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السعد لـ »األنباء«: 540 مليون دينار حجم المديونية بما فيها قيمة الصكوك محل التصنيف

بسبب االختالف الكبير حول المادة 13 من مرسوم إنشاء البورصة

 »مجموعة الصناعات« سددت 587 مليون دوالر 
من ديونها وخفض تصنيفها لـ +B ال يبرر انخفاض سهمها

المحكمة الدستورية تؤجل نظر الطعن المقدم
من »الدولية لإلجارة« و»األبراج« إلى 15 فبراير

مؤمن المصري
الدس���توري  حتول الطعن 
املتعلق بعدم دس���تورية نص 
املادة 13 من املرس���وم األميري 
الكويت لألوراق  بإنشاء سوق 
إلى اخت���اف كبير بني  املالية 
دف���اع طرف���ي القضي���ة. وقد 
قررت احملكمة الدستورية أمس 
برئاسة املستشار يوسف الرشيد 
وعضوية املستش����ارين فيصل 
املرشد وراشد الشراح وأمانة سر 
مبارك الشمالي تأجيل نظر الطعن 
املقدم من شركتي األبراج القابضة 
والدولية لإلجارة واالستثمار ضد 
املالية  الوساطة  إحدى شركات 

جللسة 15 فبراير املقبل.
تقض���ى  امل���ادة  وه���ذه   
التحكيم في  باختصاص جلنة 
البورصة بالفصل في أي نزاع 
ينش���أ عن تداول األس���هم في 
الس���وق ويحرم أطراف النزاع 

من اللجوء للمحاكم.
وفي جلس����ة األمس دفعت 
احملامية س����عاد الش����مالي من 
العربية  القانوني����ة  املجموعة 
كونها وكيلة الوس����اطة املالية 
املعنية بالقضي����ة بعدم قبول 
الطعنني النتفاء املصلحة ورفض 

الطعنني كون جلنة التحكيم تنشا 
داخل السوق برئاسة احد رجال 
القضاء يختاره مجلس القضاء 
األعلى وتك����ون مهمتها الفصل 
املتعلقة  املنازع����ات  في جميع 
باملعامات التي تتم في السوق 
ويعتبر التعامل في السوق إقرارا 

بقبول التحكيم على االلتزام بكافة 
القواعد والنظم املعمول بها في 

سوق الكويت لألوراق املالية.
وأك���دت الش���مالي أن نظام 
الكويت  التحكي���م في س���وق 
املالي���ة يعد ضرورة  لألوراق 
ملحة تفرضها طبيعة املعامات 
املتاحق���ة الت���ي جت���ري في 
السوق وأن املساس باملادة 13 
من املرس���وم األميري بإنشاء 
س���وق الكويت لألوراق املالية 
يتضمن تقويضا ألركان النظام 
العام االقتص���ادي في الكويت 
ناهيك ع���ن أن الدعاوى املالية 
القضائية تستغرق وقتا طويا 
له آثار تنعكس على حركة املال 
واالستثمار ومجريات االقتصاد 
الكويتي وطالبت أصليا بعدم 
قبول الطعنني النتفاء املصلحة 

واحتياطيا برفض الطعنني.
م���ن جانبه تص���دى بالرد 

على هذا الدفاع محامي شركتي 
األبراج والدولية احملامي حسني 
الغريب قائا: »إن هذا الزعم، أي 
الدفع بعدم الدستورية، يفتقر 
ان  السليمة، حيث  النظرة  إلى 
الدفع  مقتضى احلك���م برفض 
بعدم الدستورية أن يؤدي إلى 
السماح للمشرع العادي )مجلس 
األمة( بإهدار احلقوق الدستورية 
للمواطن واملقيم بحجة تنظيم 
القوانني  هذه احلقوق مبوجب 
واللوائح فاألمر ال يقتصر على 
ح���ق التقاضي واللج���وء إلى 
احملاكم وإمنا قد ميتد إلى حق 
التعبير عن الرأي وحق البحث 
العلمي وحق حري���ة االعتقاد 
الديني وسائر احلقوق األخرى 
دون استثناء والتي نص عليها 
الدستور، األمر الذي يقودنا في 
نهاية املطاف إلى تفريغ الدستور 

من مضمونه.

