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الصالح من الصالون اإلعالمي: »التجارة« تعمل على 4 محاور رئيسية 
تتعلق بتحسني البنية التحتية وبيئة األعمال والتجارة وحماية املستهلك

خيار دم���ج اجلهات التمويلية 
االخرى مثل محفظة احلرفيني 
لدى البنك الصناعي والشركة 
الكويتية للمشاريع الصغيرة 
بي���د مجل���س ادارة الصندوق 
الوطني للمش���اريع الصغيرة. 
وتط���رق الصالح الى موضوع 
الالئح���ة التنفيذي���ة لقانون 
الش���ركات التجارية، مش���يرا 
ال���ى ان ال���وزارة تعمل بجدية 
لالنتهاء من تل���ك الالئحة في 
غضون شهرين.ولفت الى انه 
طالب جهات رقابي���ة متعددة 
مثل »الشؤون« وبنك الكويت 
املركزي وهيئة سوق املال اضافة 
الى جمعيات نفع عام وجمعية 
احملاس���بني الكويتية بأن متد 
الوزارة ببعض املواد واملقترحات 
تفي���د الالئحة التنفيذية مبينا 
ان الالئحة تغطي 33 موضوعا 
وأنه سيتم تفسير جميع مواد 
القانون من خالل الالئحة. وعن 
موضوع القروض قال الصالح: 
هذا املوضوع من اختصاص وزير 
املالية وسنستكمل مناقشات هذا 

املوضوع في مجلس الوزراء.
ولفت الى ان قانون الشركات 
تطرق ملهنة مراقبي احلسابات كما 
تطرق المور متعددة تهم قطاع 
االعمال والشركات في الكويت.

وعن طبيعة العالقة ما بني 
ادارة البورصة وهيئة اسواق املال 
نفى الوزير ما تردد عن وجود 
خالفات أو عالقات متوترة مؤكدا 
أن ذلك غير صحيح مشيرا الى 
أن هناك عالقات جيدة بني ادارة 

البورصة وهيئة اسواق املال.
وذكر ان القانون اعطى للهيئة 
احلق في تنظيم السوق وسلطة 
االشراف والرقابة على البورصة. 
وع���ن قلة حض���ور الهيئة في 
الس���احة االعالمية قال الوزير 
الصالح: الهيئة جهة مس���تقلة 
مثل بنك الكويت املركزي وانا 
ليس لي سلطة على الهيئة وال 
اتدخل في اعمالها فأنا أش���رف 

عليها سياسيا فقط.
عاطف رمضان  ٭

مفصل لشرح االجراء اجلديد، 
باالضافة الى أن املقترح يتضمن 
قان���ون املعام���الت املضمونة 
لألصول املنقولة الذي يتماشى 
مع املبادئ الدولية للممارسات 
اجليدة من جهة وخصوصيات 
البيئة املالية واالقتصادية لدولة 
الكويت من جهة أخرى، اضافة 
الى ان اح���د احملاور تهدف الى 
انشاء سجل الكتروني للمعامالت 
املضمونة ومكتب ائتمان وذلك 
بناء عل���ى متطلب���ات القطاع 
املصرفي في الكويت وانطالقا 
من اآللي���ات والنظم املوجودة 

واجلاري العمل بها.
من ناحية أخرى أشار الصالح 
الى أن سرعة الربط بني قطاعات 
الوزارة املختلفة ممتازة، واألهم 
هو سرعة العمل على حتسني 
البنية التحتية ألنها شرط أساسي 
للتطوير. وقال الصالح »صعوبة 
احلصول على قسائم صناعية 
نعترف أنها أزمة فعال، ولكننا 
نعمل بكل جد واجتهاد ونبذل كل 
ما في وسعنا للتغلب على ذلك 

