ه خ���الل 
أش���هر معدودة: تعظيم حقوق 
املساهمني بشكل الفت وتخفيض 
الديون بشكل غير مسبوق وأخذ 
مخصصات احترازية في حدها 
االقصى املمكن، ونحن في سبيلنا 
الى حتقي���ق أرباح مجزية، وقد 
نتمكن م���ن توزيع أرباح نقدية 

عن نتائج أعمال 2010«.
  

  ÃهداÝ طموحة

  وتابع: ان »كل ذلك حتقق في 
أحلك وأصعب ظروف تواجهها 
االسواق املالية من شح السيولة 
وانخفاض قيم االصول وصعوبة 
التخ���ارج من االس���تثمارات«، 
وأضاف: »كما سترون من فاعليات 
اليوم، فان استراتيجية )مجموعة 
االمتياز( حتى عام 2012 تتضمن 
أهدافا طموحة، ولكننا نطمح باذن 
اهلل لتحقيق م���ا هو أفضل من 

املستهدف«.

 الملتقى اإلستراتيجي األول ل� »االمتياز لالستثمار« في لندن )2-1(

ل Åستراتيجي øتحو Èاالمتياز لالستثمار«.. على أعتا« 
 الشركة عقدÊ ملتقاها في لندä بحضوÑ قياÏييها ÄÑæساÁ مجالس ÏÅاÑة الشركاÊ التابعة لها Ãæعضائها المنتدبين

 البقية ص6٩ 

 الزبيد:   آل سعد:  
 لقطة تذكارية للمشاركني في امللتقى 
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ل�ن نس�مح ألي عائ�ق 
بأن يح�ول بيننا وبين تحقيق 
و»االمتي�از«  ونح�ن  أهدافن�ا 
أمام فرصة تتطلب التش�مير 
به�ا للف�وز  الس�واعد  ع�ن 

بال�جودة  االل��ت�زام 
ونوعي�ة  اإلنج�از  وس�رعة 
كلها  س�تخضع  قي�م  األداء 
للقي�اس عن�د مقارن�ة أداء 
قي�ادي وكل  ش�ركة  كل 

آل سعد: »االمتياز« تستهدف سداد وتسوية جميع التزاماتها في المدى القصير
وهذا ما سيتم بحد أقصى في نهاية الربع األول من2011

عصام النصف

محمد العبيدي

طارق العثمان

عبداللطيف العبدالرزاق

أحمد بودي

فهد العثمان

محمود الزبيد

سلمان العلوان

 د. أحمد احمليسن

يوسف املرزوق

عادل الصبيح

أحمد الغرباوي محمد الثامر

فيصل املطر

سالم اإلبراهيم

د.محمد عبداحلق

طارق املنصور

عبداهلل احمليسن

طارق املنصور

علي الدبوس

عبدالرحمن زمان

نايف الهاجري

عبدالوهاب األمير

فواز العثمان ابراهيم اخلزام يعقوب العوضي م.عيسى العون

 وأش���ار الى أننا »في صدد 
اخلروج من تبعات االزمة بأفضل 
املمكن« و»بناء قواعد لالنطالق 
للتعامل مع ما بعد االزمة باعتباره 
ادارة  أم���ام  التح���دي احلقيقي 

املجموعة«.
واضاف آل سعد: »أننا مطالبون 
في املدى القصير باعادة هيكلة 
»املجموعة« مالي���ا مبا يؤهلها 
لالنطالق للريادة وبتفوق على 
املدى املتوسط، وسيتحقق - ان 
شاء اهلل - هدف املدى القصير 
العام احلالي )2010(،  مع نهاية 
وبعد ذلك مطلوب جهد استثنائي 
من اجلميع لالنتهاء من بناء كيان 
قوي للمجموع���ة وبناء منوذج 
أعمال جديد يتناسب مع وضع كل 

شركة من شركات املجموعة«. 
وزاد بقوله ان »املطلوب من 
شركات املجموعة ان تبذل جهدها 
لتحقيق عوائد مجزية عام 2011 
حتى تكون ملجموع���ة االمتياز 
أسبقية على معظم منافسيها«.