هشام أبوشادي
قال رئيس مجلس االدارة والعض����و املنتدب ملجموعة الصناعات 
الوطنية القابضة سعد الس����عد ان خفض مؤسسة موديز التصنيف 
االئتماني ملجموعة الصناع����ات الوطنية من -BB الى +B يرجع الى 
اسباب فنية منها ان املؤسسة ترغب في ان تكون نسبة املديونية الى 

االصول 45% فيما هي حاليا ولعام 2009 تقدر بنحو %48.
مشيرا الى ان الفارق يعتبر محدودا جدا. وقال السعد، في تصريحه، 
ان هناك اتفاقا بني مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ومؤسس����ة 
مودي����ز على اال تقل قيمة الودائع عن 50 مليون دينار فيما انها تقدر 

حاليا ب� 136 مليون دينار وهي نسبة اكبر من مطالب موديز. 

واضاف ان من النقاط التي اثارتها مؤسسة موديز تتعلق بالدخل 
من التوزيعات النقدية من مس����اهمات وشركات املجموعة نسبة الى 
الفوائد البنكية، مشيرا الى ان مؤسسة موديز تطالب بأن تكون هذه 
النس����بة 1 الى 1 بينما في مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 0.7 

الى 1، وهذا يع��د انحراف��ا مح��دودا ج��دا.
وق����ال ان مجموعة الصناعات الوطنية القابضة تتمتع بس����يولة 
عالية، حيث قامت خال عام 2009 بس����داد 587 مليون دوالر متمثلة 

في سندات وقروض مجمعة.
واض����اف ان اكثر من 40% من اصول مجموعة الصناعات الوطنية 
القابضة تعتبر اصوال سائلة، وميكن تسييلها في مدة ال تتجاوز في 

حدها االقصى 3 اشهر لكن اوضاع االسواق ال تسمح بالتسييل.
وقال الس����عد ان حجم مديونية الش����ركة مبا فيها الصكوك محل 
التصنيف يقدر بنحو 540 مليون دينار، مشيرا الى ان قيمة الصكوك 
من هذه املديونية تقدر بنح���و 136 ملي��ون دينار وتستح��ق الس��داد 

في اغسط��س 2012.
واضاف ان مؤسسة موديز تأخذ في تصنيفها مجمل االسواق املالية 
في املنطقة ومخاوفها من ان تتراجع وتأثير ذلك على تصنيف مجمل 
الشركات املدرجة في االسواق املالية. واكد السعد ان كل املؤسسات املالية 
والشركات الكبرى تراجعت تصنيفاتها وان انخفاض سهم الصناعات 

الوطنية بسبب التصنيف اجلديد للمجموعة ال مبرر لها اطاقا.

من خالل مركز تنمية الصادرات وعبر كوادر متخصصة

تشارك بمعرضي إنفوكونكت وإنفوبيز 2010

برنامج لتدريب سيدات األعمال
على المشروعات الصغيرة

النصف: »كوالتي نت« تطرح خدمات مبتكرة 
طبقًا إلستراتيجية الشركة في 2010

أعلنت ش����ركة كواليتي نت 
� الش����ركة الكويتية الرائدة في 
توفي����ر احلل����ول املتكامل����ة في 
مج����ال االتص����االت املعلوماتية 
وحلول املش����اريع واملزود األول 
خلدمات االنترنت � مشاركتها في 
معرض����ي انفوكونكت وانفوبيز 
املقامني على أرض املعارض الدولية 

مبشرف.
وبه����ذا اخلص����وص أعلنت 
الشركة عن مش����اركتها املتميزة 
هذا العام وعن جناحي الشركة في 
قاعتي رقم 6 و7، حيث خصص 
جناح الشركة بقاعة رقم 6 لتقدمي 
خدماته����ا املبتكرة لقطاع األفراد 
مبا يتضمنه من عروض مذهلة 
وباقات متنوعة، أما جناح الشركة 
بقاعة رقم 7 فخصص خلدمة قطاع 

