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»بيتك« يبحث إنشاء جامعة عالمية في ماليزيا ضمن مشروع »مديني اسكندر«
بحث الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي- بيتك-محمد 
العمر خالل لقائه رئيس الوزراء 
املاليزي محمد جنيب عبد الرزاق 
تفاصيل عرض تلقاه بيتك من 
إح����دى اجلامع����ات الكبرى في 
العالم إلنشاء جامعة عاملية في 
ماليزيا تعزز رؤيته إلقامة صرح 
تعليمي عاملي متميز يتبنى فكرة 
جامعة املستقبل، بحيث تكون 
منارة علمية ألبناء املنطقة من 
مختلف اجلنسيات في مختلف 
التخصصات وسيتم إنشاؤها 
ضمن مش����روع مديني اسكندر 
التميز  العمالق وكأحد جوانب 

والقيمة املضافة إلى املجتمع.
وقال البنك في بيان صحافي 
أمس ان بيتك - ماليزيا استثمر 
329 مليون دوالر في مش����روع 
مديني إسكندر، ويتوقع زيادة 
االستثمارات إلى 6 مليارات دوالر 
خالل 15 س����نة، وتصل مديني 
إسكندر بني كبرى املدن اآلسيوية 
واقتصادات العالم املزدهرة مثل 
الهن����د والصني بحك����م موقعها 
املتميز وتعتبر من أكبر مشاريع 

التطوير العقاري في آسيا.
وأكد البيان على التزام بيتك 

في البداي���ة أوضح رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لش���ركة مجمعات األس���واق 
التجارية ورئيس اللجنة العليا 
املنظمة للمؤمتر توفيق اجلراح 
أن إقرار مجلس األمة ملشروع 
خطة التنمية االقتصادية ميثل 
البداية احلقيقية خلروج الكويت 
من أزمتها االقتصادية، مشيدا 
الفهد في  بدور الش���يخ أحمد 
حتمله مسؤولية ملف التنمية 
االقتصادية في الكويت وحرصه 
على تذلي���ل كل العقبات التي 
القطاع اخلاص للقيام  تواجه 

بدوره التنموي في البالد.
وأك���د اجل���راح أن املؤمتر 
سيركز بشكل أساسي على خطة 
التنمية والعقبات التي ميكن أن 
التنفيذ، خاصة  تواجهها عند 
التمويل  ما يتعلق بعملي���ات 
والت���ي تعد من أه���م العوامل 
التي تساعد في جناح مشاريع 
التنمية، خاصة ان البنوك التزال 
متمسكة بسياستها احلذرة في 

عملية التمويل.
واعتبر اجل���راح أن وضع 
مش���اريع التنمي���ة والبني���ة 
األساس���ية املعروف بنظام ال� 
B.O.T حاليا يحتاج إلى تسارع 
في اخلط���وات لع���ودة طرح 
املشاريع من جديد في ظل األزمة 
املالية التي تعصف بالبالد منذ 
نهايات الع���ام 2008، مبينا أن 
استمرار هذا التوقف يعني أن 
منحنى األزمة املالية قد يستمر 
في ظل ضعف خطوط االئتمان 
من البنوك احمللية وعدم تنفيذ 
مش���اريع جديدة رغم احلاجة 
الش���ديدة لتنفي���ذ العديد من 

املشاريع التنموية.
وب���نينّ اجل���راح أن نظ���رة 
احلكومة لتلك املشاريع يجب 
أن تنبع من االهتمام باجلانب 
االقتصادي أكث���ر من التركيز 
فقط على حماي���ة املال العام، 
 مشيرا إلى أن القانون اجلديد

)ال� B.O.T( ميثل حجر األساس 
لتلك املشاريع، سواء التي تنفذ 
أو املخطط لطرحها في  حاليا 
املستقبل، مؤكدا أن تعديل هذا 
القانون سيس���اهم في وضع 
حد نهائي ملا تتعرض له هذه 
املشاريع من هجوم غير مبرر 
تسبب في توقيفها ملدة 4 سنوات، 
الذي انعكس سلبا  وهو األمر 
على القطاع احمللي والشركات 

العقارية العاملة به.
وأضاف اجل���راح أن خطة 
الدولة اجلدي���دة لتنفيذ خطة 
التنمية اجلديدة التي تقدم بها 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
الدولة  االقتصادي���ة ووزي���ر 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد 
الفهد وأقرها مجلس األمة مؤخرا 

الشراكة ولكن القانون اجلديد 
جاء ببنود متشددة جتاه القطاع 
اخلاص حت����ت ذريعة حماية 

املال العام.