 وقال: ان »كل ما حتقق حتى 
اآلن، وكل ما نطمح اليه قد يتعذر 
حتقيقه في املستقبل اذا لم يرتق 
أداء شركات املجموعة الى املستوى 
املستهدف، الن نتائج أعمال هذه 
الشركات تؤثر مباشرة في نتائج 

أعمال شركة االمتياز«.

ثقافة االلتزام

وأوض���ح آل س���عد تعلمون 
ان االنتقال من حقبة الى أخرى 
يتطلب تعمي���م ثقافة االلتزام، 
ف���ي تطبيقها،  التش���دد  ورمبا 
فالبيئة اجلديدة تنبذ االستثمار 
عالي املخاطر س���ريع املردود، 
وهي تشجع االستثمار احلقيقي 
متوسط وطويل االمد، وتلزمنا 
للعمل املتناغم ما بني ش���ركات 
املجموعة اذ ل���م يعد ذلك ميزة 
بل أضحى ض���رورة. ومطلوب 
جهد اس���تثنائي من كل ش���ركة 
حتى تصبح كل ش���ركة اضافة 
للمجموعة وليست عبئا عليها«. 
الراهنة  ان »الظ���روف  وتاب���ع 
وبيئة العمل اجلديدة يضعاننا 
أمام حتدي���ات كبيرة. فالبد من 
احترام منظوم���ة قيم مجموعة 
بالتزام  االمتياز، لذل���ك نطالب 
أكبر باحلوكمة واالدارة الرشيدة، 
والعمل بشفافية وأمانة باعتباره 

أو ندمج البعض أو نستحوذ على 
سواها، وجميع هذه االمور وكل ما 
سيتم سيكون مبا يحقق مصلحة 
االمتي���از واملجموع���ة أوال. كما 

سيكون معلنا ومبررا وعادال«.
وزاد أيضا: »اننا نلتزم بكلمتنا، 
ونفي بعهودن���ا، والتزمنا دوما 
بكلمتنا، ووفينا دوما بعهودنا، 
ولن نتخلى ع���ن حلفائنا، ولم 
نفعل ذلك من قبل ولن نفعله في 
املس���تقبل، فنحن في بيئة عمل 

وظروف اقتصادية جديدة«.
وأش���ار الزبيد الى أنه »على 
ما تقدم فإننا سنش���كل – بإذن 
اهلل تعال���ى – مجموعة متكاملة 
تنسق الش���ركة االم ما بني كل 
الش���ركات التابعة والزميلة كي 
تؤدي كل ما ميكن ان تؤديه بأعلى 
كفاءة مجتمعة ومتعاونة، وأن 
تقدم أفضل اخلدمات واملنتجات 
لعمالئها، وسنعمل على توحيد 
كامل جلميع طاقتنا بحيث نسير 
جميعا في اجتاهات متجانس���ة 
وبأدوار متناغمة لتحقيق االهداف 
التي تريدها مجموعة االمتياز، 
وسترون أننا نعمل جميعا ليس 
كفريق واحد فحسب، بل كأعضاء 
في عائلة واحدة، وستكون الكفاءة 
والوالء واالخالص والتفاني في 
خدم���ة املجموعة ه���ي العالمة 

الفارقة بني فرد وآخر«.
وقال الزبيد انه »عندما يكون 
رأس���مالنا احلقيقي هو اجلهاز 
البش���ري املتف���وق واملتعاون، 
سيكون همنا جميعا هو االستثمار 
في بناء وتقوية قدرات الكفاءات 
املوج���ودة واالضاف���ة عليه���ا، 
فالبش���ر القادرون واالكفاء هم 
عماد جناحنا وطريقنا للتفوق 
البقاء  واحملافظة مستقبال على 

في القمة«.
وتابع ان »جناحنا يعنى جناح 
املجموعة، فال يكف���ي ان تكون 
الشركة التابعة ناجحة ورابحة 
بل يجب ان يك���ون لها دور في 
تسويق أعمال وعمليات الشركات 

االخرى في املجموعة«.
وشدد الزبيد على وجوب »أن 
يكون واضح���ا للجميع اآلن ان 
دافعنا الى هذا التغيير اجلوهري 
ناشئ عن تغيير كل شيء محيط 
بنا«، الفتا الى ان »التغيير طال 
بيئة االعمال، ومزاج املستثمرين، 