األعمال واملشاريع.
وقد عبر مدير عام قطاع األعمال 
بكواليتي نت محمد النصف عن 
الش����ركة في  س����عادته لتواجد 
املع����رض الذي يعتب����ر من أهم 
املعارض املقام����ة بالكويت، كما 
أن توقيت املعرض جاء متزامنا 
مع طرح الشركة للعديد من باقات 
اخلدم����ات املبتكرة بالتعاون مع 
شركاء عامليني، وطبقا الستراتيجية 

الشركة لعام 2010.
 وأضاف النصف أنه مت اإلعداد 
للمعرض مبنتهى احلرص وااللتزام 

من قبل الشركة ممثلة في إدارتها 
وموظفيها لضمان حصول العميل 
عل����ى أعلى مس����تويات اجلودة 
واخلدمات األح����دث عامليا، لكي 
تواكب الدولة دول العالم املتقدمة 

تكنولوجيا.
 من جهته ص����رح مدير عام 
خدمة قطاع االفراد بشركة كواليتي 
نت عيسى الكوهجي بان مشاركة 
كواليتي نت في املعرض تعتبر 
االفضل من حيث تنوع الباقات، 
الفتا إلى أن الشركة أعدت لقطاع 
االفراد مجموعة جديدة من خدمات 
االنترنت الت����ي تلبي احتياجات 
كافة املستويات واالحتياجات على 
حد سواء، وذلك من خال تقدمي 
خدمات جديدة مختلفة تتناسب مع 

احتياجات كل مستخدم على حدة. 
واشار الكوهجي إلى أن املعرض 
سيكون مبثابة فرصة ذهبية سواء 
بالنسبة للعماء احلاليني أو اجلدد، 
ذلك أن كواليتي نت أعدت لعمائها 
مجموعة من املفاجآت واملميزات 
بدءا من تقدمي األسعار التنافسية 
والسرعات املضاعفة، باإلضافة إلى 
اجلوائز القيمة والسحوبات التي 
ستتم على أجهزة الكترونية قيمة 
وكوبونات شراء سيتم توزيعها 
بصورة يومية طوال أيام املعرض، 
هذا فضا ع����ن توزيع كوبونات 
»امسح واربح« على فاتورة الشراء 
باإلضافة الى السحب الكبير على 
اجلائزة الكبرى في اليوم االخير 

من املعرض.

حتت رعاية الشيخة د.حصة 
س���عد العبداهلل وانطاقا من 
حرصها على ايجاد دور حيوي 
الكويتية بصفة  ومهم للمرأة 
عامة ولسيدات االعمال الكويتية 
بصفة خاصة مت اعداد برنامج 
تدريبي متطور وعدد من ورش 
العمل للمتدربات من تلك الفئة 
املهم���ة واحليوية من املجتمع 
الكويتي، وذلك لتهيئتهم من 

الناحية العلمية.
وقد مت التع���اون مع مركز 
مصادر التنمية للتدريب وهو 
احد املراكز التدريبية املتخصصة 

والذي يشرف عليه عدد من الكوادر الوطنية ومت 
تصميم البرنامج وفق اسس علمية ومن خال 
االستعانة بخبراء على مستوى عال من الكفاءة 

واخلبرة في مجال ادارة املشاريع الصغيرة.
ونظرا ملا حقق���ه البرنامج في فترة االنعقاد 
االول من اقبال شديد من قبل املشاركات والتي 

متت خال الفترة من 17 اجلاري، 
لذا سيتم تنفيذ البرنامج للمرة 
الثانية خ���ال الفترة من آخر 
الش���هر اجلاري الى الرابع من 
فبراير املقبل بالفترة املسائية 

بفندق النخيل.
من جهة اخرى قامت مدير 
املشروع وعضو جلنة سيدات 
االعمال الكويتية جميلة الدواس 
بشرح محاور البرنامج وهي: 
العمليات االدارية للمشروعات 
الصغيرة، تخطيط العمليات 
في املشروع الصغير، جتارب 
دولية للمشروعات الصغيرة، 
استراتيجيات ادارة الطلب في املشروع الصغير، 
تخطيط املنتجات اجلديدة، التسويق في املشروع 
الع���رض والطلب عل���ى املنتجات،  الصغير، 
ادارة املخزون وحفظ���ه، والتطرق الى الفرق 
بني الدول النامية والدول الكبرى في املشاريع 

الصغيرة.

