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مستشار تنظيم وإدارة 

تشجيع االستثمار 
املباشر.. ناجح أم ال؟

تتمثل أهمية االستثمار بصفة عامة في زيادة اإلنتاج واإلنتاجية، 
ما يؤدي إلى زيادة الدخل القومى وارتفاع متوسط نصيب الفرد 
منه، وبالتالي يتحسن مستوى معيشة املواطنني وتتوافر اخلدمات 
للمواطنني واملستثمرين، وأيضا تتوافر فرص العمل وتقل نسبة 
البطالة في الكويت، باالضافة الى زيادة معدالت التكوين الرأسمالي 
للدولة وتوفير التخصصات املختلفة من الفنيني واإلداريني والعمالة 
املاهرة وإنتاج السلع واخلدمات التي تشبع حاجات املواطنني، وأيضا 
تصدير الفائض منها الى اخلارج مما يوفر العمالت األجنبية الالزمة 

لشراء اآلالت واملعدات وزيادة التكوين الرأسمالي.
واالس��تثمار مبعناه العام هو توظيف االموال في أي نش��اط أو 
مشروع اقتصادي يعود باملنفعة املشروعة على البالد، أما االستثمار 
املباشر فهو توظيف األموال في جميع أنواع املشاريع باستثناء 
املنح التي تقدم الى الدولة، ويقسم االستثمار الى عدة أنواع منها 

الصناعي والزراعي واخلدمي.
ويعتبر اهتمام الدولة بإنشاء هيئة لتشجيع االستثمار املباشر 
خطوة عل��ى الطريق الصحيح لإلص��الح االقتصادي وخاصة 
في ظل ظروف انخفاض أس��عار النفط وترشيد اإلنفاق، حيث 
بدأت الهيئة خطوتها األولى بإصدار ترخيص استثماري لشركة 
»هواوي« العاملية التي باتت مبوجبه شركة كويتية ذات مسؤولية 
محدودة وبحجم استثمار بلغت قيمته 353 مليون دينار، وذلك 
لدع��م وتطوير قطاع تكنولوجيا االتص��االت وتقنية املعلومات 

في البالد.
ويحصل املستثمرون على العديد من املزايا والدعم املمنوح له من 
الدولة، ومنها االعفاء من ضريبة الدخل، والضرائب األخرى حتى 
10 سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع، وكذلك االستفادة 
من اتفاقيات جتن��ب االزدواج الضريبي، واإلعفاء كليا أو جزئيا 

من الرسوم اجلمركية.
ولكن ما يهمنا هنا من تشجيع االستثمار املباشر هو توفير فرص 
وظيفية للكويتيني، حيث ثمة سؤال يطرح نفسه وهو: هل مت حتديد 
نسبة العمالة الكويتية للش��ركات املستثمرة؟ وما التخصصات 
والوظائف التي س��يوفرها املس��تثمر؟ وأرجو أن تتناسب هذه 
الفرص الوظيفية مع مخرجات التعليم في الكويت، واالهم هو أن 
هذه الفرص يجب ان يحظ��ى بها الكويتيون الباحثون عن عمل 

واملسجلة أسماؤهم لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.

بأرباح تنافسية وتقسيط مريح بفترة سماح 6 شهور للسداد

»الدولي« يطلق عرض متويل العمالء القتناء سيارات »تويوتا« و»لكزس«

عدد من العمالء لالستفادة من 
مزايا هذا العرض الذي حرص 
البنك على طرحه مع شركة 
مرموقة ومعروفة كش���ركة 
»الس���اير للس���يارات« التي 
حتظ���ى منتجاتها وخدماتها 
بإعجاب واستحسان وإقبال 
املستهلكني، وذلك بهدف إسعاد 
عمالئ���ه، والتيس���ير عليهم 
والتخفيف - قدر اإلمكان - من 
أعبائهم املعيشية واحلياتية 

املعاصرة.
وف���ي خت���ام تصريحه 
الصحاف���ي، أك���د الش���مري 
جاهزية واس���تعداد موظفي 

