كلمة المدير العام
كلما نتذكر كيف كانت البداية مع فريق عمل المحفظة بعد
التحرير وكيف ارتقينا وأين نقف اآلن نجد أنفسنا نشعر
بالفخر بكل ما حققناه  ،لقد كنا في الوقت الذي كلفنا به بهذه
االمانة مغمورين بحماس التغيير نتعلم ونطمح للوصول إلى
مكانة مرموقة ،وبالرغم من أننا بدأنا في اصعب الظروف
ولكننا استطعنا معا ً القيام بإنجازات عديدة  ،ففي الماضي
لم يكن اسم المحفظة معروف اال باالستثمار السياسي ،
أما اآلن فأصبحت وزمالئي نفخر أننا ننتمي لهذه المؤسسة
االستثمارية.
بعد التوكل على هللا والعمل الجاد الذي قمنا ببذله و بعد
التغلب على العديد من التحديات والصعاب  ،أدركنا حقيقة
هامة عن أنفسنا وهي أننا نستطيع تحقيق المستحيل إذا أردنا
بالفعل تحقيقه  .أن المؤسسات الكبرى تقوم على العاملين بها
 ،الذى لوالهم ما وصلنا إلى ما نحن عليه اآلن ،لن أحدثكم
على مدى كفاءة و قدرة فريق عمل المحفظة لكنني واثق
أن لدينا فريق من افضل فرق العمل على مستوى الدولة
من حيث المهنية والتعليم و القدرة على تحمل المسئولية.

نحـــن نعيش في زمن يزخر بقوة االندفاع والنمو واإلبداع،
حيث تكمن سبل النجاح في القدرة على فهم وتطبيق المعرفة

فأسمحوا لي ان اتقدم بكلمة شكر وتقدير الى السادة رئيس
واعضاء اللجنة التسييرية ومدراء االدارات ومدراء الجهات
التابعة وجميع العاملين في هذه المحفظة االستثمارية التي
سعينا جميعا ً لبنائها لتكون درعا لبالدنا وألجيالنا القادمة.
اشكركم علي عطائكم الالمحدود ونظرتكم الجادة واالفكار
المتجددة والمتطورة والفريدة فكل التقدير واالحترام لكم
وانني اشكر هللا تعالي بأن أتاح لي شخصيا ً شرف العمل
معكم في فترة ليست هينه من تاريخ بالدنا المعاصر.
وادعو هللا من هذا المكان ان ييسر اموركم ويثيبكم بكل االجر

واألفكار الجديدة .وبما أن التغيرات في مجال االستثمار

والثواب انه هو السميع المجيب .فاذا كانت المحفظة قد تألقت

تسير بخطوات متسارعة ومتتابعة؛ كان ال بد لكل مؤسسة

فكنتم انتم جميعا السبب وكل ماكنا نسعي اليه هو حفظ االمانة.

من تحديث المهارات والمعرفة لدى أفرادها بشكل مستمر

كلمة الشكر هي مجرد حروف ال توفيكم حقكم.

ليتسنى لهم مواكبة العمل في ظل قطاع قائم على المعرفة.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

إننا عازمون بعون هللا وبفضل دعم القيادة الرشيدة على
تأسيس محفظة استثمارية بمعايير دولية ترقى لطموحات

أحمد عبد السالم كشاده

شعبنا ودولتنا الجديدة برغم من ادراكنا لحجم التحديات.

المدير العام