الرئيس���ية(، وفي منوذج عمل 
الشركة االم )االمتياز املجموعة(، 
وفي منوذج عمل كل شركة تابعة 

أو زميلة«.
 وتاب���ع الزبيد ان »االهم من 
كل ذلك هو التغيير في أسلوب 
التعام���ل والذي س���يتجه نحو 
التكامل بدال من االستقاللية في 
االعمال كم���ا كان عليه الوضع 

سابقا«.
ورأى ان���ه نتيجة لذلك، فان 
أدوارا جدي���دة تب���رز ووظائف 
جديدة تس���تحدث بالتزامن مع 
الغ���اء أدوار ووظائف س���ابقة، 
كما ان شركات جديدة تبرز وقد 
تختفي أخ���رى أو تدمج أو يتم 
االستحواذ عليها، وسنجد ادارات 
وكفاءات جديدة تنضم لنا وأخرى 

قد تغادرنا«.
وكشف نائب رئيس مجلس 
االدارة العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي للمجموعة، بأنه سيتم 
التركيز على »ملكيتنا في بعض 
الشركات، وسنتخارج من بعضها 

هو التعرف على استراتيجيتنا 
وخططن���ا القادمة وااللتزام من 
اجلميع نحو ما سنقوم به الحقا 
وتوحيد سياسات ونظم العمل ثم 
التأكد من فهمنا جميعا الدوارنا 
ومسؤولياتنا ضمن فريق العمل 

)املجموعة(«.
وتاب���ع الزبي���د أن���ه »أردنا 
االش���ارة بوضوح الى أين كنا؟ 
وأين نحن اآلن؟ والى أين نسير؟. 
كما أردنا ان نس���تعرض بعض 
التي تعلمناها  الدروس والعبر 

من االزمة«. 
وأك���د أنه »بش���كل جلي عن 
توقع���ات املس���اهمني ومجلس 
االدارة والسوق ان نصبح أفضل 
أداء، وأعلى ربحية، وأكثر التزاما 
باحلوكمة، واالدارة الرشيدة. ومن 

املهم ان نفي بهذه التوقعات«.
 وق���ال »ان التغيير قادم ال 
محالة، وسيكون جوهريا على 
الواقع، وسيشمل تغييرا  أرض 
النش���اط، وف���ي وحدات  ف���ي 
االنتاج الرئيسية )أي الشركات 

خم���س س���نوات أصبحنا على 
مرمى حجر من قيادة هذا القطاع 
في الكويت بل وعلى املس���توى 
اخلليج���ي، فاحلم���د هلل عل���ى 
توفيقه والشكر للجميع، مجلس 
االدارة والعم���الء واملس���اهمني 
واملستثمرين والبنوك وجميع 
حلفائنا، وجميع هؤالء يربطهم 
بنا وينف���ذ معهم أهدافنا االدارة 
التنفيذية للمجموعة التي تعتبر 
احملرك جلميع أنشطة املجموعة، 
ونحن كنا وما زلنا نثق باالدارة 
التنفيذية لالمتياز ونعطيها كامل 

دعمنا وتفويضنا«.

الزبيد: تحول استراتيجي

ومن ث���م قال نائ���ب رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
التنفيذي للمجموعة  والرئيس 
في كلمت���ه: ان »املجموعة على 
أعتاب حتول استراتيجي جديد في 
مسيرتها الناجحة رغم العاصفة 

العاملية«.
 وأضاف ان »هدفنا من امللتقى 

االمتياز من الراعية لشركاتها الى 
القائدة واملسيطرة على شركاتها 
حتى تس���تطيع ان تستمر في 
النجاح والتف���وق والتميز في 
السوق، نحن اليوم أمام فرصة 
تاريخية نراها شاهدة أمامنا، وال 
ميكننا التنازل عن الفوز بها، ولن 
نسمح الي عائق ان يحول بيننا 
وبني حتقيق أهدافنا«. وأوضح ان 
»في احلياة فرصا ال تتكرر، ونحن 
وأنتم واالمتياز أمام واحدة منها 
فأرجو ان تشمروا السواعد لكي 
نتمكن جميعا من الفوز بها، وقبل 
ان أختم البد من االشارة الى ان 
أيا مما ترون اليوم أمامكم ما كان 
ليتحقق لوال توفيق اهلل، فمنذ 
تأسيس االمتياز راهن الكثيرون 
على استحالة ان تنجح الشركة 
في ظل املنافسة الشديدة وفي ظل 
االزمة املالية العاملية وبفضل اهلل 
استطاعت االمتياز ان تتجاوز تلك 
االزمة وأن تكون الرائدة في قطاع 