لغط كبير

م���ن جانب���ه ق���ال اخلبير 
العقاري ورئيس مجلس االدارة 
السابق لشركة االمناء العقارية 
س���ليمان البري���كان ان خطة 
التنمية اجلديدة تبشر باخلير 
الذي توقفت  العقاري  للقطاع 
عنه املشاريع الضخمة خالل 
السنوات الثالث املاضية وهو 
ما ساهم في ارتفاع حدة األزمة 
على الشركات وحتديدا العقارية 
التي لم تنفذ مشاريع ضخمة 
إلى اخلارج  محليا واجته���ت 
لتنفي���ذ أفكارها وهو ما ميثل 
هدرا للق���درات املالية احمللية 
فبدال من توظيفها محليا تتجه 
إلى اخلارج للبحث عن الفرص 

املجدية واالستثمار فيها.
وق���ال ان هناك لغطا كبيرا 
حول مشاريع ال� B.O.T حتى 
اآلن وهو األمر الذي انعكس سلبا 
على هذه املش���اريع وتوقيفها 
منذ ثالثة أعوام تقريبا، مضيفا 
أن احلكومة قادرة على إحداث 
تغيير كبير في الكويت من خالل 
تنفيذ خط���ة التنمية اجلديدة 
وهو األمر الذي سيوفر عليها 
ماليني الدنانير كما انه سيفتح 
الباب أمام الشركات الكويتية 
لالستثمار في الكويت وبالتالي 
تطوير بلدها بدال من االجتاه إلى 
دول املنطقة لالستثمار فيها بعد 
توقف طرح املشاريع اجلديدة 

.B.O.T �بنظام ال
وأكد البري���كان أن القطاع 
اخلاص يحتاج فقط إلى مد يد 
التعاون معه كما انه يبحث عن 
العدالة في التعامل وعدم التفرقة 
الذي  بني الشركات وهو األمر 
سيفتح باب التنافس الشريف 
بني شركاتنا لتنفيذ العديد من 

مشاريع التنمية احلضارية.
البريكان على أن  كما شدد 
العام للدولة يبش���ر  الوضع 
باخلير في ظل التعاون الكبير 
الذي أبدته السلطتان في املوافقة 
على خطة التنمية اجلديدة وهي 
جتربة تس���تحق من اجلميع 
التكاتف معه���ا والوقوف إلى 
جانبه���ا وصوال به���ا إلى بر 
األم���ان والدخول بها إلى حيز 
التنفيذ السيما ان خطة املشاريع 
املطروحة تصل كلفتها إلى 37 
مليار دينار وهو ما س���يمثل 
نقلة نوعية لالقتصاد الوطني 
والوصول إلى حلم املركز املالي 
والتجاري االقليمي الذي تسعى 
إلي���ه جميع األط���راف تنفيذا 
لتوجهات صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.

االستثمار من جديد محليا مبينا 
ان الش����ركات العقارية تبحث 
عن الفرص اجلديدة السيما ان 
الوطني بشكل عام  االقتصاد 
في مرحلة كس����اد منذ اندالع 
األزمة العاملية مع نهايات 2008 
وحتى اآلن وهو ما انعكس على 
حتقيق خسائر كبيرة لعدد من 
الشركات احمللية مبختلف أنواع 

استثماراتها.
أن األزمة  الوقيان  وأضاف 
االقتصادي����ة الت����ي مت����ر بها 
إل����ى تضافر  البالد حتت����اج 
جهود الس����لطتني التشريعية 
والتنفيذية بهدف سرعة اجناز 
التشريعات االقتصادية احملركة 
للنشاط االقتصادي واخلاصة 
مبعاجلة السلبيات في قانون 
ال� B.O.T وذلك لفتح املجال أمام 
القطاع اخلاص لتنفيذ مشاريع 
البنية التحتية التنموية التي 
 B.O.T �تقام من خالل قانون ال
وهو ما سيقلل من األعباء املالية 
على الدولة وفي نفس الوقت 
القطاع  أمام  خلق فرص عمل 
اخلاص للحد من تداعيات األزمة 

االقتصادية.
التي  الظ����روف  وأك����د أن 
صاحبت إقرار القانون اجلديد 
قد أثرت سلبا على بعض مواده 
حيث جاء بعد مالحظات ديوان 
احملاسبة على وجود مخالفات 
في عدد من العقود السابقة مما 
خلق شكوكا لدى املشرع حول 
العالقة الت����ي ميكن أن تكون 
بني احلكومة والقطاع اخلاص 
والتي يفترض أن جتسد مفهوم 

