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 خالد السعيد 

 أكد خالل احتفالها بمرور ٣٠ عامًا على التأسيس أنها تسعى لتعزيز تواجدها في آسيا وأوروبا وأميركا

 السعيد: «ITS» تستهدف أسواق الشرق األوسط وأفريقيا

ومن ناحية اخرى فإنها ستستمر 
في التوجه نحو األسواق األخرى 
في آسيا وأوروبا وأميركا من خالل 

شركائها االستراتيجيني.
التركيـــز على  ان    وأضـــاف 
األســـواق االقليمية يعتمد على 
البنيـــة التحتية اجليـــدة التي 
متتلكها الشركة من خالل وجود 
اكثـــر من ٢٤ مكتبـــا موزعة في 
مختلف الدول التي تســـتهدفها 

الشركة.
  وحول خطة التنمية وأهمية 
تقنية املعلومات في تنفيذها قال 
السعيد انه ال ميكن احلديث عن اي 
تنمية دون وضع نظم املعلومات 
كمحور أساسي فيها النها الوسيلة 
األسرع واألكثر فاعلية في اختصار 
اجلهد والوقت وحتقيق االجناز، 
مضيفـــا انه في عاملنا اليوم فان 
صناعة املعلومات أصبحت كاملاء 

والهواء الي مجتمع.
   وبالنســـبة للمنافســـة في 
صناعة تقنية املعلومات والتى 
تعتبر من أكثر القطاعات قوة من 
حيث املنافســـة ذكر ان املنافسة 
أصبحت على املســـتوى العاملي 
أكثر منها على املستوى اإلقليمي 
او احمللي وأصبح الكبار في كل 
مكان، وبالنسبة ملجموعة ITS فهي 
وألكثر من ١٥ سنة تقوم بإعداد 
نفســـها للمنافسة مع الكبار في 

مجال تقنية املعلومات. 

أســـرع القطاعات منوا وأشدها 
منافسة.

  وأضـــاف ان قطـــاع التعليم 
العالي يعتبر من اكثر القطاعات 
التي شـــهدت ـ والتزال ـ تطورا 
كبيرا في االعتماد على التقنيات 
احلديثة خاصة تلك التي تتعلق 
بتسجيل وقبول الطلبة ومتابعة 
دراســـتهم عن بعد الـــى جانب 
التدريس مؤكدا  متطلبات هيئة 
ان ITS كانت دائما االختيار األفضل 
للكثير مـــن اجلامعات واملعاهد 

العليا في املنطقة.

  إستراتيجية ٢٠١١

  وتطرق السعيد الى إستراتيجية 
الشركة وأهدافها في ٢٠١١ بقوله: 
انه بالنســــبة للجانب املادي فان 
املجموعة تسعى الى زيادة إيراداتها 
فــــي العام احلالي اما من الناحية 
التشغيلية فستستمر املجموعة 
في تنفيذ إستراتيجيتها من خالل 
التوسع مع شركائها االستراتيجيني 
مع االستمرار في القطاعات التي 
تركز عليها وهي قطاع املؤسسات 
املالية واملصرفية وقطاع االتصاالت 

وقطاع التعليم العالي.
 ITS وحول أسواق مجموعة  
املســـتهدفة في املرحلـــة املقبلة 
قال السعيد ان الشركة ستستمر 
في التركيز على أسواق الشرق 
األوسط وأفريقيا بصورة مباشرة، 

والبنوك اإلسالمية في العالم.
  وأضاف ان ITS استطاعت خالل 
السنوات األخيرة أن تؤكد ريادتها 
في مجال تقدمي احللول التقنية 
لواحد من أهم القطاعات وأسرعها 
منوا وهو قطاع اخلدمات املالية 
اإلســـالمية الذي يعتبر األسرع 
منوا في قطاع البنوك واخلدمات 

