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)تصوير: همبار نركزيان( رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق متحدثا خالل ترؤسه اجللسة   

لقطة جماعية ويبدو فيها الشيخ مشعل اجلابر ود. موضي احلمود أنس ميرزا متحدثا خالل املؤمتر

خالل جلسة »التحالفات للمستقبل ـ منطلق للتنمية« لليوم الثاني للمؤمتر

خبراء: الكويت مؤهلة الستقبال استثمارات أجنبية 
بفضل التعديالت التشريعية اجلديدة

مكنت الشركات األجنبية من 
متلك مشاريعها بشكل كامل، 
مؤكدا ان »اي.بي.ام« كانت 
دائما تضع نص���ب أعينها 
الكويت ولم  االستثمار في 
مينعها سوى مشكلة متلك 
املشروع، مبينا انها كانت أول 
شركة أجنبية حتصل على 
تراخيص التملك الكلي وفي 
ظروف قياسية تظهر التزام 
القيادة الكويتية بإعداد بيئة 
اس���تثمارية جديدة. واتفق 
مدير شركة »جي.اي غلوبل 
غروث« م���ارك بيرتينو مع 
هذا الطرح حيث اكد على ان 
شركته حصلت على نفس 
تراخي���ص التملك مش���يدا 
في هذا السياق بدور هيئة 
تشجيع االس���تثمار في كل 
ما تقوم به م���ن إجراءات، 
مؤك���دا حرصه���ا على دعم 
االس���تثمارات األجنبي���ة. 
الزميل يوسف خالد  وختم 
املرزوق اجللسة بالتأكيد على 
ان دولة الكويت ترحب بكل 
الذين  املستثمرين األجانب 
يتطلعون للعمل مع احلكومة 
الكويتية لتنفيذ مش���اريع 
خط���ط التنمية التي تهدف 
لتخفيف اعتماد البالد على 
قطاع النف���ط وفتح املجال 
أكثر امام مشاركة القطاعات 
األخ���رى. وذكر املرزوق ان 
الكوي���ت كباقي دول العالم 
تواج���ه بع���ض التحديات 

املتوافرة إلجناح املشاريع 
في مختلف القطاعات، مضيفا 
ان البنوك الكويتية أصبحت 
االن في موقع قوي يس���مح 
لها ايضا بتمويل املشروعات 

االستثمارية.
وب���دوره، رح���ب مدير 
فرع »اي.بي.ام« في الكويت 
خالد طلع���ت باالمتيازات 
الت���ي اعتمدتها  القانونية 
الكويتية والتي  احلكوم���ة 

تغيي���رات كبيرة في مجال 
التشريعات والقوانني، والتي 
تأتي اس���تجابة للتحديات 
االقتصادية العاملية مبا يسمح 
لالقتصاد احمللي بالتأقلم مع 
املتغيرات، ورأى الصانع في 
مداخلته خالل اجللس���ة ان 
السوق الكويتي بات مؤهال 
الس���تقبال االس���تثمارات 
األجنبي���ة التي ميكنها اآلن 
االس���تفادة من االمتيازات 

الكويت متتل���ك موقعا  ان 
يس���مح لها باالستفادة من 
اخلب���رة البريطانية، حيث 
ان التواجد الكويتي املكثف 
في بريطانيا ميكن استغالله 
كعامل إضافي لنقل اخلبرة 
والتكنولوجيا الى الكويت. 
الرئيس  اك���د  ومن جانبه، 
التنفيذي لش���ركة »الريادة 
للتمويل واالستثمار« مهند 
الصانع على ان الكويت شهدت 

لندن ـ عاصم علي

أجمع ع���دد من اخلبراء 
الكويتيني والبريطانيني على 
أهمية اإلصالحات القانونية 
والتشريعية التي بدأت بها 
احلكومة الكويتية الجتذاب 
األجنبي���ة  االس���تثمارات 
املباش���رة في ظل املنافسة 
املتنامية التي تشهدها منطقة 
اخللي���ج العربي، حيث اكد 
نائب عمدة لندن السير ادوارد 
ليستر على ان تهيئة األرضية 
القانونية املناسبة تعد أول 
وأهم عامل يجب توافره إلقناع 
رجال األعمال األجانب بنقل 
رؤوس أموالهم وكفاءتهم الى 

األسواق اخلارجية.
جاء ذلك خالل مشاركة 
الرابعة  ليستر في اجللسة 
من فعاليات مؤمتر »التوعية 
االستثمارية بالكويت 2015« 
حتت عن���وان »التحالفات 
للمستقبل � منطلق للتنمية« 
والتي ادارها رئيس التحرير 
الزميل يوسف خالد املرزوق، 
حيث ق���ال ان مدينة لندن 
وحده���ا تضم نحو 40 ألف 
ش���ركة صغيرة ومتوسطة 
متخصص���ة ف���ي مج���ال 
الى  التكنولوجي���ا، الفت���ا 
ض���رورة فتح املج���ال في 
امام هذه الشركات  الكويت 
الطامح���ة للنم���و خ���ارج 
الى  اململكة املتحدة. وأشار 

