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الزبيد: »االمتياز« كانت متأهبة لألزمة واتخذت خطوات وقائية واحترازية
في الوقت الذي كانت العديد من الشركات عاجزة عن الخروج من شرنقة األزمة

منى الدغيمي 
أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة االمتياز 
الزبيد على أن  لالس����تثمار علي 
الش����ركة منذ تأسيسها كانت لها 
إس����تراتيجية لألعوام الثالثة أي 
من 2005 إلى 2008، مش����يرا إلى 
أن »االمتياز« كانت متأهبة لألزمة 
واتخذت خطوات وقائية واحترازية 
في الوقت الذي كانت العديد من 
الش����ركات عاجزة ع����ن اخلروج 
من شرنقة األزمة ألنها لم تشعر 

باملشكلة ولم تطرح البدائل.
وقال الزبي����د في كلمته خالل 
املؤمت����ر الصحافي ال����ذي عقدته 
الشركة لوس����ائل اإلعالم احمللية 
لتوضح إستراتيجيتها القادمة بعد 
أن أعلنت ع����ن اعتزامها التحول 
إلى قابضة ف����ي نوفمبر 2010 أن 
اندالع  اللعبة تغيرت بعد  قواعد 
األزم����ة املالية العاملية، مش����يرا 
إلى أن الفترة الس����ابقة كان فيها 
تغافل من طرف أغلبية الشركات 
أكث����ر منه غفلة، حيث ان من فهم 
اللعبة واصل اللعب ومن لم يفهمها 
وجهت له إنذارات وخرج خاسرا 

من امللعب.
الش�������ركات  وأض�������اف أن 
االس����تثمارية احمللية خالل فترة 
آليات وأدوات  الرواج استحدثت 
دين لم يكن متفقا عليها من قبل 
البنك املركزي الس����يما احلصول 
على أموال من ش����ركات واتبعت 
قنوات غير صحيحة مما نتج عنه 
أن ديون بعض هذه الشركات باتت 
8 أضعاف حقوق املس����اهمني أي 

باتت ديونها 1 إلى 8.
وتابع: »نحن ال ندعي البروز 
والعبقرية ولكننا اس����تطعنا أن 
نتجاوز تل����ك األزم����ة وتعاملنا 
مبس����ؤولية وبحذر ودون تسرع 
الظروف  ما ساعدها على جتاوز 
الصعبة التي عصفت باقتصادات 
العالم، فهناك شركات برزت وأخرى 
افلت ومن 1991 حتى اليوم أسست 
مؤسس����ات واندثرت أخرى وهذا 

أمر طبيعي«.

الحل األمثل 

وكشف الزبيد أن املشاورات بني 
أعضاء مجلس اإلدارة واملستشارين 
للشركة أسفرت عن أن الشكل األمثل 
ل� »االمتياز« يكمن في أن تتحول 
إلى شركة قابضة حتت مناصب 
مختلفة، الفتا إلى أنه لتحقيق هذه 
الغاية ستقوم »االمتياز« بغربلة 
ملكياتها في جميع شركاتها التابعة 
والزميلة بحيث تع����زز ملكيتها 
ف����ي بعضها وتخف����ض ملكياتها 
أو التخلص م����ن ملكية البعض 

اآلخر. 
و أفاد بأنه لتركيز االختصاص 
ستتولى »االمتياز« القيام بعمليات 
دم����ج للش����ركات ذات األغراض 
املتشابهة، في سبيل حتويلها إلى 
حجم اقتصادي مبا يعنيه ذلك من 
زيادة قدرته����ا وخفض تكاليفها. 
وبذلك سيقع حتت مظلة »االمتياز« 
ما بني 4 و7 شركات كبيرة تابعة، 

القطري.
و أكد الزبيد على أن إستراتيجية 
الشركة لم تتغير مع تغير املالك 
بل عززت ذلك من إستراتيجيتها 
مش����يرا إل����ى أن التغيير كان في 
العمل ونوعية االستثمار  سرعة 
التي تغيرت بحك����م تغير قواعد 

اللعبة بعد األزمة العاملية.

