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ثّمنت الدعم الالمحدود الذي حظيت به من مساهميها

»دار االستثمار« تشيد بدور القضاء في التصديق على حكم إعادة هيكلة التزاماتها
الشركة، وهذا ما لوحظ بتغطية 
املؤسس����ات اإلعالمي����ة ومراكز 
الدراسات، سواء كانوا صحافيني 
أو محللني اقتصادي����ني أو كتاب 

أعمدة ومقاالت.
لهذا فان الشركة تتقدم بالشكر 
والتقدير جلهود كافة املؤسسات 
الش����ريفة  اإلعالمية والتحليلية 
والنزيهة، التي غطت مبهنية خالية 
أو املصلحة الضيقة  الغرض  من 
والذاتية، أحداث السنتني املاضيتني، 
سواء كان هذا الرأي املهني إشادة 
بشركة دار االستثمار أو نقدا لها. 
وأخيرا نس����أل اهلل العلي القدير 
الك����رمي الرحيم كم����ا انعم علينا 
بكرمه ورحمته بصدور هذا احلكم 
التاريخي رغم الصعاب الشائكة أن 
مين علينا مرة أخرى بإعانتنا على 
تنفيذ خطة إعادة الهيكلة على أكمل 

درجة انه هو السميع البصير.
)فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما 
ينفع الناس فيمكث في األرض(، 
وفي اخلتام ان احلمد هلل واملنة. 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة«.

والتجمعات االقتصادية واملؤسسات 
املختصة، وعلى صفحات ومنتديات 
العنكبوتية  االنترنت والش����بكة 
وعلى صفحات اجلرائد واملجالت 

وكافة وسائل اإلعالم.
لقد كانت اجلمعيات العمومية 
للشركة الساحة التي عكست هذه 
الوح����دة وااللت����زام بالهدف، بني 
مجلس اإلدارة ومساهمي الشركة، 
مما أثار تقدير وإعجاب املراقبني 
واملعنيني بشأن السوق االقتصادي 

الكويتي وشركاته.
ان أهمية ما سيحدث للشركة، 
من تط����ورات في أوضاع معاجلة 
ديونه����ا كان هاج����س الكثير من 
املهتمني بالشأن االقتصادي العام 
وبالقطاع اخلاص إضافة لإلعالم 
املق����روء واملرئ����ي واملس����موع، 
الكويتي  النعكاسه على املجتمع 
ومصالح آالف املواطنني واملقيمني، 
والشركات الدائنة والشركات ذات 
الصلة بها ومساهميهم والدائنني 
األفراد وعائالتهم الذين كانوا حتما 
سيتأثرون مبا ستتطور له أمور 

عناء متابعة عالقتنا مع مجموع 
الدائنني وم����ع اجلهات القضائية 
والرقابية، رغم املصاعب والتشكيك، 
وعلى األخص في الفترات األخيرة 

قبل صدور احلكم.
ونشدد على ش����كرنا احململ 
باالمتنان، لإلخوة األعزاء، الرائعني 
أفرادا  بصبرهم، من املس����اهمني 
ومؤسس����ات، وعلى دعمهم غير 
احملدود لنا، ال����ذي ميزنا عن كل 
الش����ركات الكويتية األخرى، فقد 
قطعنا هذا املشوار رغم الظروف 
الصعبة، املش����بعة بالش����ائعات 
والصراع����ات متحابني متالزمني 
كالبنيان املرصوص الذي يش����د 
بعضه بعضا بالرغم من تضارب 
املصالح وتعقد الظروف ولم يكن 
م����ن بيننا من س����عى إلى اإلقالل 
التزامات مستحقة  او  من حقوق 

لدائنينا او عمالئنا.
ونخ����ص بالش����كر والفخ����ر 
واالعت����زاز أيضا م����ن تولى من 
مساهمينا الدفاع عن الشركة في 
منتديات املجتمع الكويتي بالدواوين 

مخلصة طيبة مباركة من اجلهاز 
انكب ليال ونهارا  الذي  التنفيذي 
عل����ى العمل داخل الش����ركة ومع 
الدائنني، ملا فيه مصلحة الشركة 
ودائنيها ومساهميها، وحتملوا من 
اجل ذلك كل الصعاب في ميدان عمل 
صعب وش����اق، على عدة جبهات 
ومحاور وبلدان، فهم رجالها الذين 
جاهدوا للحق وصمدوا أمام حمالت 
التشكيك الش����خصية والتشويه 
املقصود وغير املقصود، فلهم منا 
االعتزاز والفخر بوجودهم معنا 
والشكر لهم كل الشكر والتقدير.