وتوفير األراضي الالزمة«.
وفيما يتعلق باملشروعات 
الصغي���رة واملتوس���طة لفت 
الصال���ح إل���ى أن كثي���را من 
املش���كالت املتعلقة باملبادرات 
ودعم املش���روعات الصغيرة 
مرتبط بطبيعة الفكر الفردي 
املتعلق باحلفاظ على الوظيفة 
احلكومية الثابتة والقدرة على 
أخذ خطوة املب���ادرة. وأضاف 
أن صندوق دعم املش���روعات 
الصغيرة ليس مجرد صندوق 
به أم���وال يت���م توزيعها على 
اصحاب األفكار أو املشروعات 
الصغيرة إمنا هو منظومة عمل 
متكاملة لدعم وتعزيز هذا القطاع 
وتنميته. واك���د أن الصندوق 
الوطني للمشروعات الصغيرة 
يعالج مش���كالت كاالسراع في 
اص���دار التراخي���ص في زمن 
قياس���ي بحد اقصى 4 اسابيع 
وتخصيص املساحات واالراضي 
لهذه املش���اريع، مشيرا الى ان 

البنك الدولي مت تكليفه من قبل 
مجلس الوزراء وليس »التجارة« 
وذلك العطائ���ه الغطاء والدور 
الالزم، مش���يرا الى انه سيقوم 
بإعداد منظومة القانون بالتعاون 
مع خمس جهات حكومية هي: 
»العدل« و»الفتوى والتشريع« 
و»املالي���ة« و»البنك املركزي« 

باإلضافة إلى »التجارة«.
وزاد قائال: هذا القانون عبارة 
عن منظوم���ة متكاملة وليس 
مجرد قانون، فالقانون اخلاص 
باملعسرين مرتبط بخمس جهات 
أخرى، ودور الدولة فيه لتنظيم 
العالقة بني الدائن واملدين وله 
مراحل طويلة متتد إلى سنتني، 
مشيرا إلى أن املرحلة االولى وهي 
حتديد شكل ونوع القانون قد 
انتهت بعد تكليف البنك الدولي 
بإعداده وحتديد احملاور الرئيسية 
له. وأضاف: طلبنا من »العدل« 
و»الفتوى« و»املالية« و»البنك 
املركزي« تقدمي كل املالحظات 
املتعلقة مبس���ألة املعس���رين 
لتضمينها في االجتماع مع وفد 

البنك الدولي.
وق���ال ان البنك الدولي عقد 
اجتماعا له شمل عددا من كبار 
القضاة العامليني املرتبطني معه، 
ومت حتديد الفترة من 24 وحتى 
28 من الشهر اجلاري لالجتماع 
مع اللجن���ة التمثيلية للجهات 
احلكومي���ة املعنية وتقدمي كل 
املالحظ���ات املتعلقة مبس���ألة 
املعسرين لتضمينها في االجتماع 
معهم، موضح���ا أن »التجارة« 
والتي ستترأس اللجنة بانتظار 
ترشيحات بقية اجلهات األخرى 

ملن سيمثلها في اللجنة.
وأشار الى ان منظومة قانون 
االعس���ار تتمثل في وضع آلية 
مستعجلة اليجاد حلول خارج 
اطار احملاك���م للديون املتعثرة 
ملعاجلة مشاكل السداد القائمة 
بني شركات االستثمار والشركات 
املتعثرة ودائنيها، واقرار قانون 
العادة تأهيل وتصفية الشركات 
املتعثرة ووضع دليل قضائي 

وتتعطل املشروعات. مؤكدا على 
أن هناك حت���ركات واجراءات 
حقيقية يتم اتخاذها اآلن بشكل 
مباشر ملعاجلة كل أوجه القصور، 
ومنه���ا على س���بيل املثال أن 
الشركة غير امللتزمة يتم سحب 
املشروع منها مباشرة اذا ثبت 
عدم جديتها. وعقب الصالح في 
مداخلة الصبيح قائال »قلت ان 
الهيئة العامة للصناعة هي هيئة 
جادة وستضمن حتقيق اجلدية 
واتخاذ خطوات لضبط العملية 
االستثمارية، وستطبق القانون 