الفرص االستثمارية القادمة 

وقال الزبيد ان الشركة تعتزم 
بناء قاعدة استثمارات جديدة تعتمد 
على بدائل جديدة وفلسفة واضحة، 
مؤكدا انه في حال وجود أي فرصة 
استثمارية جديدة لن تتردد االمتياز 

في االستثمار فيها.
ورأى أن السوق الواعد احلقيقي 
هو سوق شرق آسيا وممكن أن تتجه 
الشركة نحو الصني باعتبارها سوقا 
واعدة، مستدركا: »لكن هذه األسواق 
تتطلب تأنيا ودراسة واستكشافا. 
وتابع: »أعتقد أن الفرص احلقيقية 
الواعدة س����تكون في هذا االجتاه 
وس����نغامر مببلغ معني للتجربة 
وبعد أن نكتسب اخلبرة سيكون 
لكل حادث حديث«. وأكد على أن 
الشركات التي متلك فيها »االمتياز« 
نسبا هامة ومسؤولة عنها هي آمنة 
وناجحة السيما »البالد« و»رمي«. 
وتابع: »ليس لدينا شركات متعثرة 

مملوكة لنا«.
وأض����اف: »نحن نس����ير في 
»االمتياز« بخطى واضحة ولدينا 
حوالي 30 شركة التي فيها صالح 
تس����تمر والبقية ستتم هيكلتها، 
نحن ال منلك شركات متعثرة بل قد 
تكون لدينا مساهمات في شركات 

متعثرة.

أكد خالل مؤتمر صحافي موسع أن أغلب استثمارات الشركة ستكون كويتية نهاية الربع األول من 2011

)فريال حماد(علي الزبيد متوسطا عبدالرحمن زمان وسالم االبراهيم خالل املؤمتر الصحافي لـ »االمتياز لالستثمار« 

»االمتياز« كانت أمامها قرارات صعبة أخذتها ومازالت أمامها قرارات أصعب ستتخذها
اإلدراج مفيد للشركة ليكون لها حظ أوفر من غيرها للدخول في المشاريع الجديدة

نحو 40 مليون دينار أرباح »االمتياز«  في 2010

النفيسي: »االمتياز« من الشركات االستثمارية 
الجيدة التي تعد على أصابع اليد الواحدة

ق���ال مدي���ر ع���ام مرك�����ز اجلم�����ان 
لالستش��ارات االقتصادي��ة ناص��ر النفي��سي 
ان »االمتياز« من الش���ركات االستثمارية 
اجليدة التي تعد على أصابع اليد الواحدة، 
مستعرضا مجموعة من مميزات الشركة، 
الفتا إلى بعض النقاط السلبية التي دعا 

إلى تالفيها.
وأوض���ح أن اإلدراج ش���ر ال ب���د منه 
وايجابيات��ه أكث��ر م��ن سلبيات��ه، مؤكدا 
على ض��رورة احملاسبة على أداء الشركة 
ال على االهتمام برفع »اجلامة« على سعر 

السهم.
ولفت إلى أن تشتيت االستثمارات سلبي 

وسيؤدي إلى تشتيت اجلهد.
واقترح أن تكون هناك جلسة فصلية 
مع املساهمني والصحافة بعد كل جمعية 
عمومية لتق���دمي أو توضيح ما قامت به 

الشركة.
وختم بقوله: املساهمة الرئيسية ل�»بروة 
العقارية« ف���ي »االمتياز« ميكن أن متكن 
»االمتياز« من أن تصبح الوكيل الرسمي 

للقطريني في الكويت.

منى الدغيمي 
علم���ت »األنباء« من مصادر ذات صلة أن 
األرباح املتوقعة لش���ركة االمتياز لالستثمار 
بنهاية العام احلالي س���تتراوح بني 30 و40 

مليون دينار.

و أش���ارت إلى أن العائ���د على رأس املال 
اجلديد )113.3مليون دينار( س���يتراوح بني 
26% و33%. و توقعت ذات املصادر نفس���ها 
إمكانية أن توزع أرباحا نقدية على املساهمني 

عن نتائج أعمال 2010. 