وق����د جاء هذا احلك����م العادل 
تتويجا جلهودهم وجلهود الفريق 
القانوني، فما خاب من سعى لرضا 

اهلل وحتقيق احلق ألهله.
ولن ننسى أن نشكر الدائنني 
وباألخص من وقعوا على خطط 
الهيكل����ة بكل مراحله����ا وأعضاء 
جلنة الدائنني وعلى رأسهم السيد 
الكوهجي مدير بنك  عبدالرحمن 
الكويت،  الكويت والبحرين فرع 
ملهنيتهم وتعاونهم معنا وجتشم 

ومن يعيش فيه.
كما نتقدم أيضا بالش����كر إلى 
احلكومة الرش����يدة ومؤسساتها 
الكويت  الرقابي����ة ممثلة ببن����ك 

املركزي.
ويود املجلس أن يشيد باألداء 
املهني احملت����رف والراقي للفريق 
املميز للش����ركة، من  القانون����ي 
محامني ومستش����ارين وعاملني 
باملركز للمحام����اة )فواز عبداهلل 
السعيد ود.يوسف ظاهر احلربش 
وشركاهم( فلهم منا ومن مساهمينا 
التقدير والشكر وجزاهم اهلل عنا 

كل اخلير والثواب.
إلى  والش����كر موصول أيضا 
القانوني املشارك، مكتب  الفريق 
احملامي فهاد ناصر العجمي ومكتب 
احملامي عماد جاسم بوراشد ومكتب 

احملامي حمد عدنان املوله.
الظ����روف الصعب����ة  ورغ����م 
والضغ����وط العملية والنفس����ية 
والتأثيرات املادية واألسرية التي 
تعرضت لها الش����ركة والشركات 
التابعة والزميلة، فقد حظينا برفقة 

مبادئ القانون والعدالة في أحكامه، 
وتوخي العدل واإلنصاف بني من 
اختصموا في س����احته، فلهم من 
اهلل اجلزاء األوفر والعطاء االجزل 
واملكانة الرفيعة في الدنيا واآلخرة، 
جاعال ما عملوا في ميزانهم يوم 

القيامة.
ويبقى قضاؤنا الش����امخ بعد 
اهلل العل����ي القدير ث����م صاحب 
السمو األمير وس����مو ولي عهده 
األمني احلصن احلص����ني واملالذ 
اآلمن والركن املكني حلفظ حقوق 
الشعب ومصاحله وامن هذا البلد 

أعربت ش����ركة دار االستثمار 
ف����ي بيان صحافي ع����ن تقديرها 
وشكرها للقضاء الكويتي النزيه، 
وتقدمت بالش����كر إل����ى احلكومة 
واملؤسسات الرقابية ممثلة ببنك 
الكويت املركزي، وذلك عقب صدور 
حكم احملكمة املختصة بالتصديق 
على خطة الشركة بإعادة هيكلة 

التزاماتها.
وفيما يل����ي نص البيان: »هلل 
األم����ر من قبل وم����ن بعد، يتقدم 
مجلس إدارة شركة دار االستثمار 
إلى اهلل العلي القدير باحلمد الذي 
يليق بجالله وعظمة سلطانه، حمدا 
ال نبلغ له مدى وال نرى له منتهى 
على فضله وجوده وكرمه ورحمته 
بصدور حك����م احملكمة املختصة 
بإعادة الهيكلة بالتصديق على خطة 

الدار بإعادة هيكلة التزاماتها.
ث����م نتق����دم بالش����كر الوفير 
واالمتن����ان والعرف����ان، لقضائنا 
العادل بهذا احلكم والذي يسطر فيه 
مرة أخرى � كما عودنا دائما وابدأ 
ان شاء اهلل- مثاال آخر على سيادة 