املالية.
الســـعيد أن قطاعا    وأوضح 
مهمـــا وســـريع النمـــو كقطاع 
البنوك اإلســـالمية بحاجة دائما 
إلى شركاء مثل ITS لديهم القدرة 
على تلبيـــة متطلباته املتنامية 
وحاجة عمالئه املتزايدة في ظل 
ارتفاع حدة املنافسة بينها وبني 
البنوك التقليدية، ذلك باإلضافة 
إلى خبرتها املنفردة في حتويل 
عدد من بنوك املنطقة من بنوك 
تقليدية إلى مصارف إسالمية مع 
احملافظة على قاعدة بيانات البنك 

وحسابات العمالء للبنك.
  وأشار السعيد إلى ما حققته 
ITS في القطاعات األخرى السيما 
قطاع االتصـــاالت حيث كانت 
دائما الـــذراع التقنية ألكثر من 
شركة اتصاالت معروفة خالل 
توســـعاتها االقليمية وهو ما 
منحها ميزة القدرة على تلبية 
متطلبـــات التوســـع االقليمي 
والقاري لعمالئهـــا خاصة ان 
قطـــاع االتصـــاالت يعتبر من 

اجلغرافي وتوسع أعمالها والدليل 
على ذلك شراكتها اإلستراتيجية 
مع عدد من املؤسسات اإلقليمية 
في مختلف القطاعات وتوسعها 

معها في مختلف أنحاء العالم.
  وأشار إلى أن ITS قد متكنت من 
احتالل املرتبة الثالثة على مستوى 
 IBMو HP املنطقة بعد شـــركتي
اللتني تعتبران من أكبر الشركات 
العاملية من حيث تزويد الشركات 
واملؤسسات املهنية اخلاصة بنظم 
املعلومات حسب تقييم واحدة من 
املؤسسات العاملية املعروفة وهي 

مؤسسة GARTNER العاملية.
 GARTNER وأضاف ان مؤسسة  
منحت مجموعة ITS أيضا تصنيفا 
العالم  متقدما علـــى مســـتوى 
القائدة  باعتبارها من الشركات 
في نظـــم املعلومـــات اخلاصة 
بشركات االتصاالت على مستوى 

املنطقة.
  وحول القطاعات املســـتهدفة 
قال الســـعيد ان ITS ومنذ فترة 
ليست بالقصيرة وهي تركز على 
قطاعات تعتبرها األكثر حيوية 
ومنوا وأهمية وهي البنوك عموما 
واإلسالمية منها على وجه التحديد 
واالتصـــاالت والتعليـــم العالي 
ذلك إلى جانب قطاع الشـــركات 

واملؤسسات مختلفة احلجم.
  وأشـــار في هـــذا الصدد إلى 
 ITS النجاح الكبير الذي حققته
في مجال خدمة البنوك اإلسالمية 
 GARTNER حيث اختارتها مؤسسة
ضمن تصنيف الفئة األولى ألفضل 
شركات تقنية املعلومات التي تقدم 
املالية  خدماتها لقطاع اخلدمات 

 شريف حمدي
  كشف العضو املنتدب واملدير 
العام ملجموعة أنظمة الكمبيوتر 
املتكاملة العاملية ITS خالد السعيد 
أن موارد الشركة البشرية تعتبر 
هي الركيزة األساسية ملا حتقق 
من جنـــاح وتطور ومنو ألعمال 
املجموعة على مدار العقود الثالثة 
األخيرة وحتديدا منذ أن تأسست 

الشركة في عام ١٩٨١.
  وقال الســـعيد فـــي تصريح 
مبناســـبة احلفل السنوي الذي 
اقامته الشركة بحضور عدد كبير 
من العاملني فيها ان املوارد البشرية 
ســـواء احلالية أو التي تعاقبت 
على الشركة طوال العقود الثالثة 
األخيرة لعبت الدور الرئيسي في 
حتقيق ITS للمكانة التي وصلتها 
كواحدة من أبرز الشركات العاملة 
في صناعة املعلومات ليس على 
مستوى املنطقة فحسب بل عامليا 