كانت رؤية العناصر القيادية 
في شركة االمتياز لالستثمار 
� بفض���ل اهلل تعالى وتوفيقه 
اوال � صحيح���ة وثاقبة، قامت 
على اسس من العلم والدراسة 
العمل  ايام  وحاس���ة صقلتها 
واجل���د وخبرات الس���نني في 
اختيار ش���ركة بروة العقارية 
شريكا استراتيجيا جمعتها مع 
العمل اجلاد  »االمتياز« اسس 

والندية واملصلحة املش���تركة 
وكان السبقيتها بالتواجد في 
انعكاساتها  القطري  الس���وق 
االيجابية عل���ى متانة وقدرة 
الشركة وتأكيد جناح رؤيتها 
في تلك الش���راكة االقتصادية 

االستراتيجية:
اشادة صندوق النقد الدولي 
القطري  بالنظ���ام املصرف���ي 
باعتباره مرن���ا جتاه مخاطر 

االئتم���ان والس���وق، وتوقع 
معدل من���و لالقتصاد القطري 
يبلغ 20% في عام 2011 مع بقاء 
التضخم عند حد 3% بالرغم من 

هذا النمو.
اصبح���ت قط���ر اكبر دولة 
منتجة للغاز الطبيعي املسال في 
العالم، واحتفلت بوصول طاقتها 
االنتاجية م���ن الغاز الطبيعي 
املسال الى 77 مليون طن سنويا 

في 13 ديسمبر 2010.
اصبحت قطر وجهة رجال 
االستثمار بعد فوزها باستضافة 
كأس العالم 2022 والذي انعكس 
على االس���تثمار في املنطقة، 
وبفض���ل اهلل وتوفيق���ه اوال 
قرأنا املؤش���رات االقتصادية 
والتنموية واالدارية والتنافسية 
وكنا سباقني في دخول السوق 

القطري.

أسهل إما مباش����رة أو عن طريق 
الصك����وك إضافة الى أن 99% من 
املس����اهمني لديهم رغبة أن يكون 

سهمهم سائال.
و نفى أن يكون للش����ركة نية 
لإلدراج في أسواق أخرى في الفترة 
احلالي����ة غير الس����وق الكويتي، 
الفتا إل����ى أن اجلمعية العمومية 
السابقة للشركة منحت ترخيصا 
لالمتياز لإلدراج في أي سوق من 

األسواق.
وختم بقوله: »لن يكون شغلي 
الشاغل نزول أو صعود السهم بل 

النتائج التشغيلية للشركة.

الفرص في قطر 

وأكد الزبيد على هامش املؤمتر 
الصحافي أن الفرص االستثمارية 
في قطر س����تكون كثيرة، مشيرا 
إلى أن ورش����ة العم����ل القطرية 
اس����تأنفت عملها وخالل 18 أو 12 
شهرا ستطرح الكثير من املشاريع 
التحتية، منوها  املتعلقة بالبنية 
الى أن الشراكة القائمة بني شركة 
بروة واالمتياز تؤكد وجود شراكة 
بني الشركتني في السوق الكويتي 
والسوق القطري على املدى الطويل 

وليس على املدى القصير.
و أضاف:الش����ركة مملوك����ة 
العقارية  لب����روة  بأكثر من %25 
ورئيس مجلس إدارة الشركة هو 
ذاته بالنسبة لالمتياز وسبق أن 
صرح وخاطب وسائل اإلعالم وكل 
اجلهات أن نافذته للسوق الكويتي 
هي »االمتياز«. وتابع: »س����يكون 
لالمتياز فرص في قطر والشركة 
بدورها متلك النصيب األكبر من 
الفرص االستثمارية داخل السوق 

تعم����ل جميعها بتكام����ل وتناغم 
وتعاون مع بعضها البعض.

المرحلة القادمة

وأكد الزبيد على أن املطلوب في 
املرحلة القادمة جهد استثنائي من 
كل شركة تابعة ملجموعة شركات 
االمتياز حت����ى تصبح لها إضافة 
للمجموعة وليس����ت عبئا عليها، 
الفتا إلى انه في سنة 2012 ستعتمد 
»االمتياز« على نتائج ش����ركاتها 