الندوة الى عدد من احملاور منها 
التعريف بنظ����م إدارة اجلودة 
الش����املة، الفتا الى مش����اركة 
جمي����ع العاملني ف����ي حتقيق 
األهداف املرجوة للمؤسس����ات 
العمليات  احلكومية وممارسة 
االدارية وتقدمي اخلدمات دون 
أخطاء. وأوضح ان نظام اجلودة 
االدارية )ايزو 9001( هو عبارة 
ع����ن مواصفة دولي����ة خاصة 
بأفضل املمارسات االدارية على 
هيئة متطلبات محددة الستيفاء 
احلصول على الشهادة املعترف 
بها دوليا. وش����دد على اهمية 
تطبيق معايير اجلودة االدارية 
في املؤسسات احلكومية وتطوير 
العمل  النظم احلالية في بيئة 
كونه أمرا مهما في ظل س����عي 
الدولة الى التحول الى مركز مالي 

وجتاري اقليمي في املنطقة.
ولفت ال����ى ان هناك العديد 
م����ن املزايا الت����ي تتحقق من 
خ����الل تطبي����ق املواصف����ات 
اإلدارية العاملية � األيزو 9001 
العمل  أبرزها توثيق إجراءات 
وحتديدها مبا يحد من الفروقات 
واالختالفات في تنفيذ مهام العمل 
بني املوظف����ني، وكذلك حتديد 
املسؤوليات والصالحيات بشكل 
دقيق مبا يساعد في فك التشابك 

خالل ندوة في غرفة التجارة 

الوتار: نتوقع زيادة إقبال املؤسسات 
احلكومية على تطبيق معايير اجلودة اإلدارية 

في االختصاصات بني االقسام 
املختلفة داخل املؤسسة.

وقال د.الوتار لقد تعاملنا مع 
وزارات وهيئات حكومية عدة، 
وقمنا بتطبيق معايير اجلودة 
االدارية )ايزو 9001( بش����كل 
عملي مما كان ل����ه أثر وفائدة 
على النظام االداري املطبق في 

هذه الهيئات والوزارات.
وأضاف من املتوقع ان يزداد 
االقبال على تطبي����ق معايير 
اجلودة االدارية من قبل العديد 
من الهيئات والوزارات احلكومية 
مس����تقبال، معربا عن سعادته 
لالهتمام الكبير من العديد من 
الشخصيات احلكومية مبوضوع 
اجلودة، ملا لها من دور مهم في 
رفع مستوى األداء والذي يؤدي 
إلى تطوير الكفاءات البشرية مبا 

ينعكس على تطور املجتمع.
وذكر أن االستفادة احلقيقية 
من نظام االيزو 9001 تكمن في 
قدرة العاملني في أي مؤسسة 
من خالل توثيق النظام بشكل 
مبسط وعملي يخدم العمل ال أن 
يكون التوثيق في شكل مجلدات 
وملف����ات تثقل وتعوق العمل، 
فضال عن الشعور السلبي الذي 

تتركه في نفس املوظف.
ردا على احد االستفسارات 
التي مفادها: هل االيزو 9001 قابل 
للتطبيق في قسم او ادارة دون 
باقي اقسام وادارات املؤسسة 
قال الوت����ار ان هذا ممكن على 
ان يكون ذل����ك كمرحلة أولية، 
ويفضل ان يتم تعميم النظام 

على باقي االقسام واالدارات.
وحول كيفية تطوير إجراءات 
العمل ذكر د.الوتار ان هذا االمر 
يكون من خالل تبسيط اجراءات 
العمل بهدف  ودراسة خطوات 
إعادة النظر في اخلطوات الالزمة 
إلمتامها والسعي الى اختصار 

الوقت الالزم لذلك.
شريف حمدي  ٭

أكد مدير عام شركة امبشن 
لالستشارات والتدريب د.يوسف 
الوتار أهمي����ة تطبيق معايير 
اجلودة اإلدارية )االيزو 9001( في 
املؤسسات والهيئات احلكومية 
مبا يتماشى مع اخلطة اخلمسية 
للدولة، وتوثيق أدلة العمل في 