أيضا.
  وأضاف ان اإلدارة التنفيذية 
ومن منطلق إميانها بأهمية املوارد 
البشرية تسعى دائما الستقطاب 
أفضل العناصـــر واحلفاظ على 
وجودها خاصة في ظل املنافسة 
العالية بني الشركات العاملة في 
نفس املجال والـــذي يعتبر من 
أكثر املجاالت سعيا وراء الطاقات 
البشرية على أساس أن هذه املوارد 
البشرية هي رأسمال أي شركة في 
مثل هذه املجـــاالت وعليه تقوم 
املجموعة باحملافظة على مواردها 

واالستثمار بها.
انه  الســـعيد قائـــال:    وتابع 
باإلضافة إلى العنصر البشري، 
فإن عالقات ITS اإلســـتراتيجية 
مع كبرى الشركات العاملية كان 
قد ساهم في صنع قصة جناحها 
وهو ما ساهم في حتولها من موزع 
للخدمـــات التقنية إلى مجموعة 
رائدة في تقـــدمي أحدث احللول 
النظـــم املعلوماتية  التقنية في 
بشكل كامل وهو ما ميكن اعتباره 

اإلجناز األكبر في تاريخها.
  وأضاف ان مجموعة ITS وعلى 
مدى تاريخها كانت تضع دائما 
متطلبات عمالئها ومشاركتهم كافة 
خططهم اإلستراتيجية في املقدمة 
خاصة تلك التي تتعلق باالنتشار 

 كانت األفضل خالل العام ٢٠١٠

 «جلوبل»: أداء صناديق األسهم التقليدية تراوح ما بين ٤٢٫٥٤٪ كأرباح و٢٣٫٨٪ كخسائر
 صندوقا مؤشر «جلوبل» ألكبر ١٠ شركات و«داو جونز» الكويت األفضل أداء  صندوقا مؤشر «المثنى» و«الدرة» األفضل بين الصناديق اإلسالمية 

 لي 

 قــــال بيت االســــتثمار العاملي 
(جلوبل) في تقريره الشهري عن 
الكويتية خالل  أداء الصناديــــق 
الكويت  ديسمبر ٢٠١٠، ان سوق 
املالية شــــهد تداوالت  لــــألوراق 
نشطة على أسهم قطاعي البنوك 
واخلدمات ليكون الداعم الرئيسي 
للسوق خالل الشهر، باإلضافة إلى 
استحواذ بعض األسهم املختارة 
على اهتمامات املســــتثمرين على 
خلفيــــة األخبــــار اإليجابية التي 

شهدتها تلك األسهم. 
  وعلى صعيــــد أداء الصناديق 
احمللية مبختلف أنواعها منذ بداية 
العام ٢٠١٠، اشار التقرير الى ان أداء 
صناديق األسهم التي تستثمر في 
أسهم الشركات املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية تراوح ما بني 
٤٢٫٥٤٪ كأرباح و٢٣٫٨٠٪ كخسائر، 
وذلــــك مقارنة مبؤشــــر جلوبل 
العام الذي سجل مكاسب بنسبة 
٢٠٫٠٣٪ منذ بداية العام ٢٠١٠، وقد 

استطاعت ٧ صناديق أن تقدم أداء 
أفضل من أداء مؤشر جلوبل العام 

خالل ديسمبر ٢٠١٠. 
  من جانب آخــــر، وبالنظر إلى 
أرباح  صناديق املؤشرات، بلغت 
صندوق مؤشــــر جلوبــــل ألكبر 
عشر شركات ما نسبته ٤٢٫٠٥٪ 
خالل العــــام ٢٠١٠، ليصبح بذلك 
أفضل صندوق يستثمر في منطقة 
اخلليــــج أداء وفقا لقاعدة بيانات 
زاويا للصناديق االستثمارية التي 

تراقب أداء صناديق االستثمار في 
املنطقة.