بتحويلها إلى شركات منتجة.
 وأش����ار الزبيد إل����ى أنه وفقا 
لالستراتيجية اجلديدة للمجموعة 
في الفترة القادمة ستكون الشركة 
األم مبثابة قائد االوركسترا الذي 
ينس����ق بني كل الشركات التابعة 
والزميلة ك����ي تؤدي كل ما ميكن 
أن تؤديه بأعل����ى كفاءة مجتمعة 
ومتعاونة، وأن تقدم أفضل اخلدمات 
واملنتجات لعمالئها، موضحا أن 
»االمتياز« ستعمل على توحيد كامل 
جلميع طاقتنا بحيث تسير جميع 
ش����ركاتها في اجتاهات متجانسة 
وبأدوار متناغمة لتحقيق األهداف 

التي تريدها مجموعة االمتياز. 
واستعرض الزبيد أسباب األزمة 
االقتصادية العاملية، وحجم التغيير 
اجلوهري الن����اجت عن تداعياتها، 
مشيرا إلى أن »االمتياز« بذلت جهدا 
في األماكن التي بإمكانها التحرك 

فيها السيما قطر وعمان.
واضاف: نح����اول أن نتحرك 
عل����ى الفرص ف����ي ه����ذه الدول 
بنسب متفاوتة قياس����ا بقدرتنا 
على الدخول، الفت����ا إلى أن دبي 
التحرك  والسعودية من الصعب 
فيهما وع����زا ذلك إلى أن اإلمارات 

وتوافر السيولة لديها، الفتا إلى 
انه في بداية السنة القادمة ستكون 
ديون الش����ركة أقل م����ن حقوق 
امل����الك، الفتا إل����ى أن كل طلبات 
البنك املركزي استوفتها الشركة 
بنجاح وس����تقدم تقريرها خالل 
األي����ام القليلة القادمة. ولفت إلى 
أن الشركة أخذت مخصصات كافية 
لتحمي أصولها، قائال: »الش����ركة 
وضعت »ش����حما« أكثر مما يلزم 
أي مخصصات كافي����ة لتحصن 
أصولها حيث انه ملا اندلعت األزمة 
وخفضت من قيم����ة األصول لم 
نواج����ه صعوبات بل كانت لدينا 

مخصصات كافية«.
و أكد الزبيد على وفاء الشركة 
بوعودها جتاه مساهميها وتوزيعها 
لألرباح حتى ف����ي أصعب أوقات 
األزمة، الفتا إل����ى أن التوزيعات 
 to كانت من أرباح حقيقية )كاش

كاش(.

اإلدراج في البورصة

وكشف علي الزبيد أن »االمتياز« 
استوفت كل شروط اإلدراج وأن 

حتتوي على 7 »واليات« وكل إمارة 
لها خصوصياتها، فيما شبه اململكة 
ب� »القارة« الت����ي حتكمها أنظمة 
وآليات خاصة، مشددا على ضرورة 
التحسب والتريث بالنسبة لهذه 

الدول قبل عملية التوسع.
وكش����ف الزبيد ع����ن أنه في 
نهاية الربع األول ستكون معظم 
استثمارات »االمتياز« كويتية، الفتا 
إلى أن »االمتياز« كانت أمامها قرارات 
صعب����ة أخذتها ومازال����ت أمامها 
قرارات أصعب ستتخذها السيما 
منها هيكلة الش����ركات والتخارج 
من بعض »جواهر« االستثمارات 
لتسديد التزامات قائمة واللجوء 
إلى التخلي عن بعض من الفريق 

احلالي داخل »االمتياز«.
وش����دد الزبيد عل����ى ضرورة 
هيكلة املؤسس����ة بالطريقة التي 
تدعم صالبتها ومتانتها، مشيرا إلى 
أن إعادة الهيكلة هي إجراء غير هني 
وال ميكن أن يكون سريعا، مشبها 
عملية الهيكل����ة بالكائن املتحرك 
الذي في ط����ور التكوين ومعامله 
لم تتضح بع����د مضيفا: املهم أن 

ملف إدراجها كامل في انتظار تقدمي 
تقريرها املالي لتسعة شهور من 
عام 2010، مشيرا إلى أنه كان في 
البداية معارضا لإلدراج في انتظار 
نضوج الشركة وقدرتها على تقدمي 

