
االربعاء 19  يناير 2011 41اقتصاد
على هامش الحفل التكريمي لمرور 10 سنوات على صدور قانون تأسيس مكتب استثمار رأس المال األجنبي

الهارون: مجلس الوزراء يدرس قانونًا جديدًا لرأس المال األجنبي
لرفعه إلى مجلس األمة قريبًا ليعالج جميع اختالالت القانون الحالي

العراقيل والعقب���ات االجرائية 
الت���ي يواجهها املس���تثمرون، 
حيث تنصب اجلهود على إيجاد 
األرضية املناس���بة لتنفيذ فكرة 
»النافذة املوحدة« التي جتمع في 
مكان واح���د جميع اجلهات ذات 
االختصاص بالتراخيص الالزمة 

لالستثمار.
واعرب الش���يخ مش���عل عن 
شكره جلميع اجلهات احلكومية 
وعلى رأسها كل من وزارة الداخلية 
ووزارة الش���ؤون االجتماعي���ة 
والعم���ل وذل���ك ملا قدم���وه من 
تسهيالت ليتولى املكتب بعض 
الشؤون اخلاصة بإصدار تأشيرات 
الدخول الى البالد وإصدار تصاريح 

العمل الالزمة لالستثمار.
وب���ن ان املكتب س���عى الى 
الرب���ط االلكتروني مع  حتقيق 
جميع الوزارات واجلهات احلكومية 
الشأن واالختصاص، األمر  ذات 
الذي يترافق مع تطوير القدرات 
البشرية في املكتب، الفتا الى ان 
املكتب يعمل على حتديد الفرص 
االستثمارية املتاحة في الكويت 
العمل  وللتعري���ف مبناخ���ات 

فيها.
واستطرد قائال: وتبقى االشارة 
الى اجلهود املشكورة التي بذلها 
وزير التجارة والصناعة في العمل 
على تطوير وتهيئ���ة األراضي 

املخصصة لالستثمار األجنبي.

من اهدافه.
من جانبه أفاد رئيس مكتب 
استثمار رأس املال األجنبي الشيخ 
ان  مشعل جابر األحمد الصباح 
مكتب االستثمار األجنبي يسعى 
لتحقيق مجموعة من الطموحات 
واألهداف مثل العمل على حتويل 
املكتب الى هيئة مستقلة تكون 
احدى األذرع االقتصادية للدولة، 
وتركز جهودها على خدمة وتشجيع 
االس���تثمار بشكل عام وحتسن 
بيئته داخل حدود الوطن، وتذليل 

الهدف االساسي  القانون  يحقق 
الذي هو جذب املستثمر األجنبي 
للكويت وخلق شراكات واسواق 
وايجاد فرص عمل للمواطنن ونقل 
التقنيات التكنولوجية للكويت.
وزاد: بعد مرور 10 س����نوات 
وجدنا ان ما نتج من تطبيق هذا 
القانون قد ال يحقق طموحاتنا 
وسعينا لتطوير القانون ليحاكي 
الهدف  الزمن ويحق����ق  واق����ع 
املنش����ود بعد اخضاع القانون 
السابق للتجربة حيث حقق جزءا 

األجنبي وكل من ساهم في دعم 
ومسيرة املكتب.

وألقى الهارون كلمة اشار فيها 
الى بداية اعداد مش���روع قانون 
املستثمر االجنبي عام 1999 مشيرا 
الى انه كان من بن املش���اركن 

إلعداد هذا املشروع.
وقال ان هذا القانون صدر آنذاك 
وانه اتسم باحتوائه على جرعة 
أو ملس���ة سياسية ظهرت بعدما 

وصل ملراحله األخيرة.
واستطرد قائال: كنا نأمل ان 

الت���ي حتد من اي ارتفاعات غير 
مبررة في االسواق نتيجة املكرمة 
األميرية التي قدمها صاحب السمو 
االمير والتي مقدارها 1000 دينار 

لكل مواطن.
هذا، وقد مت خالل احلفل تكرمي 
عدد من وزراء التجارة والصناعة 
السابقن ورؤساء جلنة استثمار 
امل���ال األجنب���ي وأعضاء  رأس 
التشكيل األول والثاني والثالث 
للجنة استثمار رأس املال األجنبي 
ورؤساء مكتب استثمار رأس املال 

للمواد الغذائية تقدر ب� 230 مليون 
دينار، مشيرا الى ان املواطن حتمل 
ثلث الدع���م قبلها وكانت تكلفة 
دعم احلكومة 125 مليون دينار 
سنويا لنحو 80% من املشمولن 

بالبطاقة التموينية.
وكشف الهارون عن انه جار 
حاليا التجهيز لتحديث البطاقات 

التموينية للدخول عليها آليا.
وقال الهارون ان الوزارة ترصد 
إيقاع الس���وق واألس���عار ولن 
تتوانى في اتخاذ جميع االجراءات 

السامية لتحقيق املركز املالي في 
منطقة الشرق األوسط.