اجلهات احلكومية.
وق����ال د.الوتار خالل ندوة 
عقدتها أمبش����ن لالستشارات 
والتدريب حول »اجلودة اإلدارية 
حسب املعايير الدولية � األيزو 
9001« امس في غرفة التجارة 
والصناعة ان هدف اس����تيفاء 
متطلبات نظ����م إدارة اجلودة 
)ايزو 9001( في أي مؤسس����ة 
هو الوص����ول إلى إدارة العمل 
من خالل مبادئ ونظم متوافقة 
مع املواصفات القياسية الدولية 
احلديث����ة، الفتا الى أنها حتوز 
أولوية اخلطط اإلستراتيجية 
لل����دول الت����ي تول����ي اهتمام 

بالعنصر البشري.
وتط����رق د.الوت����ار خالل 

د.يوسف الوتار خالل الندوة

خالل لقاء الوزيرة مع مجلس إدارة الغرفة 

بعد جناحه في أبوظبي

بورسلي: الدور التنموي اجلديد يضع على »الغرفة« مسؤولية متزايدة 

»اإلبداع اخلليجي« تختتم برنامجًا تدريبيًا في مسقط

أكدت وزيرة التجارة والصناعة 
د.أماني بورسلي أن الدور التنموي 
الكبير الذي يلعبه القطاع اخلاص 
الوطني في خطة التنمية يزيد من 
مسؤوليات غرفة جتارة وصناعة 
الكوي���ت باعتبارها ممثلة لهذا 
القطاع، ومن هذا املنطلق، فإن 
وزارة التجارة والصناعة حريصة 
على تفعيل جهودها التشاورية 
مع الغرفة، بغي���ة زيادة كفاءة 
األداء االقتصادي وحتسني املناخ 

االستثماري في البالد.
جاء ذلك، خالل اجتماع وزير 
التجارة والصناعة في أول لقاء 
لها مع مجلس إدارة الغرفة منذ 

تسلمها حقيبتها الوزارية.
وبدوره، رحب رئيس غرفة 
جتارة وصناع���ة الكويت علي 
ثنيان الغ���امن بوزيرة التجارة 
والصناعة، مؤك���دا أن اللقاءات 
التشاورية بني الوزارة والغرفة 
لم تنقطع إطالقا، وكان لها دائما 
دور إيجابي في بحث ومعاجلة 
العوائق والعقبات التي تعترض 
أداء القط���اع االقتصادي لدوره 
التنم���وي، وذلك م���ن منطلق 
املصلح���ة الوطني���ة العام���ة، 
واحلرص على أن تأتي القرارات 
واالج���راءات الوزارية س���ديدة 
واضح���ة، وأن يأت���ي تنفيذها 

صحيحا سليما.
واش���ار رئيس الغرفة لهذه 
احلقيقة حني ربط بني ما يفترض 
ب���وزارة التجارة والصناعة من 
انفتاح على العالم، وتعاون مع 
مختلف الدول واألطراف، ومرونة 
وحصافة وديبلوماسية في هذا 
التعامل، وبني إس���ناد حقيبتها 
للدكتورة بورس���لي األكادميية 
املتخصصة، والتي خاضت العمل 

في القطاع اخلاص.
وقد طرحت في ه���ذا اللقاء 
اخلطوط الرئيسية للتعامل مع 
امللفات والقضايا ذات األولوية 

عدد كبير من املواطنني، كما اتفقتا 
عل���ى وجوب تفعي���ل وتطوير 
القرارات الص���ادرة فعال، ومنذ 
س���نوات عديدة لدعم املنتجات 
احمللية، واعطاء منتجات الصناعة 
الوطنية أولوية في املشتريات 