نتائج بصفة فصلية.
و أض����اف أن »االمتي����از« لم 
تتقدم بطل����ب اإلدراج إال بعد أن 
باتت مستوفية جلميع الشروط 
التي تتطلبها البورصة، الفتا إلى 
أنها جتاوزت النس����ب املقررة من 
إدارة السوق في معظم الشروط 

مبعدالت عالية.
و ثمن الزبي����د عملية اإلدراج 
التي من منطلق ان أهدافها ستخدم 
الشركة السيما منها عملية التمويل 
والدخول في املش����اريع اجلديدة 
التي تش����ترط أن تكون الشركة 

مدرجة.
و تابع: »اإلدراج مفيد بالنسبة 
للشركة ليكون لها حظ أوفر من 
غيره����ا للدخ����ول في املش����اريع 

اجلديدة.
و أضاف: »عندما تكون الشركة 
مدرجة فإمكانية متويلها من السوق 

رؤية »االمتياز« واضحة وتعتمد 
كثيرا على نتائج 2010 التي ستكون 

ايجابية.
ف����ي  التغيي����ر  وأض����اف أن 
»االمتياز« قادم ال محالة ولن يكون 
مقيدا بتوقيت محدد وس����يكون 
جوهريا على أرض الواقع وسيشمل 
تغييرا في النشاط ووحدات اإلنتاج 
الرئيسية ومنوذج عمل الشركة 
األم وأسلوب التعامل واجتاه نحو 
التكامل بدال من االس����تقاللية في 
األعمال، قائال: »أنا لس����ت رساما 
مطالبا بتس����ليم اللوحة في زمن 
محدد«. وكش����ف الزبي����د عن أن 
»االمتياز« على وشك إغالق املعاملة 
من التخارج من استثماراتها املهمة 
وأن التزاماته����ا انخفضت مقابل 
حقوق مس����اهميها ألقل من واحد 
إلى واحد، الفتا إلى أن »االمتياز« 
جنحت في جتاوز الشرط الذي اقره 
»املركزي« للشركات االستثمارية 
بأن تطبقه بداية من 2012، مشيرا 
إل����ى أن توافر الس����يولة موجود 
وحجم كبير من الديون قد سدد.

و أكد الزبيد على مالءة الشركة 

دن
ا لن

ماذ
أوضح علي الزبي����د أن اختيار »االمتياز« العاصمة ؟ل

البريطانية لندن لالجتماع باألعضاء املنتدبني لشركاتها 
الغاية منه كانت توطيد العالقة االجتماعية بني فريق 
عمل املجموعة وجمعه����م في مكان واحد بعيدا عن أي 
عوام����ل خارجية اجتماعية أو غيره����ا قد حتول دون 
حتقيق الهدف الرئيس����ي للمجموعة بتقريب املسافة 

بني فريق العمل.
وأضاف أن الهدف كذلك كان توجيه رسالة إلى اإلعالم 

وإلى كل اجلهات بأن شركة »االمتياز« مليئة ال تشك��و 
شح��ا ف��ي السيول��ة وال عج��زا مالي��ا ب��ل هي ق��ادرة 
على الصرف على فريق عملها وتوفير كل احتياجاتهم 
ونفى ما تناقله البعض من »إشاعات مغرضة« بخصوص 
اعتراض أشخاص ينتم��ون إل��ى مجموع��ة االمتياز على 
املصاريف التي أنفق��ت ف��ي املؤمتر االستراتيج��ي للشركة 
الذي عقد ف��ي لن��دن على مدى ثالثة أيام، مشيرا إلى أن 

املؤمتر لم يكل��ف الشركة سوى 150 ألف دينار.

أهم مكونات النجاح في عمل الشركة
ــتراتيجية واضحة  1 - وجود رؤية اس
تتناسب مع متغيرات السوق، فمنذ التأسيس 
ــتراتيجية »3×3×3« لالعوام  كانت لنا اس
ــتراتيجية الثانية  2005 - 2008، واما االس
2010 - 2012 فكانت محاورها التحول الى 
شركة »األم« يتبعها شركات تابعة وزميلة، 
ــتراتيجية على ان  ــي كل اس وحرصنا ف
ــة التي تعمل  ــب مع املرحلة الزمني تتناس