.. و»مايكروسوفت الكويت« تشارك في المعرض
أعلنت شركة مايكروسوفت الكويت اليوم مشاركتها 
في معرض »إنفوبيز 2010« إلى جانب شركائها »إيبا 
الديار املتحدة«،  الكمبيوتر« و»شركة  الستشارات 

الرعاة الباتينيني ملايكروسوفت.
وتعليق����ا على أهمي����ة هذا احلدث، ق����ال مدير 
مايكروس����وفت الكويت إيهاب مصطفى ان الشركة 
جنحت هذا العام بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها 
لتقدمي احللول التقنية كجزء من التزام مايكروسوفت 
بتطوي����ر القطاع اخلاص، ونعتق����د ان هذا احلدث 
يشكل منصة هامة من ش����أنها أن متنحنا الفرصة 
لعرض أحدث احللول العملية التي ابتكرناها والتي 
ستعمل على حتسني اإلنتاجية وخفض التكاليف. 
كما س����يتيح لنا املعرض االطاع على أحدث ما مت 
التوصل إليه في عالم التكنولوجيا والتي من شأنها 

أن تعزز جناح وكفاءة املؤسسات والشركات العاملة 
في الكويت. وبهذه املناسبة، نتوجه بجزيل الشكر 
إلى شركة إيبا الستشارات الكمبيوتر وشركة الديار 
املتحدة على دعمهم املس����تمر لشركتنا، فهدفنا هو 
مساعدة املؤسسات على الفهم واالستجابة لظروف 
العمل املتغيرة مبزيد من الفاعلية وبس����رعة أكبر 
من أي وقت مضى«. وقال هال أرناؤوط، الرئيس 
التنفيذي لشركة إيبا الستشارات الكمبيوتر: »تعد 
هذه املنطقة س����وقا رئيسية هامة بالنسبة لشركة 
إيبا، ونحن ملتزمون بتقدمي املنتجات واخلدمات 
التقنية املبتكرة التي من ش����أنها أن ترتقي بكفاءة 
بيئات العمل وتضمن فوائد عظيمة للشركة. ونأمل 
من خال مشاركتنا في معرض إنفوبيز لعام 2010، 

أن نستعرض مجموعة جديدة من احللول«.

الشيخة د.حصة سعد العبداهلل 

بنحو 6% وإستراتيجية تتمثل في التركيز على القطاع المصرفي واالتصاالت والتعليم

السعيد: 280 مليون دوالر إيرادات »ITS« في 2009
فواز كرامي

أكد العضو املنتدب واملدير 
العام ملجموعة أنظمة الكمبيوتر 
العاملي���ة املتكامل���ة ITS خالد 
الس���عيد ان املجموعة حققت 
أهدافها في عام 2009 من الناحية 
املالية حيث بلغ إجمالي إيراداتها 
في السنة املالية األخيرة التي 
انته���ت في س���بتمبر املاضي 
حوالي 280 مليون دوالر بزيادة 
6% عن الس���نة املالية السابقة 
وذل���ك على الرغ���م من األزمة 
العاملية وانعكاس���اتها  املالية 
السلبية التي يعرفها اجلميع. 
وقال السعيد في لقاء صحافي 
عقده على هامش احلفل السنوي 
للمجموعة ان املوارد البشرية 
والعنصر البشري ياتي دائما في 
مقدمة أولويات اإلدارة التنفيذية 
التي حترص على توفير املناخ 
الذي يطلق طاقاتها مشيرا الى 
ان هذا احلفل الذي تنظمه سنويا 
ما هو اال رسالة شكر بسيطة 
جلميع أولئك الذين ساهموا في 