احلكومية.
من جهة اخرى، أعربت غرفة 
جت���ارة وصناع���ة الكويت عن 
تفاؤلها بص���دور قانون هيئة 
أس���واق املال، وبإجناز الئحته 
التنفيذية، كما أعربت عن متنياتها 
بأن يتم قريبا استكمال اخلطوات 
الالزمة لقيام الشركة التي نص 
قانون هيئة أس���واق املال على 
تأسيس���ها لتتولى إدارة سوق 
املالية، مبدية  الكويت لألوراق 
ثقتها بأن القطاع اخلاص الوطني 
� ممثال بهذه الش���ركة � سيثبت 
كفاءته في إدارة السوق، خاصة 
االدارة س���تكون حتت  أن هذه 
إشراف هيئة أسوال املال ورقابتها 

الكاملة.
اللقاء عن االتفاق  كما اسفر 
على تفعيل دور جلنة السياسات � 
وهي جلنة تشاورية مشتركة بني 
الوزارة والغرفة يعود انشاؤها 
الى قرابة عشرين عاما � وتنظيم 
له���ا، باعتبارها  لقاءات دورية 
أداة هامة للتشاور والتنسيق، 
إمكانية إنشاء جلان مؤقتة  مع 
ومتخصصة للتشاور في قضايا 

معينة أو ملفات محددة.
اجلدير بالذك���ر أن اللقاء قد 
شارك فيه كل من: وكيل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز 
اخلالدي، والوكيل املساعد لشؤون 
الشركات والتراخيص التجارية 
السابج، والوكيل املساعد  داود 
لشؤون املنظمات العاملية وحقوق 
امللكية الفكرية والرقابة التجارية 
باإلنابة ش���اكر الصالح، ومدير 
إدارة مكتب الوزيرة عبدالرحمن 

احلساوي.

مصالح املستهلك وعن حقه في 
احلصول على الس���لعة اجليدة 
واخلدمة عالية املستوى، جتاه كل 
من يعرض هذه السلع ويقدم هذه 
اخلدمات من التجار واملصنعني 
واملزودين وغيره���م، حيث ان 
هدف مثل ه���ذه اجلمعيات هو 
حماية املستهلك وليس محاربة 

التاجر.
كما ناقش املجتمعون، قضية 
التضخم وارتفاع األسعار، حيث 
كشفت وزيرة التجارة والصناعة 
د.بورسلي عن أن الوزارة تتعاون 
مع جهات دولية لتصميم مؤشر 
ألس���عار املس���تهلك، كي يكون 
هناك معيار علمي لقياس تطور 
األسعار، مما يساعد الى حد كبير 
على وضع السياسات الالزمة في 

هذا الصدد.
واتفقت الوزارة والغرفة على 
أن معاجلة أوضاع املناطق احلرة 
تعتبر من امللفات املستعجلة فعال 
الرتباطها مبصالح واستثمارات 

في البح���ث واملعاجلة والقرار، 
ومن أهمها، تسريع إقرار قانون 
الشركات التجارية، ملا له من أهمية 
كبيرة في تنظيم العمل التجاري 
بالبالد، ومن انعكاس إيجابي على 
الثقة الدولية باقتصادنا الوطني، 
وكذلك موضوع االسراع في إيجاد 
مناطق تخزين جتارية، في ضوء 
التقرير الذي سبق أن رفعه الى 
مجلس ال���وزراء فريق مختص 
مكلف بذل���ك، والذي انتهى الى 
حصر األراضي غير املس���تغلة 
واملخصصة جله���ات حكومية 
مختلف���ة، وحتدي���د مواقعه���ا 
ومس���احاتها، واقتراح اآلليات 
الى مناطق  الالزمة لتحويله���ا 
تخزين جتاري���ة تلبي احلاجة 

املاسة خلدمات التخزين.
وتناول اللقاء ايضا، موضوع 
تأسيس جمعية حلماية املستهلك، 
وفق���ا للمفه���وم احلديث ملهمة 
ورس���الة مثل هذه اجلمعيات، 
وال���ذي يقوم عل���ى الدفاع عن 

علي الغامن والوزيرة د.أماني بورسلي خالل االجتماع

الغامن: التشاور بني 
»التجارة« و»الغرفة« 
يهدف إلى معاجلة 

العوائق والعقبات

أعلنت شركة اإلبداع اخلليجي 
لالستش����ارات والتدري����ب ع����ن 
اختتامها بنجاح برنامجها التدريبي 
»اخصائي التخطيط االستراتيجي« 