شركات االستثمار االسالمية«.
وتابع آل سعد: »واليوم بعد 

فقط على من يحتاجه العمل ويقدم 
قيمة مضافة للش���ركة )أو/ و( 

للمجموعة«. 
وزاد آل سعد نحن نعمل بجد 
وكد في سبيل حتقيق ما يصبو 
اليه املس���اهمون واملستثمرون 
املتعاملني مع  والعمالء وجميع 
االمتي���از، وبحمد اهلل وتوفيقه 
اجتزنا أصعب الظروف بأفضل 

النتائج.
وأكد ان���ه وعلى مدى خمس 
س���نوات هي عمر الش���ركة لم 
نتوقف ع���ن حتقي���ق االرباح 
املجزية سنة بعد أخرى، وتقدمي 
التوزيعات املميزة على املساهمني 
واملس���تثمرين، والي���وم نحن 
نتحدث عن س���وق جديد تعمل 
فيه املجموعة وشركاتها، وهيكل 
جديد الدارة املجموعة، ومنوذج 
أعم���ال جديد لكل من ش���ركات 

املجموعة«. 

سيطرة »االمتياز« على شركاتها

وأضاف: »وفقا لذلك حتولت 

قيمة، كما ان الث���واب والعقاب 
قيمة، وااللتزام باجلودة قيمة، 
وسرعة االجناز قيمة، وكل هذه 
القيم وغيرها ستخضع للقياس 
عند مقارنة أداء كل شركة وكل 

قيادي«.
االدارة  ولفت رئيس مجلس 
الى ان »قيم االمتياز هي منظومة 
عمل متكامل���ة ال ميكن التنازل 
ع���ن أي قيمة منه���ا، فاالمتياز 
مجموعة اقتصادية تعمل وفقا 
الش���ريعة االس���المية  الحكام 
بحماسة ونزاهة وابداع، ضمن 
فريق عمل واحد لتحقيق االهداف 
املش���تركة في بيئة عمل حتض 
وتشجع على ذلك ومتنح احلوافز 

املناسبة لالداء الكفء«. 
وزاد ان »علينا ان نعمل أفضل 
ما لدينا في سبيل حتقيق االهداف 
املتصلة بالربحية والتفوق واالداء، 
ان مطلب الرشاقة والفاعلية أمر ال 
ميكننا التفاوض عليه، فجميعنا 
مطالبون بخفض النفقات، واختيار 
أفضل الكفاءات البشرية، واالبقاء 

علي الزبيد مقدما درعا تكرميية إلى رئيس مجلس االدارة غامن آل سعد
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البقية ص70 ..ومكرما جاسم السعدون 

محمد املطيربدر احلميضي
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 من 6 اقتصاداÊ في دول مجلس 
التعاون ٤ دول حققت نمواð تراوÍ بين 
0٫6٪ في الس�عودية و8٫6٪ في قطر 
 ðحقيقيا ðبينم�ا س�جلت الكويت نم�وا
٪2٫٥  Êواإلم�ارا  ٪٤٫8 بنحو   ðس�البا

 صن�دوÞ النق�د الدول�ي يتوق�ع أن 
 ðال�دول الس�ت نموا Êتحق�ق اقتص�ادا

حقيقي�اð موجباð بنحو ٤٫٥٪ ع�ام 2010 ونمواð حقيقياð موجباð بنح�و ٥٫٩٪ عام 2011
 »الش�ال« تدعم االتجاå الجديد إلستراتيجية مجموعة االمتياز للمرحلة المقبلة

 »االم�ت�ي�از« أث�ب�ت���ت أن��ه�ا ش��رك�ة ناجح�ة وتعامل�ت 
ب�مس�ؤول�ي�ة وح�ذر م�ا مكن�ه�ا م�ن تج�اوز األزم�ة االقتصادي�ة