.. والسفير خالد الدويسان مع الزميل يوسف خالد املرزوق
الشيخ مشعل اجلابر والزميل يوسف خالد املرزوق بجانب استاند »األنباء« 

خالل مشاركتهما باملؤمتر

يوسـف املرزوق: التواجد الكويتي ببريطانيا ميكن اسـتغالله في نقل اخلبـرة والتكنولوجيا إلى الكويت

السفير عادل العيار والزميل يوسف خالد املرزوق

الصبيح: 13 مشروعًا تنمويًا برأسمال
 كامل من القطاع اخلاص

أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية 
هند الصبيح اهمية العمل بجد لتكون الكويت »بيئة حاضنة« 

لألعمال وحتقيق رؤية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بجعل البالد مركزا ماليا وجتاريا.

وشددت الصبيح في تصريحات صحافية على هامش مشاركتها 
مبؤمتر »التوعية االستثمارية بالكويت 2015«، على أهمية تغير 

ثقافة االعتماد الكلي على النفط والتوجه الى سياسة تنويع مصادر 
الدخل، مشيرة الى ان ذلك لن يتأتى اال بالشراكة احلقيقية مع 

القطاع اخلاص. وقالت ان احلكومة لديها خطة طموحة فيها اكثر 
من 533 مشروعا لكن من بني كل هذا العدد الضخم من املشاريع 

هناك 13 مشروعا ستكون برأسمال كامل من القطاع اخلاص أبرزها 
املترو وسكة احلديد ومحطتا كهرباء ومحطة ملعاجلة النفايات 

ومدن عمالية. وأشارت الصبيح الى ان الكويت احتلت العام املاضي 
املرتبة الـ 40 في مؤشرات قياس التنافسية االقتصادية الذي 

يعد من التقارير التي توفر تقييما شامال لنقاط القوة والتحديات 
القتصادات الدول، وذكرت ان العام احلالي شهد تقدم الكويت 6 
مراكز لتحتل املرتبة 34 من ضمن 144 دولة، مبينة انه اذا استمر 

هذا النهج فستتقدم الكويت الى املراتب التي نطمح اليها.
يذكر ان مؤمتر »التوعية االستثمارية بالكويت 2015« قد اختتم 

أعماله أول من أمس عقب مشاركة عدد كبير من الوزراء واملسؤولني 
واخلبراء االقتصاديني، الى جانب رؤساء وممثلي شركات القطاع 

العام واخلاص من الكويت وبريطانيا.

الراعي اإلعالمي احلصري للمؤمتر في الكويت
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نتطلع للعمل مع املستثمرين األجانب لتحقيق املصالح املشتركة

اللورد جوناثان: الكويت ثاني أكثر الدول أمانًا 
لألعمال وامتالكًا للثروة بالشرق األوسط

الشرق األوسط بيتير ماير 
اجللسة األخيرة من املؤمتر، 
مشيدا بسجل الصبيح خالل 
سنتني من توليها منصبها، 
وضمت اجللسة ايضا رئيس 
هيئة مش���اريع الشراكة بني 
القطاع���ني الع���ام واخلاص 
عادل الرومي، ونائب رئيس 
مؤسسة اخلرافي د.إبراهيم 
الغص���ني، ورئيس ش���ركة 
ثروة عساف السالم، ومديرة 
شركة ACICO غصون غسان 

اخلالد. 
وحتدث���ت اخلال���د عن 
تفاؤلها بالكويت ومنو القطاع 
اخلاص، الفتة الى أن الشركة 
الت���ي تعمل فيه���ا ضاعفت 
أعمالها وموجوداتها خالل عقد 
من الزمن، وشددت على أن 
الكويت حتتاج إلى استقطاب 
شركات جديدة في مجاالت 
اإلنش���اء وغيره���ا نتيجة 
املشاريع الكبرى اجلارية في 
البالد. وأشارت الى ترحيبها 
باالستثمارات واملشاركات، 
مؤكدة أن احلكومة الكويتية 
القط���اع  تدع���م مش���اريع 
اخلاصة، وأعطت مثاال على 
ذلك مبشروع حصل على عقار 
مجانا من الدولة وعلى خدمة 
الكهرباء بأسعار تنافسية، 
واختتمت غص���ون كلمتها 
بقولها إنه���ا تعتقد بأن كل 
شيء ممكنا، وخصوصا في 

الكويت.