في مسقط.
ويأت����ي اط����الق البرنامج في 
س����لطنة عمان في مايو املنصرم 
بعد النجاح الذي حققه البرنامج في 
إمارة أبوظبي خالل ابريل املاضي، 
وقد حتقق تكرار هذا النجاح نظرا 
البرنامج في بناء وإعداد  ألهمية 
ك����وادر متخصصة ف����ي مواجهة 
املتغي����رات والتحديات املعاصرة 
التي تواجهها منظمات األعمال في 

القطاعني احلكومي واخلاص.
املناس����بة، أشار مدير  وبهذه 
عام شركة اإلبداع اخلليجي أحمد 
ش����ربجي الى أنه ف����ي ظل تطور 
املنظمات واتساع شبكات االعمال 
أصبح لدى املنظمات اهتمام كبير 
بإعداد وبناء فرق داخلية للتخطيط 
االستراتيجي تغنيها عن االستعانة 
بشركات استشارية خارجية، ويأتي 
هذا االهتمام نظرا ملزايا مختلفة 
أوالها أن هذا الفريق هو ابن املنظمة 
ولديه احلرص على جناح منظمته، 
كما انه على علم تام بطبيعة عملها 
ولديه إملام بالبيئة احمليطة بها من 
عمالء ومنافسني، وبالتالي يستطيع 
تفهم احلاجات احلقيقية للمستقبل، 
وهذا كله س����يؤثر بش����كل كبير 
وفعال عل����ى مخرجات التخطيط 
االستراتيجي ومالمسته للمستقبل 

املنشود، كما انه سيسهل من مهمة 
وضع سيناريوهات بديلة متكن 
املنظمة من التكيف مع املتغيرات 
واملستجدات التي قد تطرأ، ومحصلة 
هذا كله س����تصب في قوة أدوات 
املنافسة وزيادة  املنظمة ملجابهة 

فرص تقدمها وتطورها.
وأضاف شربجي قائال: »لقد قمنا 
بتصميم هذا البرنامج »اخصائي 
تخطيط اس����تراتيجي« بالتعاون 
 )Horizons Learning( مع ش����ركة
البريطاني����ة، ومن ثم مت اعتماده 
من قب����ل معهد القي����ادة واإلدارة 
اإلجنليزي وهي من كبري الهيئات 
اإلدارية اإلجنليزية املختصة في 
إصدار واعتماد الشهادات العلمية 
واملهنية ألهم الوظائف اإلدارية في 
الصناعة واخلدمات، وذلك رغبة 
من شركة اإلبداع في تقدمي منهج 
إع����داد كفاءات  علمي وعملي في 
التخطيط االستراتيجي يتماشى 
مع التوجهات العاملية وفي نفس 
الوق����ت يلتزم بأح����دث املعايير 
واملقاييس املوضوعة من قبل جهات 
عاملية تتسم باحلرفية والدقة حتى 
نضمن جودة املخرجات التدريبية 

لعمالئنا.
ولفت ش����ربجي ال����ى أن هذا 
البرنامج قد مت����ت إقامته في كل 
م����ن أبوظبي ومس����قط باللغتني 
العربية واالجنليزية وفقا ملتطلبات 
بيئات العمل املختلفة بالرغم من 
أن املشاركون كانوا من عدة دول 

أحمد شربجي

عربية مختلفة.
واختتم قائ����ال: لقد تنفيذ هذا 
البرنام����ج على مدى 50 س����اعة 
تدريبي����ة خ����الل فت����رة 10 ايام 
تدريبية، حتى يتمكن املشاركون 
من اس����تيعاب مفاهيم التخطيط 

االستراتيجي بشكل واضح وموسع، 
وكذلك حتى يتم التأكد من استخدام 
أدوات التخطيط االستراتيجي في 
التنفيذ والتقييم واملراجعة وفق 
املنهجي����ات التي طرحت بصورة 

سليمة وصحيحة.