حتقيق اهداف املجموعة. 
وأضاف ان اإلدارة التنفيذية 
ومن منطلق إميانه���ا بأهمية 
املوارد البش���رية تسعى دائما 
الس���تقطاب أفض���ل العناصر 
واحلفاظ على وجودها خاصة 
في ظل املنافس���ة العالية بني 
الشركات العاملة في نفس املجال 
والذي يعتبر من أكثر املجاالت 
س���عيا وراء الطاقات البشرية 
على أساس ان اإلنسان في مثل 
هذه املجاالت هو الذي يقوم بكل 
شيء وأي تطور دائما ما يكون 

مرتبطا به. 
الى نقطة  الس���عيد  واشار 
هامة وهي ان استقطاب الكفاءات 
البش���رية املميزة غير كاف بل 
يج���ب االحتفاظ به���م في ظل 
املنافسة مشيرا الى ان ذلك ال 
يأتى من خ���ال األمور املالية 
فحس���ب بل أيضا م���ن البيئة 
التي يعمل فيها موظفو الشركة 
مؤكدا ان أبرز ما مييز ITS هو 
وجود ثقافة خاصة بها متيزها 
عن االخرين وهي الثقافة التي 
تبقي الغالبية مس���تمرين مع 
الش���ركة. وتطرق السعيد في 
الى املسؤولية  اإلطار نفس���ه 
االجتماعية للمجموعة مؤكدا ان 
ITS تعتبر نفسها مسؤولة عن 

واشار السعيد الى االستمرار 
قدما ف���ي خلق القيمة املضافة 
جلميع األطراف وهو ما مييزنا 
عن غيرن���ا وهو ما س���اعدنا 
في التعامل م���ع األزمة املالية 

بنجاح.

المنافسة العالمية

وبالنس���بة للمنافس���ة في 
صناعة تقنية املعلومات والتى 
تعتبر من أكثر القطاعات قوة 
من حيث املنافسة قال السعيد ان 
املنافسة أصبحت على املستوى 
العاملي أكثر منها على املستوى 
اإلقليمي أو احمللي وأصبح الكبار 
في كل مكان وبالنسبة ملجموعة
ITS  فهي وألكثر من 15 س���نة 
تقوم بإعداد نفسها للمنافسة 
مع الكب���ار في مج���ال تقنية 

املعلومات.
وأشار السعيد الى اجلوائز 
التي حصلت عليها املجموعة 
في السنوات األخيرة مؤكدا انها 
شهادة من السوق على اجتيازنا 
ملراحل متقدمة وهي تؤكد اننا 
نسير في االجتاه السليم وهي 
وس���يلة هامة للتقييم مؤكدا 
»نحن ال نقبل ان تكون منتجاتنا 
أقل من مستوى العاملية كذلك 
مواردنا البشرية وهذا املستوى 
الذي نستطيع فيه ان ننافس 

اآلخرين«. 
وأكد السعيد في هذا اإلطار 
أيضا حصول ITS على شهادة 
االعتماد من هيئة احملاس���بة 
املالية  واملراجعة للمؤسسات 
اإلس���امية ))AAOIFI والت���ى 
تكتس���ب أهميتها م���ن أهمية 
التي تعتبر من  املانحة  اجلهة 
أكبر الهيئ���ات املعنية بالعمل 
املالي اإلسامي، حيث متكنت 
ITS من الوفاء بجميع متطلبات 
ومعايير الهيئ���ة فيما يتعلق 
ببرامجها ومنتجاتها وخدماتها 
الت���ي تقدمها لقط���اع البنوك 
والصيرفة اإلس���امية. وأشار 
السعيد الى العاقات التي تربط 
ITS مع شركائها موضحا »ان 
ITS ترتبط بعاقات وثيقة مع 
الكثير من الش���ركاء وهذا احد 
مصادر القوة لدينا وما مييزنا 
عن اآلخرين القيمة املضافة ألننا 
شركة نعمل على خلق القيمة 

املضافة للجميع«.