افتتح���ت وزيرة  املؤمت���ر، 
الش���ؤون االجتماعية هند 
الصبيح اجللس���ة اخلامسة 
واألخيرة من املؤمتر، حيث 
حتدثت فيها عن املش���اريع 
الكب���رى، وحتدي���دا اخلطة 
الثانية وفقا لرؤية صاحب 
السمو األمير القاضية بتحويل 
الكويت الى مركز لالستثمار 
واملال بقيادة القطاع اخلاص. 
وأدار الرئيس التنفيذي لرابطة 

محمد الصباح، ورئيس هيئة 
تش���جيع االستثمار املباشر 
الشيخ د.مشعل اجلابر، حيث 
يعملون معا كفريق منسجم 
من أجل حتويل الكويت الى 
مكان جيد ونشيط لألعمال، 
وأش���ار ايضا ال���ى جهوده 
مع املستثمر الشهير محمد 
الشايع لتشجيع املؤسسات 
البريطانية على االستثمار 
بالكويت. واستكماال العمال 

للحري���ات وامتالكا للثروة 
في منطقة الشرق األوسط 

وشمال افريقيا بأكملها.
وأض���اف: الكويت لديها 
نظرة استراتيجية ملوقعها 
في املنطقة، ويتضح ذلك في 
كيفية استثمار رجال األعمال 
الكويتيني باخلارج، باالضافة 
الى الدور البارز ملجموعة من 
الشباب من بينهم وزير الدولة 
للشؤون احلكومية الشيخ 

والعقبات، اال ان هذه العقبات 
ب���االرادة  ميك���ن جتاوزها 
والعمل، مشيرا الى ان الكويت 
تتطلع إلى العمل الوثيق مع 
رجال األعمال واملستثمرين 
األجانب م���ن اجل حتقيق 

املصالح املشتركة.
وفي السياق ذاته، خالل 
ألقى رئيس  اعمال املؤمتر، 
البريطاني  مجلس األعمال 
الل���ورد جوناثان  الكويتي 
مارالند ممث���ال عن رئيس 
البريطاني ديڤيد  احلكومة 
كاميرون، كلمة أكد فيها على 
 � الكويتية  العالقات  أهمية 
البريطاني���ة، واحلاجة الى 
تنميتها اقتصاديا، حيث قال 
مازحا: إن عالقته بالكويت 
بدأت منذ إقامته فيها أو ما 
يسمى مبنطقة نايتسبردج 
»املفضلة لدى الكويتني وسط 

العاصمة البريطانية«.
وأوض���ح مارالن���د أن 
املسؤولني البريطانيني على 
دراية كاملة بأهمية العالقة 
بني الكويت وبريطانيا، الفتا 
الى أن هذا الوعي ناجم عن 
معرفة مس���بقة باحتماالت 
االفادة في مجاالت مختلفة. 
وتاب���ع: لق���د زرت الكويت 
كثيرا من قبل، وأصبحت اآلن 
عضوا في مجلس املؤسسات 
املتوسطة والصغيرة، الفتا 
الى أن الكوي���ت ثاني أكثر 
الدول أمانا لألعمال وتوفيرا 

فيصل العلي املطوع والزميل يوسف خالد املرزوق د. موضي احلمود والزميل يوسف خالد املرزوق

من اليمني هند الصبيح وعساف السالم وغصون اخلالد وعادل الرومي وبيتر ماير خالل اجللسة

الصانـع: البنوك اآلن فـي موقع قوي يسـمح لها بتمويل املشـروعات االسـتثمارية

جانب من املتحدثني في اجللسةخالل استقبال الوزيرة هند الصبيح

الرومي: 6 مشروعات بقيمة
 3 مليارات دوالر للمزايدة قريبًا

كشف املدير العام لهيئة الشراكة بني القطاعني العام واخلاص عادل 
الرومي عن وجود 6 مشروعات كبيرة تبلغ قيمتها 3 مليارات دوالر 

سيجري طرحها للمزايدة قريبا.
وأضاف الرومي في تصريحات صحافية على هامش مشاركته 
في مؤمتر »التوعية االستثمارية بالكويت 2015« والذي اختتم 

أعماله امس االول ان املشروعات تشمل محطتي إنتاج الكهرباء، 
ومحطة تدوير النفايات الصلبة التي ستكون اكبر منشأة في منطقة 
الشرق األوسط. وبني انه هناك أيضا محطة تدوير النفايات السائلة 

في منطقة »ام الرمال« والتي ستبلغ تكلفتها 350 مليون دوالر، 
باالضافة الى طرح مشروعات بناء 16 مدرسة لوزارة التعليم مع 

السماح للمستثمرين بإدارتها ملدة 25 عاما، وأيضا هناك مشروع 
بناء مجمعني لألسواق احدهما في منطقة »الفنطاس«. ولفت الرومي 

الى ان كل املشروعات املطروحة سيتم متويلها بالكامل من جانب 
املستثمرين ولن يكون للدولة أي مساهمة مادية فيها. وأوضح ان 
احلكومة ستتولى دورها األساسي كمراقب ولكن املشغل سيكون 

من القطاع اخلاص 100%، في حني سيستفيد املستثمر الكويتي 
بشكل كبير، حيث ان كل شركة تؤسس ستكون للمواطن الكويتي 

مساهمة بنسبة 50% من رأسمالها.

د. موضي احلمود متحدثة خالل اجللسة

الراعي اإلعالمي احلصري للمؤمتر في الكويت

منظما المؤتمر .. شكرا
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