بها الشركة.
2 - احلفاظ على استقاللية عمر الشركة 
بعيدة عن التكتالت والصراعات املوجودة 
في السوق، والعمل على بناء منظومة عمل 

جديدة ومستقلة.
ــيء  ــركة وفي كل ش ــاس ومنهج عمل الش 3 - االنتقاء واالختيار كان اس
)املؤسسي، املساهمون الرئيسيون، الشركاء االستراتيجيون، قطاعات االعمال، 

اسواق العمل، الكوادر البشرية..(.
4 - املراجعة واحملاسبة الذاتية باستمرار، ومثال على ذلك في عام 2008، وقبل 
اتضاح اثر االزمة املالية العاملية وبعد انتهاء استراتيجيتنا االولى قمنا بعمل مراجعة 

شاملة جلميع اهدافنا واستراتيجيتنا من قبل مكتب  استشاري مستقل.
5 - االعتماد على الدراسة املعمقة والتحليل الدقيق من قبل مستشارين خارجيني 

واعطاؤنا وجهة نظر مغايرة لنظرة االدارة التنفيذية ومجلس االدارة.
6 - التفاعل السريع مع االحداث والتجاوب مع متغيرات السوق، وقد متثل 
ذلك في: القيام بزيادة رأسمال الشركة في ظل ازمة مالية عاملية، االمر الذي كان 
له االثر املباشر بعد ذلك في رسملة الشركة وتعزيز حقوق مساهميها وتوفير 
ــيولة الستمرار اعمالها، والقيام مبراجعات سريعة عند قدوم االزمة العمال  س
الشركة وشركاتها التابعة والزميلة، والشروع فورا ودون تردد في عالج بعض 
ــتثمار احمللية واالقليمية،  ــركات االس ــاط التي افرزتها االزمة في عمل ش النق
والقيام بإعداد استراتيجية جديدة باالستعانة مبستشار استراتيجي خارجي، 
والشروع مباشرة في عمليات اعادة الهيكلة والتخارج من املشروعات وتوفير 

السيولة الالزمة لعمل الشركة واستمراريتها في االزمة.
7 - احلفاظ على مصداقية ما مت االلتزام به مع اصحاب العالقة مع الشركة 
ومتثل ذلك في العديد من االمور: االستمرار في سداد وتخفيض الديون التي 
لدى الغير سواء للبنوك او املؤسسات او الشركات وحتى قبل مواعيد استحقاقها، 
ــتمرار في توزيع االرباح على املساهمني حتى في أصعب أوقات االزمة  واالس
ــاهمني واملستثمرين للتخارج من  )7% نقدا في عام 2009(، واتاحة املجال للمس

عدد من استثماراتهم مع الشركة تلبية لرغبتهم بالسيولة املالية.
ــتراتيجيني )محليني،  ــركاء واحللفاء االس 8 - تكوين قاعدة مميزة من الش

اقليميني وعامليني(، واتباع مبدأ حتقيق الربح للجميع.

9 - االستعانة بأهل اخلبرة من مراكز 
االستشارات وبيوت اخلبرة العاملية )الشال 
لالستشارات، بروة كابيتال، بوز آند كومبني 

...الخ(.
10 - االنتقاء اجليد لالصول واملشروعات 
ــراؤها والتأكد  التي مت الدخول فيها او ش
من جودتها العالية، والذي مكننا من سرعة 
التخارج من هذه االصول بل حتقيق ارباح 

في ظل ازمة عاملية خانقة.
11 - حسن اختيار قطاعات العمل التي 
مت التركيز عليها، وذلك اما بوجود خبرات 
ــركة في هذا القطاع او ملجاالت  لدى الش

النمو املستقبلية لهذا القطاع حيث مت التركيز على:
أ - القطاع املالي واالستثماري.

ب - القطاع العقاري ومشروعات البنية التحتية.
ت - قطاع اخلدمات والصناعة.