وب���ن ان مش���روع القانون 
اجلديد يعال���ج جميع اختالالت 

القانون احلالي.
املكرم���ة األميرية ذكر  وعن 
الهارون ان الدعم حلملة البطاقة 
التموينية سيمتد ملدة 14 شهرا 
ابتداء من مطلع شهر فبراير املقبل 
وحتى 13 مارس 2012 وان الدعم 

سيكون بنسبة %100.
وبن ان تكلفة الدعم احلكومي 

عاطف رمضان
أكد وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون ان مجلس الوزراء 
يدرس مشروع قانون جديد لرأس 
املال األجنبي ليتم رفعه ملجلس 
األمة خ���الل األس���ابيع املقبلة، 
مش���يرا الى أن الهدف الرئيسي 
من القانون احلالي متثل في جذب 
املستثمر األجنبي للكويت والعمل 
على إيجاد فرص وظيفية ونقل 
التكنولوجيا املتطورة للكويت.

وأضاف الهارون في تصريح 
صحافي امس األول على هامش 
احلفل التكرميي مبناسبة مرور 10 
سنوات على صدور القانون رقم 
8 لسنة 2001 اخلاص بتأسيس 
مكتب استثمار رأس املال األجنبي 
ان القانون اجلديد يعتبر مبثابة 
نقلة نوعية تناس���ب متطلبات 

املرحلة.
وأوض���ح انه بعد م���رور 10 
سنوات على إصدار القانون احلالي 
اتضح انه ال يحقق طموحات مكتب 
االستثمار األجنبي، الفتا الى ان 
املكتب قام خالل هذه الس���نوات 
بدراسة 33 مش���روعا بقيمة 1.5 
مليار دينار مت اعتماد 14 مشروعا 
منه���ا بقيمة تقدر ب� 600 مليون 
دينار وان هناك مشروعا اليزال 
حتت الدراسة مؤكدا ان اقرار هذا 
القانون س���ينقلنا من واقع الى 
واقع اخر ويحقق الرغبة األميرية 

مكتب االستثمار األجنبي قام بدراسة 33 مشروعًا بـ 1.5 مليار دينار تم اعتماد 14 مشروعًا منها بـ 600 مليون دينار

.. ومكرما الوزير األسبق م.فالح الهاجري

الهارون مكرما علي الزبيد

وزير التجارة والصناعة مكرما محمد عيد النصار

درع تكرميية من الشيخ مشعل جابر األحمد للوزير أحمد الهارون

.. ومكرما الوزير األسبق عبداهلل الطويل أحمد الهارون مكرما وزير التجارة األسبق د.يوسف الزلزلة

تحرص على االرتقاء بمستوى خدمات اإلنترنت تواكب نمط الحياة الحديث

»كيمز« تعلن مشاركتها بمعرض »إنفوكونكت« 
وتطرح عروضاً مميزة ألول مرة في الكويت

انضمت شركة كيمز الرائدة 
في تق���دمي خدم���ات االنترنت 
املنزلي���ة ال���ى أكثر م���ن 120 
شركة وجهة حكومية وخاصة 
أكدت مش���اركتها في معرض 
انفو كونك���ت وانفو بيز 2011 
الذي تنظمه شركة انفو سنتر 
للمعارض ويق���ام على ارض 

املعارض الدولية في مشرف.
وقالت مدير النشاط التجاري 
ورعاي���ة العم���الء - وح���دة 
خدمات األفراد في شركة كيمز 
نوف املشعان ان معرض انفو 
كونك���ت أحد أهم املعارض في 

املنطق���ة كونه املعرض الوحيد في الكويت الذي 
ينجح سنويا في ضم عدد كبير من أهم مزودي 
خدمات االتصاالت واالنترنت في الكويت وشركات 
احلاسوب وااللكترونيات، مما يتيح الفرصة لهذه 
الشركات للتعريف بخدماتها ولعرض آخر ما تقدمه 
من حلول في مج���ال االتصاالت وااللكترونيات، 
باالضافة الى ذلك معرض انفوكونكت الس���نوي 
يعد أكبر جتمع ترويجي لتكنولوجيا املعلومات 
واالتص���االت في الكويت، لذا فانه يحظى باقبال 