على أي مخالف«.
وقد شهدت الندوة عددا من 
املداخالت تناول���ت الكثير من 
املوضوعات والقضايا املتعلقة 
بالوزارة وعملها وقدرتها على 
دعم وتعزيز القطاعات الصناعية 
والتجاري���ة، حي���ث تناول���ت 
املداخالت احلديث عن املشروعات 
الصغيرة واملتوس���طة وآليات 
دعمها، وصعوبة احلصول على 
األراضي الصناعية، واملعسرين، 
واالهتمام مبهنة مراقب احلسابات 
لتحسن األداء املالي للوزارات 
والهيئ���ات، وميكن���ة الوزارة 
والش���باك الواحد، وغيرها من 

املوضوعات ذات الصلة.
وفي تعقيب���ه على بعض 
املداخالت أكد مدير عام الهيئة 
العامة للصناعة براك الصبيح أن 
هناك بعض املشروعات الصغيرة 
تبدأ حرفية وتتحول إلى منشأة 
صناعية وعلى الرغم من ذلك فإن 
الهيئة حتاول دائما التعامل مع 
هذه املسألة فيما يتعلق بتصنيف 

املشروعات الصغيرة ودعمها.
أما بالنسبة للشباك الواحد 
فقد اشار الصبيح الى أنه موجود 
منذ فبراير 2012 بدعم من رئيس 
الوزراء ونعمل على تطوير بعض 
التفاصيل املتعلقة به، إال أن آليات 
التنفيذ بها العديد من العيوب 
التي تتسبب في ضياع الوقت.

من جانبه نفى الوزير أنس 
الصالح وج���ود تأخير إلقرار 
قان���ون اإلعس���ار، موضحا أن 

لتخصيص قسائم للمستثمرين 
األجانب وهو اآلن حتت الدراسة. 
أما بخصوص توعية املستهلك 
وحمايته ،فقد قال الصالح انه مت 
تفعيل اخلط الساخن 135 لتلقي 
جميع الشكاوى املتعلقة بالغش 
التجاري وغيرها من أمور حماية 
املستهلك، مش���يرا إلى أنه يتم 
العمل على االنتهاء من تطبيقات 
للهواتف الذكية من أجل تسهيل 

عملية حماية املستهلك.
من جانبه أكد الوكيل املساعد 
ملكتب االس���تثمار األجنبي في 
وزارة التجارة والصناعة الشيخ 
د.مشعل اجلابر أن هناك قصورا 
في عملية جذب املس���تثمر إلى 
السوق الكويتية، وأيضا هناك 
قصور في القوانني التشريعات 
املتعلقة بذلك، مشيرا الى أن هناك 
عمال متواصال لدراسة مشروع 
قانون لتش���جيع االس���تثمار 
وتوطني املستثمرين الكويتيني 
وجذب االستثمارات االجنبية، 
معربا عن امل���ه أن يحقق هذا 

القانون التطلعات املطلوبة.
وفي االطار نفسه قال مدير 
ع���ام الهيئة العام���ة للصناعة 
براك الصبيح إن أراضي منطقة 
الشدادية مت تخصيصها منذ العام 
2004 إال أنه مع تغير احلكومات 
واختالف الرؤى نخسر الوقت 

قانون هيئة تشجيع االستثمار 
متت مناقشته مع الشيخ مشعل 
اجلابر الوكيل املس���اعد ملكتب 
االستثمار األجنبي بالوزارة وهو 
قانون متكامل لتطوير العملية 

االستثمارية بكل قطاعاتها.
وأكد الصالح أنه ستتم في 
األيام القادمة مناقشة تشريعات 
تتعلق بتسهيل الدورة املستندية 
وحتس���ني البني���ة التحتي���ة 
للبيئ���ة االس���تثمارية، أيضا 
هناك قانون لتأس���يس هيئة 
لإلش���راف على التأمني ألهمية 
هذا القطاع احليوي، اضافة إلى 
ميكنة قطاع الشركات املتعلق 
باالجراءات االداري���ة والدورة 
املستندية واصدار التراخيص 
من أجل التسهيل وتسريع هذا 
العملية، وأيضا تتم ميكنة عملية 
املراسالت بني الوزارة والوزارات 
األخرى واجلهات املعنية ملزيد من 
التسهيل في اصدار التراخيص 