12 - التعاون املؤسساتي واملجتمعي من خالل نشاط الشركة مع املؤسسات 
ــس العام للبنوك  ــتثمار، املجل ــركات االس ــة املتخصصة مثل »احتاد ش املهني

واملؤسسات املالية االسالمية، هيئة احملاسبة واملعايير الشرعية ...الخ«.
ــك بها والعمل  ــالمية الغراء والتمس ــريعة االس 13 - احملافظة على قيم الش

مبقتضاها.
14 - تصنيف املجلس العام للبنوك واملؤسسات االسالمية لشركة االمتياز 
ــالمية في املنطقة في حجم االصول وأعلى 11  ــتثمار كأعلى 30 شركة اس لالس
شركة من ناحية الدخل في املنطقة وثاني شركة بعد بنك بيت التمويل الكويتي 

في الكويت.
15 - تخفيض الديون والوفاء بااللتزامات وخدمة الديون: استطاعت الشركة 
في ظل االزمة تخفيض مستوى املخاطر بزيادة التمويل الداخلي ورفع مجموع 
حقوق املساهمني من 115.1 مليون دينار في نهاية العام 2008 الى 180.6 مليون 

دينار في نهاية العام 2009 بنسبة منو بلغت %57.
16 - متكنت »االمتياز« من سداد مبلغ 40 مليون دينار في بداية العام 2009 
ــركة والبالغة 116 مليون دينار  ــتحقة على الش كجزء من االلتزامات املالية املس
بداية من العام 2010 وحتى العام 2014 وكان من ضمن اهدافها سداد او تسوية 
جميع االلتزامات وديون الشركة في املدى القصير، وهذا ما مت بإذن اهلل تعالى 

خالل السنة وبحد اقصى نهاية الربع االول من عام 2011.
17 - »االمتياز لالستثمار« قامت بسداد مبكر ملبلغ 3.5 ماليني دينار الى بيت 
ــتثمار التي متت باستخدام  التمويل الكويتي )بيتك( ضمن عقود الوكالة باالس
اموال عمالء البنك املدارة من قبل الشركة وذلك قبل استحقاقها بأسبوع بالرغم 

من عرض البنك متديد آجال االستحقاق.

البعد االقتصادي الختيار الشريك اإلستراتيجي.. لماذا قطر؟

تطور رأسمال الشركة
تطور رأسمال الشركة من 
36 مليون دينار عند التأسيس 
في ابريل 2005 ليصل الى 43.5 
مليون دينار في اغسطس من 
عام 2006 وذلك بدخول »شركة 
ب���روة العقاري���ة« كمس���اهم 
استراتيجي وبعد توزيع اسهم 
منحة بنس���بة 5% عن نتائج 
اعمال الش���ركة للسنة املالية 
املنتهية في ديس���مبر من عام 

.2006
ثم زاد رأسمال الشركة الى 
45.7 مليون دينار في عمومية 
الشركة التي انعقدت في ابريل 
من 2007، ثم الى 65.056.950 
ف���ي ابريل م���ن ع���ام 2008، 
ليصبح اجمالي رأسمال الشركة 
110.596.815 ماليني دينار في 
ابريل 2009 ثم الى 113.361.735 
مليون دينار بعد اقرار عمومية 

مايو 2010.

مؤشرات النجاح المالية
استمرت »االمتياز« في تحقيقها لالرباح على مدى خمس سنوات حيث تم تحقيق 91.9 مليون دينار من عام 2005 - 2009

2006200720082009المؤشر 31 ديسمبر
32.281.894.482.8اجمالي االيرادات

17.431.035.527.9صافي الربح قبل املخصصات

16.830.529.215.4صافي الربح ملساهمي الشركة األم

43.545.765.1110.6رأس املال املدفوع

61.585.5115.1180.6مجموع حقوق امللكية ملساهمي الشركة األم

283.8508.5658.4630.9اجمالي املوجودات

17.5%52.8%74.5%42.0%العائد على متوسط رأس املال املدفوع

10.4%29.1%41.5%33.7%العائد على متوسط حقوق امللكية ملساهمي الشركة األم

2.3%5.0%8.3%10.40%العائد على متوسط املوجودات

التوزيع الجغرافي لالستثمارات كما في 2009/12/31
المبلغ بالمليون د.كالتوزيعالنسبة %

265.5قطر%50

145.5الكويت%28

52.1البحرين%10

40.4باقي دول العالم%8

19.2السعودية وعمان واإلمارات%4

200520062007200820092010السنة

36.000.00043.480.00045.654.00065.056.950110.596.815113.361.735املبلغ

الهمالن