الوطني من عثرته بعد أحداث 
األزمة املالية التي ألقت بظاللها 
على قطاع كبير من الشركات 
وتسببت في خس���ائر كبيرة 
لها ولالقتصاد الوطني بشكل 
عام، وهو األم���ر الذي يفرض 
على اجلميع التعاون من اجل 
الوصول إلى حتقيق أهداف تلك 
اخلطة احلقيقية والتي تهدف 
في النهاية ال���ى الوصول إلى 
حلم املركز املالي والتجاري بعد 
توقف دام لسنوات عن تنفيذ 

املشاريع الضخمة.
وبنينّ الرش���دان أن مشاريع 
خط���ة التنمية اجلديدة ما هي 
اال اس���تكمال لتنفيذ مشاريع 
ال���� B.O.T املتوقفة منذ فترة، 
وبالتال���ي هي تصب في خانة 
حتفيز الش���ركات على تنفيذ 
املشاريع اجلديدة وتوفير املناخ 
املناسب لها لالستثمار محليا 
عوضا عن البحث عن الفرص 
اخلارجية، مؤكدا أن مش���اريع 
ال� B.O.T س���تبقى خيارا مهما 
لالقتصاد الوطني بعد أن ساهمت 
لسنوات طويلة في تنفيذ العديد 
من املشاريع العمالقة التي متثل 
حاليا قيمة مضافة في االقتصاد 

الوطني.
النيابي  ان الضغ���ط  وقال 
املستمر على احلكومة قد ولد 
حاجزا م���ن اخلوف في جميع 
تصرفات القطاع احلكومي كما 
انه انعكس على القانون اجلديد 
مبش���اريع ال� B.O.T والذي به 
بعض الس���لبيات التي حتتاج 
إلى عالج س���ريع لتالفيها في 

املس���تقبل القريب، ومبينا أن 
جناح مش���اريع ال� B.O.T في 
املرحل���ة املقبل���ة يتطلب من 
اجلهاز احلكومي تفهم مشاكل 
القطاع اخل���اص أوال ومن ثم 
إلى  االلتف���ات فقط  حلها قبل 
تشريع القوانني والتشديد في 
تطبيقها مبا ينعكس سلبا على 
الشركات عند تنفيذها للمشاريع 

اجلديدة.
وأوضح الرشدان أن مؤمترات 
ال� B.O.T خالل السنوات املاضية 
قد جنحت في لفت االنتباه إلى 
مشاكل مشاريع ال� B.O.T، مبينا 
أن املرحلة املقبلة تتطلب حتركا 
حكوميا سريعا وجادا للنهوض 
بهذه املشاريع ومعاودة طرح 
وتبني األفكار اجلديدة من قبل 
القطاع اخلاص س���عيا لتنفيذ 
التي توقفت  التنمية  مشاريع 

منذ سنوات.

تكاتف وتعاون

م����ن جانب����ه ق����ال رئيس 
مجل����س ادارة ش����ركة أعيان 
العقاري����ة س����ليمان الوقيان 
التنمي����ة اجلديدة  ان خط����ة 
ستحدث نقلة نوعية في تاريخ 
االقتصاد الوطني مطالبا اجلميع 
بالتكاتف والوقوف إلى جانب 
تلك اخلطة النتشال الكويت من 
التي متر  عثرتها االقتصادية 
به����ا حاليا نظرا لتوقف اغلب 
مشاريع التنمية خالل السنوات 

املاضية.
وأكد أن تلك اخلطة حتفز 
الش����ركات على  العديد م����ن 

ستمثل عالمة فارقة في مستقبل 
االقتصاد الوطني، السيما أنها 
تتضمن إنفاقا استثماريا تصل 
قيمته إلى 37 مليار دينار خالل 
السنوات األربع املقبلة، وهو ما 
سيفتح الباب أمام القطاع اخلاص 
للقيام بدور حيوي ومؤثر في 
أنها ستساهم  تلك اخلطة كما 
في حتريك عجلة االقتصاد من 
جديد بعد توقف دام أكثر من 3 
سنوات بسبب غياب طرح مثل 
تلك املشاريع إضافة إلى توقف 
 B.O.T �طرح مشاريع بنظام ال
وهو األمر الذي أصاب شركات 
القطاع اخلاص بالش���لل التام 

خالل تلك الفترة.