 السعدون: حكوماÊ المنطقة ستتجه إلعطاء دور أكبر للقطاÚ الخاص
  في خلق النشاØ االقتصادي 

 ðالجزء الثاني من تغطية الملتقى غدا 

 من جهته أثنى رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
لشركة االمتياز لالستثمار د.عصام خلف العنزي على 
»االلتزام الدائم للشركة في تعامالتها بأحكام الشريعة 
اإلسالمية من خالل أعمالها وعملياتها وعالقاتها وعقودها 
مع جميع األطراف س���واء كانوا موظفني أو موردين أو 
عمالء أو مس���تثمرين أو مزودي خدم���ة باالضافة الى 

اجلهات الرسمية«.

 ðالعنزي: »االمتياز« التزمت دائما 
في تعامالتها بأحكام الشريعة 

 جاسم السعدون يتحدË عن األزمة املالية العاملية

 محمد املطير وجاسم السعدون يتوسطان فهد العثمان وسلمان العلوان 
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وثقافة املمولني«. 
  انحياز للمزيد من الرقابة

  وزاد ان »هن���اك أزمة ولدت 
الرقابة  املزي���د من  الى  انحيازا 
والتش���دد في من���ح االئتمان، 
وتغييرا في ش���عبية )مشتقات 
االسهم والسندات والسلع( والتي 
كنا بحمد اهلل تعالى في االصل 
بعيدين عنها، ولكن على اجلميع 
اآلن التعامل مع نهج وبيئة عمل 
وأسواق ومنتجات مختلفة، والبد 
من اتخ���اذ خطوات واضحة في 
هذا االجتاه وبسرعة وفي وقت 

مبكر«.
  ورأى ان »كل شركة اآلن يجب 
ان تكون رابحة وناجحة بذاتها، 
ويج���ب ان تس���تطيع الوقوف 
واالس���تمرار لوحدها، فتغطي 
نفقاته���ا م���ن مواردها وحتقق 
االرباح ملس���اهميها وتقدم قيمة 

مضافة للمجموعة«.
  وتابع الزبي���د أن »الظروف 
اجلديدة وما نتج عنها من شح 
السيولة تتطلب منا احلصافة في 
استخدام املتوافر منها لدينا. كما أن 
االقتصاد املنظم واملراقب يتطلب 
منا احلصافة في Åدارة املجموعة 
واملوارد املتاحة لها، فضال عن أن 
اإلنتاج والتفوق يتطلبان الصبر 

والكفاءة واملثابرة«.
  وأشار الى أنه »حتى يعطي 
البش����ر أفضل م����ا لديهم يجب 
أن يقيم����وا بكف����اءة وعدال����ة، 
ويحف����زوا تطوي����را وتدريبا 
ومكافأة وبسخاء. لذلك ستضع 
كل شركة وكل Åدارة في صلب 
خطتها وأهدافها السنوية تنمية 
الكفاءات البشرية والعمل جاهدة 
Åدارة  لتنفيذها... كما ستتولى 
املجموع����ة تطبيق مبدأ الثواب 

العادل عند اإلجادة«. 
  وأك���د الزبيد عل���ى ما ذكره 
»فضيلة الشيخ د.عصام خلف 
العن���زي رئيس هيئ���ة الفتوى 
والرقابة الش���رعية للمجموعة، 
عند حديثه عن مدى التزام االمتياز 
التأسيس بشرعية األعمال  منذ 
والعمليات وتش���جيع الكفاءات 

الشرعية«.
  وتابع الزبيد: تعلمنا من األزمة 
تعبيرا هاما مفاده كن مرنا وأن 
تكون لديك قابلية وÅمكانية تغيير 
سرعتك واجتاهك باالستثمار في 
األس���واق والقطاعات املختلفة 
وفق معطيات السوق وظروفك 
املوضوعي���ة. وعلمتن���ا األزمة 
أن للنج���اح تكلفة، فال يجب أن 
نفرط فيما حققن���اه من جناح 
كلفن���ا الكثي���ر.... وعلين���ا أن 
نتع���اون للمحافظة على البقاء 

في القمة«. 