  وقد تفوق الصندوق على مؤشر 
جلوبل ألكبر عشر شركات والذي 
ارتفع بدوره بنسبة ٣٧٫١٨٪ منذ 
بدايــــة العام ٢٠١٠، بينما ســــجل 
صنــــدوق الصناعية ملؤشــــر داو 
جونز الكويت أرباحا بلغت نسبتها 
٢٠٫٩٨٪ منذ بداية العام نفسه، أما 
صندوق مؤشــــر املثنى اإلسالمي 
فقد سجل مكاسب بنسبة ٩٫٤٣٪ 

خالل تلك الفترة.
  أمــــا أداء صناديــــق األســــهم 
املتطابقة مع الشريعة اإلسالمية 
فقد تراوح مــــا بني ٩٫٧١٪ كأرباح 
و٤٫٦٩٪ كخسائر، مقارنة مبؤشر 
جلوبل اإلسالمي الذي ارتفع بنسبة 
٦٫٩٥٪ خالل نفس الفترة، وبذلك 
تفوق صندوق واحد فقط في أدائه 
على أداء املؤشر خالل العام ٢٠١٠، 

وهو صندوق الدرة اإلسالمي.
  على صعيــــد آخر، تراوح أداء 

الصناديق التي تستثمر في األسواق 
اخلليجية ما بني ١٥٫٥٦٪ و٣٫٦٣٪ 
جميعها أرباح، حيث تفوق صندوق 
واحد فقط في أدائه على أداء املؤشر 
خالل العــــام ٢٠١٠، وهو صندوق 
الوطني لألسهم اخلليجية، علما 
بأن املؤشر «مؤشر جلوبل اخلليجي 
االستثماري ١٠٠» قد سجل ارتفاعا 
خالل العام ٢٠١٠ بنسبة ١٤٫٩٣٪.

  أما صندوق جلوبل اخلليجي 
للشــــركات الرائدة فقد تفوق في 

أدائه على مؤشر جلوبل اخلليجي 
ألكبر ٣٠ شــــركة، حيث بلغ أداء 
الصنــــدوق خالل العــــام ٢٠١٠ ما 
نسبته ٢٣٫٠٤٪ مقارنة بأداء املؤشر 

والبالغ ١٥٫٧٧٪.
   وبالنظر إلى صناديق األسهم 
التي تســــتثمر في سوق الكويت 
واألسواق اخلليجية والعربية فقد 
تراوحــــت أرباحها ما بني ١٤٫٩٤٪ 

و١٠٫٥٧٪ منذ بداية العام ٢٠١٠. 
أداء الصناديق    بينما تراوح 

الشـــركات  التي تســـتثمر في 
املتوافقة إســـالميا في األسواق 
اخلليجية ما بني ١٦٫٥٣٪ و٥٫٢٥٪، 
وسجل صندوقا نور اإلسالمي 
اللذان  اخلليجي ومنافع األول، 
يعمالن وفقا ألحكام الشـــريعة 
اإلسالمية ارتفاعا بنسبة ١٢٫٠٠٪ 
و٤٫٠٥٪، على التوالي، فيما سجل 
مؤشر جلوبل اخلليجي اإلسالمي 
مكاسب بنسبة ٥٫٢٠٪ خالل العام 

  .٢٠١٠

 (قاسم باشا)  جانب من تكرمي موظفي الشركة

 رشــــحــت مجلــــــة 
«نيويــــورك تايـمـــــز» 
األميركية منتجع بورت 
غالب على ساحل البحر 
األحمر كإحــــدى أفضل 
الوجهات السياحية التي 
ميكن زيارتها خالل العام 
٢٠١١ حــــول العالم، جاء 
ذلك في قائمة تصدرها 
املجلة سنويا تضم أفضل 
٤١ وجهة ســــياحية في 

مختلف بلدان العالم حيث احتلت بورت غالب املرتبة 
الـ ٢٤ من هذه القائمة.