طوق النجاة

ب���دوره أكد نائ���ب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في شركة ابيار للتطوير العقاري 
مرزوق الرشدان ان خطة التنمية 
لو دخلت حيز التنفيذ، فسيكون 
لها انعكاس ايجابي على االقتصاد 
الوطني بشكل عام، وعلى قطاع 
كبير من الشركات احمللية سواء 
كانت عقاري���ة أو خدماتية أو 
استثمارية وحتى قطاع البنوك 
واملصارف فانه س���يكون على 
موعد من فتح صفحة جديدة 
مع الشركات الراغبة في تنفيذ 

مشاريع التنمية اجلديدة.
وأض���اف ان هناك حالة من 
احلذر والترق���ب لتوقيت بدء 
هذه اخلطة، السيما ان الكثيرين 
أنها طوق  إليها على  ينظرون 
النجاة التي سينتشل االقتصاد 

بتحويل الكويت إلى مركز مالي 
مرموق، وإن بيتك س���باق في 
تقدمي خدمات مالية إس���المية 
واس���تثمارات نوعية متميزة 
التي يعمل فيها  في األس���واق 
الغني  املاليزي  خاصة السوق 
واملتعدد القدرات والذي يحظى 
مبعدالت منو جيدة، باعتبار هذا 
ضمن رؤية بيتك جلعل ماليزيا 
مركزا للتوسع في آسيا ومنطقة 
الباسيفيكي من جانب، والقيام 
بدور اجلسر والرابط بني دول 
آس���يا ودول مجل���س التعاون 
اخلليجي والشرق األوسط من 

جانب آخر. 
وكان العمر قد زار مشروع 
مديني إس���كندر وشدد على أن 
مجموعة بيتك كأكبر بنك إسالمي 
في العالم تدعم خطط بيتك - 
ماليزيا في مشاريعه وتستعد 
لتنفيذ مشاريع جديدة في ماليزيا 
حيث تتوافر عدة فرص جيدة 
ومتميزة ج���ار بحثها، والتقى 
كذلك مع وفد من بيتك- نائب 
رئيس الوزراء ووزير التعليم 
محيي الدين ياس���ني ملناقش���ة 
خطط زيادة االس���تثمارات في 
مجال التعليم واألبحاث.وقد رافق 

بالقيام بدور محوري في قيادة 
الكبرى  التنموي����ة  املش����اريع 
ومش����اريع التطوي����ر العقاري 
في منطقة آسيا والباسيفيكي، 
باالعتم����اد عل����ى مرتكزي����ن 
أساس����يني يعتبران من أسس 
التقدم احلض����اري لألمم، وهما 
العمالقة  املشاريع االقتصادية 
التي توفر نقلة حضارية كبرى 
وتساعد في دفع عجلة االقتصاد 
وتشغيل القوى العاملة وتنمية 
التعاون والتب����ادل االقتصادي 
املشترك، والثاني تطوير منظومة 
التعليم والبحث العلمي وإنشاء 
التي متد  العلمية  املؤسس����ات 
السوق بالقدرات البشرية املؤهلة 
والقادرة على احملافظة على زخم 
التقدم مب����ا تقدمه من عطاءات 

وحلول وأفكار مبتكرة.
السياق قال محمد  وفي هذا 
العمر »كان اللقاء مع رئيس وزراء 
ماليزيا ايجابيا وبناء وقد بحثنا 
زيادة االستثمارات في ماليزيا 
وجهود التعاون، واستمرار دور 
حكوم����ة ماليزيا الداعم لبيتك، 
حيث كانت احلكومة املاليزية هي 
التي دعت بيتك إلى إنشاء بنك 
إسالمى على أراضيها كأول بنك 

مثل الصني والهند.
وأوض���ح العمر ب���أن بيتك 
يتطل���ع للتعرف عن كثب على 
النموذج االقتص���ادي اجلديد 
الوزراء  الذي سيكشفه رئيس 
املالي���زي، كما انه تطرق خالل 

إسالمى اجنبي في ماليزيا وذلك 
عام 2005، ونحن ممتنون لهذه 
الثقة الغالية ونعتبرها مبثابة 
حافز للعمل املثمر، لدينا طموحات 
للتوس����ع في ماليزيا واتخاذها 
منطلقا نحو قارة آسيا بأسرها، 

التنموية  إلى اخلط���ة  املقابلة 
الكويت  التي وضعتها  الكبرى 
واجلاري اإلعداد لتنفيذها ضمن 
األولوية التي تضعها احلكومة 
للمل���ف االقتص���ادي ولتنفيذ 
رؤي���ة صاحب الس���مو األمير 