  األزمة العالمية æتحدياتها

  بعد ذلك حتدث رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لش����ركة 
الشال لالستشارات جاسم السعدون 
عن األزمة االقتصادية االئتمانية 
العاملية وأثره����ا وحتدياتها على 
دول مجل����س التعاون حيث قدم 
قراءة في أزمة العالم املالية ما بني 

التاريخ واملستقبل.
  وقال السعدون: البد من استقراء 
التاريخ لنفهم بعض املستقبل حيث 
سنتحدث عن ٣ محاور، األول عن 
التاريخ االقتصادي املعاصر الذي 
بدأ م����ع والدة أولى مدارس الفكر 

االقتصادي املتكاملة ومنه سنحاول 
فهم فكر مدارسه الرئيسية ومبررات 
تداولها لألدوار في سيطرة فكرها 
على حق����ب تاريخية ب����ني أزمة 

وأخرى.
  وأضاف أما احملور الثاني فهو 
عن احلاضر أو Åرهاصات صناعة 
األزمة احلالي����ة وحراك اخلروج 
منها باإلفادة من استقراء التاريخ 
واختالف البيئة السياسية العاملية 
عن����د املقارن����ة مع أزم����ة كبرى 

سابقة.
الثال����ث قال    وع����ن احمل����ور 
الس����عدون انه يتعلق باملستقبل 
من زاوية االجتهاد في فهم املتغيرات 
اجلوهرية الت����ي يفرضها تغيير 
املدرس����ة احلاكمة ثم املتغيرات 
الكبرى في االقتصاد الكلي وكذلك 
اخلاسرون والرابحون من األزمة 
واألهم االنطباقات احملتملة على 
الرقاب����ة ومناذج  أدوار أجه����زة 
أعمال مؤسسات اإلنتاج السلعي 

واخلدمي.

   بعض التاÑيخ

  وقال الس����عدون: تب����دأ أولى 
مدارس الفكر االقتصادي املتكامل 
الت����ي تتحدث عن عالقة منظومة 
كبيرة م����ن املتغيرات مبتغيرات 
االقتصاد الكلي مثل النمو والعمالة 
والتضخ����م واملوازين اخلارجية 
والداخلية في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر بزعامة اقتصادي 
بريطاني يدعى ادم سميث ليؤسس 

ملا يسمى باملدرسة التقليدية.

  æالÏة المدÑسة األæلى

  واض����اف الس����عدون: لس����نا 
التفاصيل ولكنها  بصدد مناقشة 
مدرس����ة تعتقد أن أداء االقتصاد 
الكلي س����يكون في أفضل حاالته 
باس����تخدام امثل للموارد إلنتاج 
أجود السلع واخلدمات مثل مزايا 
نسبية وتخصص وتقسيم عمل.

الى مدرستني  العالم  انقس����م  ثم 
املاركسية والكينزية بعد احلرب 
العاملي����ة الثانية مش����يرا الى ان 
ميلتون فريدمان قدم الفكر البديل 
بالعودة الى املدرسة التقليدية ثم 
وصلت تاتشر عام 1٩٧٨ الى حكم 
بريطانيا وريغ����ان الى الواليات 
املتح����دة وهما م����ن املؤمنني جدا 
باملدرسة التقليدية لتعود املدرسة 
بقوة الى حكم العالم الرأسمالي.

  سقوØ الفكر االشتراكي

  واضاف السعدون ان احلروب 
اس����تنفدت املوارد في املعس����كر 
االش����تراكي حيث ق����ررت الصني 
التحول الى اقتصاد السوق عام 1٩٧٩ 
ثم جاءت ثورة الفالحني في پولندا 
عام 1٩٨0 وبعدها س����قط االحتاد 
السوفييتي عام 1٩٩1 وهذا ما اوجد 
بداية احلقبة احلاضرة والتي انتهت 
رسميا في سبتمبر 200٨ وانتقل 
الى بيئ����ة االزمة احلالية  العالم 
حيث س����اهمت البيئة السياسية 
واالقتصادية عامال رئيسيا أول في 
ولوج حقبة احلاضر وكان العالم 
على وش����ك دخول حقبة الثورة 
الثالثة في تاريخ اإلنس����انية أو 
العوملة  ثورة املعلومات ومسرح 
الذي كان عامال رئيسيا في اخلروج 

من األزمة.
  وحتدث السعدون عن العامل 
الثاني في األزمة املالية الذي كان 
الرقابة  بسبب تراخي مؤسسات 
الرس����مية مثل البن����وك املركزية 
باإلضافة الى املضاربة على أسعار 
الى ان  األصول احلقيقية مشيرا 
العامل الثال����ث متثل في صناعة 
شركات الورق وهندسة منظومة 
من املشتقات بلغت قيمتها ما قبل 
األزمة 10 أضعاف حجم االقتصاد 
العاملي وبلغ حجم االقتراض في 

بعض املؤسسات املالية ٣0 ضعف 
رأسمالها.