التنمية االجتماعية ليس فقط 
على مستوى الكويت باعتبارها 
شركة كويتية بل على مستوى 
التي تعمل فيها خاصة  الدول 
 ITS دول املنطقة مشيرا الى ان
متنح املتميزين فرصة للتدريب 
واكتساب اخلبرات في مجاالت 
انها تخرج  متخصصة واألهم 
لتكون مؤهل���ة للعمل في أي 
 ITS مكان في العال���م. وكانت
قد نظمت دورة تدريبية ملدة 6 
أسابيع لعدد من طلبة اجلامعات 
والتعليم العالي في دولة الكويت 
في اطار دعمها لقدرات ومهارات 
الش���باب الكويتي املقبل على 
الدخول الى سوق العمل قريبا 
ال���ذي تخطط فيه  الوقت  في 
الش���ركة لتنظيمها مس���تقبا 
في األس���واق التي تعمل فيها 
السيما دول املنطقة من منطلق 
ال���دور االجتماعي الذي تلعبه 

املجموعة. 

إستراتيجية 2010

م���ن ناحية أخ���رى تطرق 
السعيد الى إستراتيجية الشركة 
وأهدافها في 2010 مش���يرا الى 
املادي  انه بالنس���بة للجانب 
فان املجموعة تسعى الى زيادة 
إيراداته���ا في عام 2010 أما من 
الناحية التشغيلية فستستمر 
املجموعة في تنفيذ إستراتيجيتها 

من خال التوسع مع شركائها 
االستراتيجيني مع االستمرار 
في القطاعات التي تركز عليها 
وهي قطاع املؤسس���ات املالية 
واملصرفية وقطاع االتصاالت 
وقطاع التعليم العالي الى جانب 
التوسع في العمليات املؤسسية 
البشرية  املوارد  العامة كنظم 
أم���ن املعلومات ونظم  ونظم 
إدارة احملتوى وغيرها. واوضح 
انه بالنسبة للتوسع  السعيد 
اجلغرافي فان املجموعة لديها 
هدفان األول يخص الدول من 
خارج املنطقة حيث االستمرار 
في مواكبة توس���عات عمائها 
في أي مكان في العالم والثاني 
يتعلق بالتوس���عات اخلاصة 
أفريقيا وشرق  بالش���ركة في 

آسيا.
ان���ه بالنس���بة  وأض���اف 
للمنتج���ات ف���إن املجموع���ة 
ستستمر في االهتمام باملنتجات 
 TABS اخلاص���ة بها مثل منتج
واخلاص في قطاع االتصاالت 
وجعله منتجا عامليا الى جانب 
منتج Ethix واخلاص باملصارف 
التقليدية منها واإلس���امية، 
واالس���تثمار في تطوير هذه 

املنتجات.
املالية  وحول تأثير األزمة 
العاملية على الشركة وأنشطتها 
قال السعيد »سبق ان ذكرت ان 

األزمة لها سلبياتها وبالنسبة 
لشركة مثل شركتنا فقد تأثرنا 
الش���ركات  إنفاق  بانخف���اض 
واملؤسسات األخرى سواء التي 
نتعامل معها او املستهدفة ولكن 
على الرغم من ذلك حققنا زيادة 
في اإليرادات«. وأضاف »لكننا 
نظرن���ا لازم���ة كفرصة ألننا 
رأينا ان الكثير من املؤسسات 
إنفاقها  ستعمل على تخفيض 
ولذلك قررنا خلق احللول التي 
تس���اعد في هذا االجتاه وهو 
خفض النفقات لدى املؤسسات 
ولذلك أصبحنا جزءا من احلل 

وليس املشكلة«.
وأوضح السعيد ان ITS قدمت 
للشركات واملؤسسات خدمات 
إدارة اخلدمات بنظام ادارة نظم 
 IT Outsourcing الغير أو ما يعرف
حي���ث طرحت عليه���م أفكارا 
إلدارة جميع خدماتهم التقنية 
أو بعضها بتكلفة اقل وجودة 
وكفاءة أعلى الننا كشركة لدينا 
احللول التي تعطي كفاءة اكبر 
بتكلفة اقل. وأضاف السعيد ان 
ITS كانت لديها احللول الداخلية 
التي خفضت من  اخلاصة بها 
خالها الكثير من التكاليف حتى 
قبل بدء األزمة من خال احللول 
التقنية التي قامت باستخدامها 
خاصة وهي شركة تعمل في أكثر 

من دولة في املنطقة والعالم.

)سعود سالم(خالد السعيد مكرما أحد موظفي الشركة