متميز من قبل مختلف الشرائح املستهدفة.
وأكدت حرص شركة كيمز على االرتقاء مبستوى 
خدمات االنترنت املقدمة في الس���وق الكويتي، 
من خالل عرض أحدث التقنيات املس���تخدمة في 
مجال خدمات االنترنت والتي تتناس���ب ومنط 
احلياة احلديث. فالى جانب خدمة االنترنت العالية 
السرعة والتي كانت كيمز السباقة في توفيرها 

من خالل اشتراكات البرودباند 
املنزلية ذات السرعات التي تصل 
الى 8 ميغابات بالثانية، تتميز 
التي  الثالث  كيمز باخلدم���ات 
تتيح للمستخدم احلصول على 
ثالثة اشتراكات انترنت بسعر 
اش���تراك واحد، حيث يتسنى 
لعميل كيمز االتصال بش���بكة 
االنترنت مجانا في جميع مواقع 
شبكة زاجل واي فاي الالسلكية 
فائقة السرعة واملنتشرة في أكثر 
من 200 موقع جتاري متميز في 
الكويت، كما يتسنى له استخدام 
خدمة ال� i(Dial-Up(i وال� )دي 
أس أل) املنزلي في نفس الوقت ومن دون رسوم 

أضافية. 
باالضاف����ة الى ذلك فان كيم����ز متيزت في 2010 
بتنويع خدماتها املعروضة حيث احتلت املركز األول 
في توزيع الباقات الرياضية في الكويت كونها املوزع 
الرئيسي الجهزة استقبال قنوات اجلزيرة الرياضية 
وأبوظبي الرياضية، لذا فان مفهوم كيمز سبورت 
اجلديد أس����هم في اضافة باق����ات جديدة جتمع بن 
خدمات االنترنت وأجهزة استقبال القنوات الرياضية 

ذات األسعار التنافسية.
ولفتت املشعان الى أن »كيمز« حترص كعادتها 
على تقدمي أقوى العروض التي تسعى من خاللها الى 
ارضاء مختلف رغبات واحتياجات عمالئها الكرام، 
ووعدت زوار معرض انفوكونكت هذا العام بعروض 
متميزة تقدم ألول مرة في الكويت كونها املرة االولى 

التي تشارك فيها كيمز في هذا املعرض املتميز.

هلموت ماكلبورغ

نوف املشعان

في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تحسين خدمة حجز العمالء

»سفير الدولية إلدارة الفنادق« توقع اتفاقية شراكة 
مع »تراست إنترناشيونال« لتطوير نظام الحجز اإللكتروني 

في ربيع 2011«.
من جهته، ق����ال نائب رئيس 
قس����م املبيعات ملناط����ق أوروبا 
وش����مال  األوس����ط  والش����رق 
أفريقيا واألميركتن في »تراست 
انترناشيونال« هاينرش كسلر: 
»ستحرص »تراست« على توفير 
املزيد من اخلدمات املتنوعة، بدءا 
التطبيق االحترافي، وضمان  من 
االنتقال السلس إلى نظام »تراست«، 
والدعم واالستشارات املتواصلة 
التي تتيح لشركة »سفير« التركيز 
على تنمية وتطوير أعمالها، انطالقا 
من مفهومنا للشراكة مع مجموعة 

فنادق ناجحة مثل »سفير«.
وبفض����ل رؤيته����ا اإلقليمية 
الواسعة التي تشمل 20 عاما من 
خبرة العمل في منطقة الش����رق 
األوسط، تعد »سفير الدولية إلدارة 
الفنادق«، احدى أبرز شركات إدارة 
الفنادق الرائدة في املنطقة، وبكونها 
جزءا من »شركة مشاريع الكويت 
االستثمارية«، وبعملها عن كثب مع 
»شركة العقارات املتحدة«، تشهد 
»س����فير« مرحلة للتطور بشكل 
أسرع ولالنتش����ار في املستقبل 

القريب. 