واملعامالت االدارية املختلفة.
وأوض���ح الصال���ح أنه مت 
االنتهاء من مشروعات تتعلق 
بالقس���ائم اجلديدة املطروحة 
في مناطق صبحان والشدادية 
والنعامي، فهناك 172 قس���يمة 
في صبحان و1023 قسيمة في 
الش���دادية و1866 قس���يمة في 
الغنامي، إضافة إلى طرح مشروع 

أكد وزير التجارة والصناعة 
أنس الصالح أن ترتيب الكويت 
العاملي قد تراجع 15 مركزا في 
تقرير البن���ك الدولي الصادر 
بتاريخ 2012/10/2 ملمارسة أنشطة 
األعمال ولذلك فإن الوزارة توجه 
تركيزها واهتمامها ملعاجلة ذلك 
بحيث ترتكز خطة الوزارة حاليا 
على حتسني بيئة األعمال وهذا 
عنوان العمل للمرحلة احلالية.
جاء ذلك خالل اس���تضافة 
الوزير أنس الصالح في الصالون 
اإلعالمي أمس األول مبشاركة 
كل من الوكيل املس���اعد ملكتب 
االس���تثمار األجنبي في وزارة 
التجارة والصناعة الشيخ مشعل 
اجلابر ومدير عام الهيئة العامة 

للصناعة براك الصبيح.
وأوض���ح الصالح أن العمل 
على حتس���ني بيئة األعمال في 
الكويت سيكون من خالل أربعة 
محاور رئيسية وهي: حتسني 
البنية التحتية، وبيئة األعمال، 
والبيئ���ة التجاري���ة، وحماية 
املستهلك. ولفت إلى أن الوزارة 
قد ركزت على انشاء قطاع جديد 
وهو قطاع الشؤون القانونية 
ألن ال���وزارة تقع ف���ي منطقة 
تتقاطع فيها وتتقابل املصالح 
املختلفة طبق���ا لطبيعة عملها 
واختصاصاته���ا، ولذلك كانت 
احلاجة ماسة لوجود مثل هذا 
القطاع الذي يرأسه متخصصون. 
وأشار إلى تفعيل قطاع الدعم 
الفني والتخطي���ط وهو أيضا 
قطاع مت استحداثه لتطوير بنية 
الوزارة التحتية لتلبية التطلعات 
والسعي نحو تطوير بيئة األعمال 
في الكوي���ت. وقال الصالح: ان 
قانون الشركات الصادر مؤخرا 
يعتبر اجنازا يس���جل للوزارة 
»وأنا راض عنه متاما وأمتنى أن 
يكون نقلة نوعية في االقتصاد 
الوطن���ي«. وأش���ار إلى توجه 
الوزارة لدع���م وتعزيز قطاع 
املشروعات الصغير واملتوسطة 
ملا لها من أهمية كبرى وتأثير في 
االقتصاد بشكل عام، كذلك فإن 

من اليمني: براك الصبيح وماضي اخلميس وأنس الصالح والشيخ مشعل اجلابر خالل الندوة  )هاني عبداهلل(

من يوم غد )اخلميس 21 مارس 
2013( وملدة ثالثة أيام.

وسيتمتع حاملو بطاقات 
الوطن���ي االئتماني���ة )فيزا 
وماستركارد وداينرز كلوب( ب� 
30 ساعة من املتعة والرفاهية 
لشخصني تشمل مجموعة من 
العروض املميزة لالستفادة 
والتمت���ع بخدم���ات فن���دق 

الريجنسي.
وبهذه املناسبة، قالت املدير 
التنفي���ذي إلدارة العالقات 
العامة في بنك الكويت الوطني 
منال فيص���ل املطر إن البنك 
الوطني يحرص على تقدمي 
عروض مجزية وغير مسبوقة 
لالحتفاء بعمالئه في مختلف 
املناس���بات، وقد اختار هذا 
العام بالتعاون مع الريجنسي 
العرض  مكافأة األمهات بهذا 
احلص���ري لنتمنى لهن عيدا 
سعيدا ويستمتعن بباقة من 
العروض املميزة لشخصني 
إلضف���اء الرفاهي���ة الى هذه 