البنك الستقبال العمالء وإنهاء 
معامالتهم بس���هولة ويسر 
س���واء في مقره الرئيسي أو 
في أي فرع من فروعه املنتشرة 
في كل أنحاء البالد، الفتا إلى 
البنك  الدائم ملمثلي  التواجد 
ف���ي كل معرض من معارض 
»الساير للسيارات« خلدمتهم 
واإلجابة عن استفس���اراتهم 
وتق���دمي العون ال���الزم لهم 
والنصيحة واملش���ورة متي 
دعت احلاج���ة، متمنيا على 
جميع العم���الء عدم تفويت 
الذهبية عليهم  الفرصة  هذه 

www.kib.com.kw.

للبدء في سداد مبلغ التمويل 
على أقساط مرنة وميسرة، 
وال���ذي س���يحصلون عليه 

بنسبة أرباح تنافسية. 
الذي ثمن عاليا  الشمري 
التعاون القائم بني بنك الكويت 
الدولي ومؤسسة محمد ناصر 
الساير وأوالده للسيارات، أشار 
الى ان هذه االتفاقية اجلديدة 
ب���ني الطرفني تأت���ي امتدادا 
حلزمة العروض واحلمالت 
املتنوع���ة واملتميزة األخرى 
التي سبق ان قدماها معا حتت 
شعار »امتلكها اآلن وسدد في 
2016« إلتاحة الفرصة ألكبر 

في بنك الكويت الدولي: »ان 
هذا الع���رض يتيح للعمالء 
من مواطنني ومقيمني من كل 
اجلنس���يات، احلصول على 
التموي���ل الالزم م���ن البنك 
بش���روط س���هلة وميسرة 
لشراء أي موديل أو نوع أو 
طراز من سيارات »تويوتا« 
و»لك���زس« من »مؤسس���ة 
الساير« بخصومات وأسعار 
خاصة على السيارات، مشيرا 
إلى أن البنك سيمنح العمالء 
الراغبني في االستفادة من مزايا 
هذه احلملة االستثنائية فترة 
س���ماح تصل الى ستة اشهر 

أعلن بنك الكويت الدولي 
عن تدش���ني عرضه اجلديد 
لعمالئه بالتعاون مجددا مع 
شركة مؤسسة محمد ناصر 
الس���اير وأوالده للسيارات، 
الوكيل في الكويت لسيارات 
»تويوتا « و»لكزس« وذلك 
ملدة شهرين اعتبارا من االول 
شهر نوفمبر اجلاري وحتي 
نهاية شهر ديسمبر من العام 

احلالي 2015.
وفي معرض تعليقه على 
ه���ذه االتفاقية، ق���ال ماطر 
الش���مري، مدير عام اإلدارة 
املصرفية لألف���راد بالوكالة 

لقطة جماعية خالل اطالق العرض

خالد السنعوسي

أنطوان عبيد

»اخلليج للتأمني« حتصد لقب »العالمة التجارية 2015«

ٍ ذهبي ملعرض »هوريكا الكويت 2016« »فارم الند« راع

أعلن����ت مجموعة اخلليج 
للتأمني عن اضافة إجناز جديد 
إلى سجل إجنازاتها من خالل 
حصدها لقب »العالمة التجارية 
لعام 2015« في قطاع التأمني 
من مؤسسة العالمات التجارية 
العاملية لن����دن، وتعتبر هذه 
اجلائزة التي مينحها منتدى 
العاملية  التجارية  العالم����ات 
التميز، حيث  السنوي بالغة 
متن����ح إلى أفض����ل العالمات 
التجاري����ة مقابل أعمالها وما 

حققته من إجنازات. 
وكانت مجموعة اخلليج 

الذي  الكبير  النجاح  بعد 
حققته من خالل مشاركتها 
في املعرض على مدى دوراته 
الثالث السابقة، أعلنت شركة 
ف���ارم الند الوكيل احلصري 
لعالم���ة »بريزيدن���ت« عن 
رعايته���ا الذهبي���ة ملعرض 
الكوي���ت 2016«  »هوري���كا 
والذي تنظمه ش���ركة ليدرز 
جروب بالتعاون مع شركة 
هوس���بيتاليتي سيرفيسز 
خالل  18 و19 يناير املقبل في 
قاعة بدرية بفندق اجلميرا.