  توحيد جهوÏ مواجهة األزمة

  واضاف ان صندوق النقد الدولي 
أش����ار الى جلوء كل االقتصادات 
الرئيس����ية الى اتباع نهج اليابان 
التحفيز  في توظيف سياس����ات 
املالي حيث توقع الصندوق Åنفاق 
الواليات املتحدة ٤٫٨٪ من ناجتها 
احمللي على سياسات التحفيز تليها 
الصني بنحو ٤٫٤٪ ثم املانيا ٣٫٤٪ 
ثم كندا 2٫٧٪ ثم اليابان 2٫2٪ حيث 
كان����ت تكلفة األزمة بس����بب تلك 
املواجهة املنظمة فقدان االقتصاد 
العاملي نحو 0٫٦٪ فقط من حجمه 
لكن ذلك يعن����ي ان زمن األموال 
الرخيصة والوافرة قد ولى من خالل 
سيادة الدور احلكومي القوي، على 
األقل من جانبه الرقابي والتنظيمي، 
وهو ما سوف يؤدي الى تغيير في 
استراتيجيات الشركات خصوصا 
بعد ان أس����همت األزمة في عودة 
الثقل االقتصادي الى الشرق حيث 
من املتوقع ان االقتصاد الصيني 
سيبلغ حجم االقتصاد األميركي 

عام 202٥.

  Ãزمة Åقليم

  وأوضح الس����عدون ان األزمة 
ليس����ت أزمة اإلقليم س����وى في 
حالة حتقق السيناريو األسوأ أي 
ولوج االقتصاد العاملي حقبة كساد 
طويلة كما ح����دث في ثالثينيات 
القرن املاضي مشيرا الى أن ٤ من 
٦ اقتصادات لدول مجلس التعاون 
حققت من����وا موجبا ع����ام 200٩ 
تراوح بني 0٫٦٪ للسعودية بحد 
أدنى و٨٫٦٪ لقطر كحد أعلى بينما 
حققت الكويت منوا حقيقيا سالبا 

بنحو ٤٫٨٪ واإلمارات ٪2٫٥. 
  وأضاف ان صندوق النقد الدولي 
يتوقع ان حتقق اقتصادات اإلقليم 
الستة منوا حقيقيا موجبا بنحو 
٤٫٥٪ عام 2010 ومنوا حقيقيا موجبا 
بنحو ٥٫٩٪ عام 2011 وس����تكون 
بذلك واحدة من أعلى مناطق العالم 
منوا موضحا ان األزمة لم تتعد في 
دول اإلقليم مرحلتها األولى وان 
اقتصادات املنطقة متغيرة حسب 
أداء االقتصاد العاملي الذي يتم قطره 
للمرة األولى من قبل االقتصادات 
الناشئة التي هي احملرك الرئيسي 
على النفط مشيرا الى ان احلكومات 
في املنطقة ستتجه إلعطاء دور أكبر 
للقطاع اخلاص في خلق النشاط 
االقتصادي مؤكدا ان الكويت كونها 
سوق املجموعة الرئيسي قد تكون 
حالة وسط بني دول اإلقليم أي ان 
احلكومة ستأخذ دورا رئيسيا في 
متويل بناء بنى حتتية بش����راكة 

أكبر مع القطاع اخلاص.

  استراتيجية االمتياز

  وتابع السعدون حديثه قائال 
ان »الشال« تدعم االجتاه اجلديد 
الس����تراتيجية مجموعة االمتياز 

للمرحلة املقبلة. 
  واضاف الس����عدون ان شركة 
االمتي����از أثبتت خالل األزمة انها 
ش����ركة ناجحة حي����ث تعاملت 
مبس����ؤولية وبحذر ودون تسرع 
الظروف  ما ساعدها على جتاوز 
الصعبة التي عصفت باقتصادات 

العالم. 