وقد نفذنا ج����زءا مهما بافتتاح 
بنك في سنغافورة ومكتب في 
استراليا وجار البحث في إنشاء 
مراكز في اندونيسيا وهوجن كوجن 
باإلضافة إل����ى تكثيف التواجد 
والعمل في األس����واق املجاورة 

وفد بيتك-السفير الكويتي في 
ماليزيا منذر سليمان العيسى 
ورئيس مجل���س إدارة بيتك- 
ماليزيا ش���اهني الغامن وعضو 
مجلس االدارة عبدالوهاب الرشود 
واملدير التنفيذي لبيتك - ماليزيا 

جميلة جمال الدين.
من جانبه قال شاهني الغامن إن 
بيتك-ماليزيا مؤهل لالستفادة 
من التحسن االقتصادي وسيركز 
البنك على حتسني قدرته على 
إدارة املخاط���ر والتركيز على 
إس���تراتيجيات االستثمار، كما 
أن رأسمال البنك الذي يبلغ 650 
مليون دوالر يجعله أكبر بنك 
إس���المي في ماليزيا من ناحية 
رأس املال، ويقوي فرص البنك 
للتوسع في محفظته، معربا عن 
ثقته بان بيتك-ماليزيا سيوسع 
الس���وقية ومشاركاته  حصته 
االستثمارية في السوق املاليزي 
والدول املجاورة وفق اخلطط 
واالس���تراتيجيات املوضوعة 
التطورات االيجابية  وحس���ب 
في أداء البنك واقتصادات دول 
املنطقة وب���وادر التعافي التي 
تشهدها عدة مجاالت استثمارية 

مهمة. 

العمر بحث مع رئيس الوزراء الماليزي المشروع واالستثمارات المشتركة

سليمان الوقيانتوفيق اجلراح سليمان البريكانمرزوق الرشدان

سمير قدومي وأبي الرويلي وم.محمد سامي خالل تبادل عقد الوكالة

محمد العمر متوسطا وفدا يضم مسؤولي »بيتك« فيما بدا رئيس الوزراء املاليزي األول من اليسار وبجواره السفير الكويتي

..ووكيالً لـ »كيروسيز« المصرية
استكماال لنشاط شركة آمار سيتي العقارية في 
الكويت فقد حصلت شركة »آمار سيتي« املتمثلة 
برئيس مجلس االدارة الشيخ مالك الصباح وعضو 
مجلس االدارة واملدير العام سمير قدومي لتقدمي 
اجلديد للعمالء لذا ارتأى القدومي توفير الفرص 
االستثمارية والتملك في جمهورية مصر العربية 
من خالل الوكالة احلصرية التي ابرمت بني كل من 
آمار سيتي وش���ركة كيروسيز العقارية بحضور 

ابي الرويلي.
ومن اهم مش���اريع كيروسيز العقارية: صرح 
كيروس���يز بيلدنغ مصطفي باش���ا، وكيروسيز 
مول، ومدينة كيروسيز السكنية جميله بوحرير 
باالسكندرية، وش���اليهات وفيالت بشرم الشيخ، 
ومن املشاريع التي مت تنفيذها: برج سان سوسيه 
في اجليزة، برج كيروس���يز في املهندسني، مرحة 
اول���ى وثانية مبدينة كيروس���يز الس���كنية في 

االسكندرية.

»آمار سيتي« وكياًل حصريًا
لـ »المرام للتنمية« في الكويت

عمومية »كيوان« العقارية انتخبت 
مجلس إدارتها للثالث سنوات المقبلة

أبرمت شركة »آمار س���يتي« مؤخرا اتفاقية تعاون مع شركة 
املرام للتنمية واالستشارات العقارية في الكويت ومت توقيع االتفاق 
بحضور أبي الرويلي وم.محمد سامي، وذلك لتقدمي فرص سكنية 
مميزة وعصرية في مصر من خالل ابتكار افكار جديدة لتنشيط 
حركة السوق من خالل طرح خدمات وعقارات جديدة تساهم في 
تسهيل االمور على املستثمر لشراء العقارات واألراضي في اخلارج 
من خالل التعاون مع اكبر الش���ركات االستثمارية والعقارية في 

اجلمهورية املصرية.
وش���ركة املرام للتنمية شركة تأسست عام 1998، وهي شركة 
مساهمة مصرية مهامها القيام بجميع االعمال اخلاصة مبشروعات 
البناء واالسكان والتنمية العمرانية ولها باع طويل في هذا املجال 
مبركز القاهرة اجلديد وبداخل منطقة املستثمرين الشمالية الرقى 

التجمعات السكنية )مشروع املرام الندمارك(.