وحول أهمية »هوريكا«، 
قال مدير عام شركة فارم الند 
انطوان عبيد إن املعرض أصبح 
يحظى مبكانة بارزة في قطاع 
الضيافة والصناعات الغذائية، 
وقد ما يتضح جليا من خالل 
إقبال اخلبراء واملتخصصني 
وكبرى الشركات العاملة في 
هذا املجال على املشاركة في 

للتأمني هي الشركة الوحيدة 
التأم����ني بالكويت  من قطاع 
التي وقع عليها االختيار لنيل 
هذه اجلائ����زة املرموقة، وفي 
هذا الصدد، ق����ال مدير إدارة 
االتصال املؤسسي وعالقات 
املستثمرين باملجموعة خالد 
السنعوسي: يأتي هذا التكرمي 
التطوير املضنية  بعد جهود 
التي شهدتها العالمة التجارية 
على مدار الس����نوات املاضية 
ليرفع اس����م املجموعة عاليا. 
وكوننا الشركة الوحيدة التي 
مت اختيارها في هذا القطاع إمنا 

املع���رض لتب���ادل اخلبرات 
القطاع  والدراس���ات، ه���ذا 
احلي���وي يحق���ق ازده���ارا 
سياحيا جتاريا واقتصاديا 
كبيرا للكويت مما يحولها إلى 

مركز مالي وجتاري عاملي.
وحتدث عبيد عن شركة 
»فارم الند« بأنها عالمة جتارية 
كويتية ممي���زة مت اطالقها 
من الكويت الى دول اخلليج 
وبعدها الى دول العالم، الفتا 
ال���ى ان »فارم الند« حترص 
دائما على مراقبة اجلودة لذلك 
يتم التدقيق على املصنع قبل 
االنتاج واعتماده، باإلضافة 
ال���ى احلرص عل���ى متابعة 
املنتج من بداية تصنيعه حلني 

وصوله الى الزبائن.
وأش���ار إل���ى أن هن���اك 
منتجات عاملية تقدمها »شركة 
بريزيدنت« العداد أهم وأشهى 
األطباق بأس���مائها العريقة: 

يعكس ما جنته جهودنا. 
واجلدير بالذكر أن اختيار 
الفائزين بلقب جوائز العالمات 
العاملية يقوم على  التجارية 
3 معايير هي: تقييم العالمة 
التجاري����ة، وبح����ث س����وق 
العام  املس����تهلكني واالقتراع 
عبر اإلنترنت، وقد خضعت 
مجموع����ة اخللي����ج للتأمني 
للبحث الش����امل بن����اء على 
تقييمها املالي والبحث العام 
عبر اإلنترن����ت واالتصاالت 
الهاتفية املباشرة لضمان أنها 

أفضل عالمة جتارية بالبلد.

منها منتجات جلباني االيطالية 
موزاريال الطازجة، فالبرسو 
الفرنس���ي الش���هير،  الغنم 
سوس���يتى ركفورد أجبان 
تعتق ف���ي الكهف، ماكالرند 
شيدر االجنليزي ومنتجات 

الكتال حليب وزبادي.
وتطرق عبيد إلى مسابقات 
الطهي التي تقام على هامش 
املعرض، مؤكدا أن طهاة »فارم 
الند« سينافسون بقوة فيها، 
نظرا ملستواها املتميز في ظل 
مشاركة طهاة عامليني ومحليني 
ومحكميني دوليني، معتبرا أن 
هذه املس���ابقات متثل حلبة 
منافس���ة قوي���ة على تقدمي 
أطباق جديدة، تراعي معايير 
الصحة الغذائية وتكشف عن 
طرق متنوعة وأجهزة حديثة 
وأساليب عرض مبتكرة، وكل 
ذلك يصب في خدمة العمالء 

وتطور فنون الضيافة.