ل����و ترك لرجال    وزاد بقوله: 
األعمال املبدعني احلرية في حتقيق 
مصاحلهم فهم حينها برغبتهم أو 
دون قصد س����يحققون مصلحة 
املجموع االقتص����ادي الكلي وقد 
اس����تخدم ادم س����ميث في كتابه 
األشهر الصادر في عام 1٧٧٦ بعنوان 
ثروة ألمم مصطلحه املشهور »اليد 
اخلفي����ة« اختصارا لذلك التوافق 
غير املقصود بني املصلحة اخلاصة 

واملصلحة العامة.

ìالسياسية الكبر Êالتغييرا  

  وقال: أيضا لقد ساهمت احلقبة 
التاريخية االستثنائية في التلقف 
الس����ريع ألفكار سميث ووضعها 
ح����اال موضع التطبي����ق فأوروبا 
والغرب بشكل عام كانت تعيش 
حراكا سياسيا جوهريا وعنيفا لم 
يبدأ مع حروب بريطانيا األهلية 

األعمال لكي تفرض شروطا قاسية 
على عنصر آخر من عناصر االنتاج 
أو عنصر العمل فحولت العمالة 
ما بني السخرة أو العمل لنحو 1٦ 

ساعة في اليوم.

  æالÏة المدÑسة الماÑكسية

  وأوضح السعدون ان تلك البيئة 
قادت الى والدة املدرسة التي تبنت 
فكرا نقيضا فف����ي النصف األول 
من القرن التاسع عشر صاÛ كارل 
ماركس مبدأ شيوع امللكية بدال من 
خصخصته����ا أو االنحياز الكامل 
لعنصر العمل أو الطبقة املسحوقة 
ولم ينش����ر كتاب ماركس األشهر 
»رأس املال« سوى في ثمانينيات 
القرن التاس����ع عشر وهو الكتاب 
الذي بشر بأن الرأسمالية كما في 
فكر آدم سميث حتمل آليات زوالها 
وان الزمن كفيل بس����قوطها ولم 

في القرن السابع عشر ولن تنتهي 
أو  مع Åعالن االستقالل األميركي 
الثورة الفرنس����ية م����ا بني بداية 
القرن  الربع األخي����ر من  ونهاية 
الثامن عش����ر موضحا ان احلراك 
السياسي في الداخل والتمدد الى 
اخلارج تزامن م����ع ثانية ثورات 
العالم بع����د توطني الزراعة أو ما 
سمي بالثورة الصناعية فقد كان 
تدفق املخترع����ات وحتويلها الى 
سلع في أوجه وتدفق الثروات الى 
أوروبا من الشرق ومن األميركتني 
لتمويل نهض����ة أوروبا في أوجه 
خلق طبقة قوية تلقفت تلك األفكار 
وصاغتها بانتقائية لتخدم منهجها 

ومناذج أعمالها.
  واضاف السعدون ان املدرسة 
التقليدية بتحيزها لعنصر رأس 
 Ûاملال ورجال األعمال أعطت املسو
األخالقي له����ذه الطبقة من رجال 

توضع هذه املدرس����ة على واقع 
التطبيق سوى مع ثورة البالشفة 
في عام 1٩1٧ ولم تكتسب بريقا حادا 
سوى بعد أزمة االقتصاد العاملي 

الكبرى عام 1٩2٩.

  خسائر االقتصاÏ األميركي من األزمة 
األæلى

  وقال الس����عدون ان االقتصاد 
األميركي فقد في ثالث سنوات ثلث 
حجم ناجته احملل����ي وبلغ معدل 
البطالة 2٥٪ وفق����د من يعملون 
٤2٪ من مس����توى رواتبهم حيث 
جاء الفكر الكينزي كمدرسة ثالثة 
يؤمن بدور متوازن بني القطاعني 
العام واخلاص ويزيد بشدة الدور 

االنتاجي للقطاع العام. 
  وزاد بقوله: ان أول اخلارجني 
من األزم����ة املالية الكبرى األولى 
كانت اليابان لتبنيها الفكر الكينزي 

 جانب من افتتاÍ امللتقى