املهم أن يكون لدينا شريك يوفر لنا 
اخلبرة والتقنيات واحللول املالئمة، 
واأله����م من ذلك س����بل التواصل 
والتع����اون املبتك����رة لتولي هذا 
القسم األكثر تنافسا إلدارة قنوات 
التوزيع. ونظ����را ألن التطبيقات 
اجلديدة للمس����تخدمن النهائين 
تشهد تطورا سريعا، فإن حرص 
الشركة الفندقية على امتالك أحدث 
التقنيات يصب بالنهاية في مصلحة 
العميل. ومن هنا يأتي اختيارنا ل� 
»تراست انترناشيونال« كشريك 
معروف وأحد أبرز مزودي أنظمة 
احلجز اإللكتروني، ليس في املنطقة 
فحسب بل في جميع أنحاء العالم. 
وشكل حل التوزيع املفصل ومتعدد 
القنوات مع اخلدمات الشاملة عامال 
رئيسيا في قرارنا الختيار »تراست 
إنترناشيونال« كشريكنا املوثوق 

لنظام احلجز اإللكتروني«.
واختتم ماكلبورج: »يعد تطبيق 
حلول »تراس����ت« خط����وة مهمة 
بالنس����بة لفنادق ومنتجعات ال� 
»سفير«حتى لو أنها جاءت متأخرة 
بعض الش����يء. وتتمثل اخلطوة 
احملورية القادمة في حتديث موقعنا 
اإللكتروني الذي سيتم استكماله 

لشركة سفير الدولية إلدارة الفنادق 
هلموت ماكلبورج: تدير »س����فير 
الدولية إلدارة الفنادق« حاليا 17 
فندقا في منطقة الشرق األوسط 
وش����مال أفريقيا، ونق����ف اليوم 
على مفصل محوري في مسيرتنا 
املستقبلية للنمو والتطور، ومن 
هنا تأتي أهمية امتالك باقة متطورة 
من أنظم����ة التوزي����ع واحللول، 
كعنصر رئيس����ي جلميع شركات 

إدارة الضيافة املتنامية اليوم«.
وأضاف: »في ضوء تخطيطنا 
إلجناز 20 مشروعا جديدا، فإنه من 

تضم تطبيق حلولها الرائدة على 
مس����توى القطاع، مبا فيها نظام 
احلجز اإللكتروني »يور فوياجر« 
)CRS yourVoyager). ومح����رك 
احلجز على اإلنترنت »تراس����ت 
 IBE Trust booker(  2.0    بوكير
2.0)، إضافة إلى الربط مع جميع 
أنظمة التوزي����ع العاملية GDS)و 
)IDS، مبا ف����ي ذلك التوزيع عبر 
القنوات املباشرة وخدمات الدفع 

املعتمدة. 
وفي هذا الس����ياق، قال املدير 
اإلداري في »تراست إنترناشيونال« 
ريتشارد ويغمان: »نظرا ألهمية 
منطقة الش����رق األوسط وشمال 
أفريقيا كس����وق حيوية بالنسبة 
ألعمالنا، فقد دأبنا على فهم وتلبية 
الفندقية  متطلبات املجموع����ات 
اإلقليمي����ة، ويس����عدنا أن نعلن 
التوزيع  اليوم ش����ريك  أننا نعد 
املفض����ل لعدد من أبرز سالس����ل 
الفنادق العريقة في املنطقة، وتأتي 
ش����راكتنا احلصرية اجلديدة مع 
فنادق ومنتجعات السفير مبثابة 
دليل واض����ح على ه����ذه املكانة 

املتميزة«.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي 

أعلنت شركة س����فير الدولية 
إلدارة الفنادق عن توقيع اتفاقية 
شراكة مع »تراست إنترناشيونال«، 
س����عيا لالرتقاء بنظ����ام احلجز 
اإللكتروني احلال����ي لديها، وذلك 
في إطار استراتيجيتها الرامية ليس 
فقط إلى تعزي����ز حضورها على 
املس����توى اإلقليمي وإمنا حتسن 
طريقة حجز العمالء على اإلنترنت 

أيضا.
وقالت الشركة في بيان صحافي 
ان توقي����ع اتفاقية الش����راكة مع 
إنترناشيونال«،  شركة »تراست 
املتخصصة عامليا في مجال أنظمة 
احلجز اإللكترونية، و»س����فير« 
يأت����ي تتويج����ا للمحادثات التي 
دارت بن الطرفن حول التعاون 
في تأس����يس بنية حتتية حديثة 
تتيح لشركة »سفير« إدارة قنوات 
احلجز اخلاصة بها بصورة أفضل، 
وبش����كل يتفوق عما كان متوافرا 

في السابق.
وكش����ريك خلدم����ات احلجز 
احلصري ل� »س����فير«، س����تقوم 
إنترناشيونال« بتزويد  »تراست 
فن����ادق ومنتجعات ال� »س����فير« 
مبجموعة شاملة من حلول التوزيع، 

)متين غوزال(أحمد الهارون متوسطا املكرمني خالل احتفال مكتب استثمار رأس املال األجنبي