عاطف رمضان
انتخبت اجلمعية العمومية لشركة »كيوان« العقارية امس مجلس 
ادارتها للثالث س����نوات املقبلة ويتكون املجلس اجلديد من الشركة 
الكويتية – السورية ولها »مقعدان« وشركة محمد عبداحملسن اخلرافي 
ولها »مقعد واحد«. واقرت العمومية بنود جدول اعمالها وذلك بحضور 

رئيس مجلس ادارة »كيوان« العقارية محمد العصيمي.
وتضمن جدول االعمال سماع تقرير مجلس االدارة واخالء طرف 
اعض����اء مجلس االدارة عن الع����ام 2009 والتعامل م����ع اطراف ذات 
صلة. اجلدير ذكره انه تتعاون ش����ركة »كيوان« العقارية مع شركة 
محمدعبداحملس����ن اخلرافي على استثمار عقد »B.O.T« ملدة 45 سنة 
ملوق����ع ارض كيوان املتميز في وس����ط العاصمة دمش����ق بتاريخ 26 
ديس����مبر 2006 مت توقيع عقد اس����تثمار ملوقع ارض كيوان بني كل 
من وزارة الس����ياحة في اجلمهورية العربية السورية وشركة محمد 
عبداحملسن اخلرافي حيث خصص للمشروع مساحة ارض تبلغ 50 
ألف متر وسيشتمل املشروع على فندق وشقق فندقية بادارة شركة 
انتركونتيننت����ال ومطاعم متخصصة ومركز مؤمترات ومركز رجال 
اعمال دولي ومركز جتاري للتس����وق ومركز ترفيهي للتسلية يضم 
صاالت ألعاب وكذلك مجمع للس����ينمات ومركز صحي. وبتاريخ 17 
ديسمبر 2007 قام رئيس مجلس الوزراء باجلمهورية العربية السورية 

بوضع حجر االساس للمشروع بتاريخ 26 ديسمبر 2007.

مسؤولون في شركات: خطة التنمية الجديدة »طوق النجاة« 
لالقتصاد الوطني وتحريك لعجلة المشاريع من جديد

أجمع عدد من االقتصاديني على أن خطة التنمية االقتصادية اجلديدة ستمثل 
البداية احلقيقية خلروج الكويت من أزمتها االقتصادية التي بدأت مع اندالع أحداث 

األزمة العاملية وامتدت آثارها إلى الكويت على مدار العام املاضي وحتى اليوم.
جاءت تصريحات االقتصاديني مبناسبة تنظيم شركة مجمعات األسواق التجارية 
بالتعاون مع شـركة اخلليج للمعارض للمؤمتر التاسـع لـدور القطاع اخلاص في 

مشروعات التنمية والبنية األساسية املعروفة بنظام الـ B.O.T في الفترة من 9 
إلى 10 مايو املقبل.

وأشاروا إلى أن خطة التنمية اجلديدة ستمثل نقلة نوعية لالقتصاد الوطني بعد 
سنوات من التوقف، وأضافوا أن الكثير من الشركات الكويتية قد دخلت في العديد من 
مشاريع الـ B.O.T خارج الكويت بعد أن توقفت هذه املشاريع محليا، وذلك نظرا 

للتسهيالت العديدة التي تقدمها الدول اخلليجية والعربية في هذه املشاريع.
وأجمعوا على أن تطرق املؤمتر في دورته اجلديدة إلى مشاريع التنمية وانعكاسها 
على االقتصاد الوطني يشكل نقطة مضيئة للجنة املنظمة التي حترص على مناقشة 
جميع اجلوانب التي تؤثر على االقتصاد الوطني وتساهم في حتريك عجلة االقتصاد 

الوطني من جديد:

بمناسبة تنظيم »مجمعات األسواق« المؤتمر التاسع لمشاريع الـ B.O.T في الفترة من 9 إلى 10 مايو المقبل في فندق جي دبليو ماريوت 

الجراح: المؤتمر سيركز بشكل أساسي على خطة التنمية

الوقيان: الخطة ستحدث نقلة نوعية وتحتاج الوقوف إلى جانبها
الرشدان: دخول الخطة حيز التنفيذ سيكون له انعكاس إيجابي

البريكان: هناك لغط كبير حول مشاريع الـ B.O.T حتى اآلن 