»الوطني« يكافئ األمهات في عيدهن
بعروض حصرية في »الريجنسي«

املناسبة واالستمتاع باخلدمات 
احلصرية التي يوفرها الفندق 
الع���رض ومنها  خالل فترة 
الدخول املجاني الس���تراحة 
السيدات واالستمتاع بتناول 
الوجبات املجانية في مطعم 
طريق احلري���ر والكثير من 

املميزات األخرى. 
وأضاف���ت املط���ر أن هذا 
العرض يأتي ضمن سلسلة 
من العروض اخلاصة واملميزة 
التي يقدمه���ا البنك الوطني 
لعمالئه من خ���الل تعاونه 
الوثيق مع ماستركارد وفيزا 
وداينرزكلوب وأبرز الشركات 
احمللية والعاملية. ومبوجب 
هذا لعرض، يستفيد حاملو 
بطاقات الوطني االئتمانية من 
30 ساعة من املتعة لدى فندق 
الريجنسي خالل فترة العرض 
الت���ي تبدأ غ���دا )اخلميس( 
وتس���تمر لغاية يوم السبت 
في 23 مارس 2013 لالحتفال 

بعيد األم.

يقدم بنك الكويت الوطني، 
مبناسبة عيد االم، باقة عروض 
حصري���ة لعمالئ���ه حاملي 
بطاقات الوطني االئتمانية لدى 
فندق الريجنسي، وذلك ابتداء 

منال املطر

»الدولي« يستضيف طالبات حولي املتوسطة بنات

قّدم بنك الكويت الدولي ممثال مبدير فرع الزهراء 
نوف البحر محاضرة تثقيفية اقتصادية لطالبات 
مدرسة حولي املتوسطة بنات عن االدخار، وذلك 
ضمن برنامج حملته »وفر.. واكبر مع الدولي«، التي 
أطلقها مؤخرا بالتعاون مع الشريك االستراتيجي 
منظمة مالية األطفال والشباب CYFI«« العاملية، 
وذلك تزامنا مع األسبوع العاملي »ملالية األطفال 
والش����باب«، والذي ميتد من 15 لغاية 21 مارس 

اجلاري.
وتناولت احملاضرة التي مت تقدميها لنحو 25 
طالبة مع عدد من املدرس����ات واإلداريني املفاهيم 
األساسية لقيم االدخار وأنواعه وكيفية تطبيقه في 
حياتنا وأثره على مستقبل الشخص أيا كان عمره، 
وذلك بطريقة مبسطة ومشوقة للطلبة تتناسب 

مع أعمارهم. وقدمت البحر شرحا تفصيليا عن 
)حساب الشباب( كوسيلة فعالة لالدخار، حيث 
يوفر )حساب الشباب( اخلاص بالفئة العمرية من 
14 إلى 21 سنة، ميزة االدخار واالستثمار في آن 
واحد، باإلضافة إلى عدد من املزايا التي تهم الشباب 

وتلبي طموحاتهم واحتياجاتهم اليومية.
وجددت البحر في ختام احملاضرة حرص بنك 
الكويت الدولي على التواصل مع شريحة الشباب، 
وتقدمي كل الدعم لهم ملا لهذه الشريحة من أهمية 
ودور كبير في مستقبل الكويت، كما أجابت عن 
األسئلة التي عرضها احلضور، والذين أبدوا من 
جانبهم االهتمام الكبير ملعرفة املزيد عن منتجات 
وخدمات البنك وطبيعة العمل املصرفي املتوافق 

مع أحكام الشريعة االسالمية.

نوف البحر مع طالبات ومعلمات مدرسة حولي املتوسطة بنات

أبرمت اتفاقية لتوحيد عملياتها التجارية مع شركة »Basset« السويدية

مجموعة زين تؤسس منصة ربط بيني متطورة
لتسوية الفواتير اإللكترونية وتعزيز مسارات نقل البيانات

ظل هذا النظام املتطور ستتمكن 
مجموعة زين من تعزيز سلسلة 
إجراءات أعمالها بالكامل فيما 
يتعلق بخدمات البيع باجلملة 
وخدمات الربط البيني، كما 
ستتمكن املجموعة من وضع 
فريق عملياتها العامة في مركز 
قوي للتعامل مع النمو املتوقع 