  ووصفت املجلة منتجع بورت غالب بأنه منتجع 
هادئ ينعم باملياه الصافية والرمال الناعمة وميكن 
رؤية األسماك واألحياء املائية والشعاب املرجانية 
من خالل املياه الشــــفافة بوضوح، وذكرت املجلة 
أن محبي الغوص يســــتطيعون استكشاف احلياة 
البحرية الغنية في بورت غالب حيث الزالت املنطقة 
بكرا ولم تصب شعابها املرجانية ولم تتلوث مياهها 
النقية بسبب كثرة الســــائحني، كما أشارت إلى ما 
يتمتع بــــه منتجع بورت غالب من خيارات لإلقامة 
الفاخرة حيث يوجد باملنتجع أربعة فنادق تديرها 
مجموعة انتركونتننتال العاملية وتضم منتجعات 

.(SPA) سيكس سينسيز العاملية
  وتراعي مجلة نيويورك تاميز األميركية في إصدار 
قائمتها السنوية التي تضم ٤١ وجهة سياحية حول 
العالم عددا من معايير األمن والسالمة وجمال الطبيعة 
وسهولة الوصول إليها واخلدمات السياحية بها وذلك 
باإلضافة إلى املعاييــــر البيئية واملزايا والعروض 

السياحية التي تقدمها تلك الوجهات للسائحني.
  وتعتبر مجلة نيويورك تاميز أوســــع املجالت 
األميركية انتشارا وأعرقها وتوزع خارج الواليات 
املتحدة في جميع أنحاء العالم ولهذا تنتظر شركات 

السياحة والسفر القائمة 
التــــي تصدرهــــا املجلة 
سنويا لتخطيط برامجهم 
السياحية لثقتهم باختيار 
املجلة القائم على أسس 
علمية وبواسطة خبراء 
العاملية  الســــياحة  في 
وأيضا للثقة التي يوليها 
جمهــــور القراء ملجلتهم 
فــــي الواليــــات املتحدة 

وخارجها.
  يضم منتجع بورت غالب مارينا دولية، وفنادق 
سياحية عاملية، وملعبا للجولف وناديا لليخوت، 
ومباني سكنية ومجمعات جتارية ومرافق وخدمات 
وبنى حتتية.. ومجتمعا سكنيا وترفيهيا.. وميكن 
الوصول إليه بكل ســــهولة عبر البحــــر أو البر أو 
اجلو.. فهو يبعد ٥ دقائق فقط عن مطار مرسى علم 
الدولي. وجتمع بورت غالب بني أسرار الشرق العربي 
وعجائب التكنولوجيا الغربية وبني معالم الطبيعة 
الغنية واملعالم الثرية احلضارية وبني روائع النيل 
اخلالد ونقاء مياه البحر األحمر الهادئة، وبني رمال 
الشواطئ الناعمة وسالسل اجلبال املتاخمة.. ووفرت 
بورت غالب بسحرها الراحة للجسد والروح واملتعة 

واملغامرة والثراء الفكري.
  ويضــــم بورت غالب مارينا مبســــاحة ١٥٠ ألف 
متر مربع ومجهزة الســــتقبال وخدمة ١٠٠٠ يخت 
مبا فيها اليخوت الضخمة وتستقبل مارينا بورت 
غالب في السنة أكثر من ٢٠٠٠ يخت من جميع أنحاء 
العالم وهي مجهزة إلقامة السباقات الدولية للزوارق 
البحرية، كما يضم منتجع بورت غالب كذلك مركزا 
لأللعاب الترفيهية ويشغل مساحة ٦٠٠ متر مربع 
ومقسم بحسب طبيعة هذه األلعاب، ويضم تشكيلة 
كبيرة من األطعمة من جميع أنحاء العالم في مناطقه 

الداخلية واخلارجية. 

 مارينا بورت غالب

 بترشيح من «نيويورك تايمز» وبين قائمة تضم ٤١ وجهة سياحية

 «بورت غالب» يحتل المرتبة الـ ٢٤ ألفضل 
الوجهات السياحية حول العالم في ٢٠١١
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