لسنوات طويلة قادمة«.
وأضاف كساب بقوله: »عند 
انطالق مشروعنا االستراتيجي 
Wholesale Hub/ الذي حمل اسم

Carrier في منطقة عملياتنا في 
الشرق األوسط، اغتنمنا هذه 
الفرصة الختيار أفضل احللول 
التفاقات الشراكة التي أبرمناها 
لعمليات إدارة التسوية، وعلى 
هذا األساس اخترنا تطبيقات 
وحلول شركة Basset، وذلك 
انطالقا من إدراكنا بأن شركتنا 
التابعة زين-األردن وعملياتنا 
السابقة في أفريقيا كانت قد 
حققت نتائج عظيمة بفضل 

استخدام ذلك النظام«.
وأوضح بقوله »مع اعتمادنا 

احللول املبتكرة لهذا النظام 
املتطور، فإننا أدركنا قيمة أن 
نتمكن من العمل بشكل وثيق 
مع فريق اخلدمات اإلقليمية 

.Basset اخلاص بشركة
وكشف كساب بقوله »هذه 
االتفاقية تأتي في إطار مساعي 
املجموع����ة لتعزيز ومتكني 
قدرات شركاتها التابعة لتعظيم 
اإليرادات والعوائد لعملياتها 
التشغيلية بالشكل الذي يحقق 
أهدافها االس����تراتيجية لهذه 

املرحلة«.
وإذ أشار كس����اب إلى أن 
مجموعة زي����ن تبنت قائمة 
من املشاريع التطويرية التي 
تخ����دم توجهاته����ا ورؤيتها 
ملرحل����ة جدي����دة م����ن إدارة 
عملياتها التشغيلية، فقد بني 
»إن املجموعة ستس����عى إلى 
االستفادة من اإلمكانيات الهائلة 
وامليزات التنافسية لشبكاتها 
بالشكل الذي حتافظ من خالله 
على معدالت منو مؤشراتنا 

املالية«.

جميع شركات املجموعة من 
خالله����ا أن تعمل معا كفريق 
متناغم في إطار نظام واحد 
مش����ترك. وكشفت أنه ابتداء 
بالربط البيني خلدمات الفواتير 
ومرورا بوظائ����ف نقل حزم 
البيان����ات ووصوال إلى إدارة 
اجلودة، فإنها قد وجدت في 
نظام »billing solution« الذي 
توفره »Basset« منصة متكاملة 
حق����ا تعتمد على اس����تخدام 
منوذج بيانات »موحد« ومصدر 
بيان����ات »مش����ترك« جلميع 
املستخدمني، حيث سيستفيد 
جميع أفراد فريق العمل من 
استخدام نفس املصطلحات من 

خالل هذا النظام املتطور.
وف����ي تعليق����ه على هذه 
االتفاقية التي س����تعزز من 
مبادرات املجموعة في تعزيز 
أط����ر التكامل ب����ني عمليات 
املجموعة التجارية قال املدير 
التنفي����ذي إلدارة التج����وال 
واالتص����االت الدولي����ة ف����ي 
املجموعة هنري كساب: »في 

أعلنت مجموعة زين انها 
أبرمت اتفاقي����ة جتارية مع 
ش����ركة »Basset« السويدية، 
وذلك لتعزيز مجاالت الربط 
البيني لنقل بيانات الفواتير 
الكترونيا وحتسني نقل وتداول 
حزم البيانات. وأوضحت زين 
الش����ركة الرائدة في خدمات 
االتصاالت املتنقلة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
أنها وقعت هذه االتفاقية بعد 
ان قامت بإجراء تقييم شامل 
لألنظمة القائمة املوجودة في 
السوق، حيث وجدت أن نظام 
 )billing solution( الربط البيني
الذي توفره »Basset« سيقدم 
أفضل دعم لنم����و عملياتها 
املستقبلية، في أسواق شركاتها 
التابعة. وأفادت املجموعة في 
بيان صحافي بأن أحد العوامل 
املهمة التي عجلت بإبرام هذا 
االتفاق التجاري مع ش����ريك 
عاملي ميلك خب����رة عريضة 
في هذا املجال، هو رغبتها في 
حتديد منصة »حسابية« متكن 

محافظ األحمدي افتتح معرض الشركة الثالث لتكنولوجيا املعلومات

14 مليون دينار ميزانية تكنولوجيا املعلومات في »نفط الكويت«

األيام الثالثة املقبلة سيكون 
مبقدور املتابعني معرفة املزيد 
عن املبادرات االس���تراتيجية 
احلالية للشركة والتي تشمل 
تكنولوجيا املعلومات اخلضراء 
واحلوسبة املتنقلة والسحابية 
والتعاون االجتماعي وغيرها 
من التقنيات املتطورة. بدوره، 
قال مدير مجموعة تكنولوجيا 

املعلومات االدارية في شركة 
نفط الكويت هشام النوري ان 
امليزانية التشغيلية ملجموعة 
تكنولوجيا املعلومات واخلاصة 
بتنفيذ واقامة مشاريعها تبلغ 
نحو 14 مليون دينار سنويا.

ان  الن���وري  وأض���اف 
املعرض يقام كل ثالث سنوات 
الستعراض اجنازات املجموعة 
واألهداف املس���تقبلية خالل 
الس���نوات اخلم���س املقبلة، 
موضحا ان مشاريع مجموعة 
تكنولوجي���ا املعلومات كافة 
حترص عل���ى أن تتوافق مع 
اس���تراتيجية »نفط الكويت 
ان تركي���ز  2030«. وذك���ر 
املجموعة األكب���ر يتجه الى 
االتصال مع احلقول باعتبار 
أبراج احلفر »متنقلة وليست 
ثابت���ة«، مبينا ان املنش���آت 
الثابتة من السهولة االتصال 
بها في حني من الصعوبة مبكان 
االتصال م���ع األبراج املتنقلة 
لذلك تستخدم نظم اتصاالت 
متكامل »ولدينا حلول ملعاجلة 

هذه األمور«.

مجال تكنولوجيا املعلومات في 
الكويت، مشيرا الى استخدامها 
أحدث التقنيات للحصول على 
الفوائد القصوى من االستثمارات 
في مجال النفط والغاز. وقال 
ان اعتم���اد الش���ركة أحدث 
وسائل تكنولوجيا املعلومات 
سيكون دعامة رئيسية لتميز 
األعم���ال مضيفا ان���ه خالل 

كونا: أشاد محافظ األحمدي 
الش���يخ د.إبراهي���م الدعيج 
باجلهود التي تبذلها شركة نفط 
الكويت القتناء أحدث التقنيات 
لتطوي���ر أدائه���ا وحتس���ني 
خدماته���ا، واصف���ا معرض 
الش���ركة الثالث لتكنولوجيا 
املعلوم���ات بأن���ه »واجه���ة 
حضارية تواك���ب التقنيات 
احلديثة في عالم املعلوماتية«. 
وق���ال محاف���ظ األحمدي في 
تصريح للصحافيني على هامش 
رعايته افتتاح املعرض امس ان 
التقنيات املعلوماتية احلديثة 
التي تسعى الشركة القتنائها 
تعمل عل���ى توثيق وتعميق 
التواصل بني مواقع الشركة 
وقيادييها عبر أحدث الوسائل، 
مضيفا ان ما يتضمنه املعرض 
من تقنيات يبعث على البهجة 
والسرور خصوصا في صرح 
وطني كشركة نفط الكويت. من 
جانبه، أكد رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة نفط 
الكويت سامي الرشيد سعي 
الشركة الى حتقيق الريادة في 

الشيخ د.إبراهيم الدعيج وسامي الرشيد خالل جولتهما باملعرض الثالث لتكنولوجيا املعلومات

إجناز الالئحة 
التنفيذية لقانون 
الشركات خالل 

شهرين

قانون اإلعسار لم 
يتأخر وفي 24 
مارس اجتماع 

اللجنة التمثيلية 
للجهات احلكومية 

لتقدمي املالحظات 
املتعلقة 

باملعسرين

هنري كساب: 
االتفاقية ستعزز من 

قدراتنا التشغيلية 
لتعظيم إيرادات 

املجموعة