لقطة جماعية ملوظفي »اخلليج للتامني« مع الشباب املشاركني ببرنامج بروتوجيز 

جانب من فعاليات سابقة للمؤمتر 

الشيخ محمد بن راشد خالل زيارته طائرة االحتاد

بتنظيم مركز اإلنتاجية واجلودة األميركي للمرة األولى خارج الواليات املتحدة

على رأسها محمد بن راشد

..وجتدد التزامها بدعم برنامج بروتوجيز

دبي تستعد الستضافة »مؤمتر إدارة املعرفة«

»A380« وفود رسمية تتفقد طائرة االحتاد
 في معرض دبي للطيران 2015

أعلنت مجموعة اخلليج للتامني الرائدة في 
مجال تقدمي اخلدم��ات التأمينية بالكويت 
والشرق األوسط، عن مواصلة دعمها لبرنامج 
بروتوجيز وذلك للسنة الثالثة، حتت مظلة 
مجموعة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو(، 
وذلك تأكيدا منها على دعم الشباب الكويتي 
باعتبارهم قادة املستقبل وأساس التنمية 
في املجتمع وحرصا منها على املس��اهمة 
في املسؤولية االجتماعية. وحتدث الرئيس 

التنفيذي ملجموعة اخلليج للتأمني خالد سعود 
احلسن عن مس��يرته املهنية التي امتدت 
ألكثر من 30 سنة، حيث تطرق حول بداية 
عمله في ش��ركة اخلليج للتامني كموظف 
تس��ويق والصعوبات التي واجهته خالل 
فترة عمله ليصل بعدها الى عدة مناصب 
ومسؤوليات حتى تس��لمه ملهام الرئيس 
التنفيذي للمجموعة. وخالل لقائه مبجموعة 
من الشباب املشتركني في برنامج بروتوجيز 

قدم مجموعة م��ن النصائح والتوجيهات 
لهؤالء الشباب حول افضل األساليب في 
حتمل املسؤولية والتفوق الوظيفي وجتاوز 
العقبات، وأكد احلسن في نهاية اللقاء حرص 
املجموعة على دع��م هذا البرنامج وغيره 
من البرامج التي توفر املهارات التدريبية 
والقيادية للشباب الكويتي وتساعدهم على 
املساهمة في خدمة املجتمع وتسلم القيادة 

في مختلف القطاعات في املجتمع.

تس���تعد مدين���ة دب���ي 
الس���تضافة أه���م مؤمت���ر 
الواليات  إلدارة املعرفة في 
املتحدة، وه���ي املرة األولى 
التي يعقد فيها هذا املؤمتر 
خ���ارج الوالي���ات املتحدة، 
حيث ستنطلق فعالياتة في 
18 و19 اجلاري في مركز دبي 

املالي.
وح���ول املؤمت���ر، تقول 
التنفيذية ملركز  الرئيس���ة 
اإلنتاجية واجلودة األميركي 
د.كارال أودي���ل: »هناك منو 
في مستوى إدراك املؤسسات 
بالش���رق األوس���ط للقيمة 
احلقيقية التي ميكن بلوغها 
م���ن خ���الل إدارة املعرفة، 
ويس���رنا أن نقدم املساندة 
إدارة  لألعضاء وملمارس���ي 
املعرفة في املنطقة عبر هذه 

زار نائب رئي����س الدولة 
الوزراء حاكم  رئيس مجلس 
دبي الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم طائرة االحتاد للطيران 
 A380 الرائدة من طراز إيرباص
في معرض دبي للطيران 2015، 
يرافقة سمو الشيخ مكتوم بن 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي.  وزار مقصورات 
الطائرة احلائزة على العديد من 
اجلوائز العاملية كذلك الشيخ 
أحمد بن س����عيد آل مكتوم، 
رئيس هيئة دب����ي للطيران 
املدني ورئيس مؤسسة مطارات 
دبي والرئيس األعلى والرئيس 
التنفي����ذي ملجموعة طيران 
اإلمارات، والش����يخ سلطان 
بن طحنون آل نهيان، رئيس 
دائرة النقل في أبوظبي وعضو 
التنفي����ذي إلمارة  املجل����س 
أبوظبي. وتضم طائرة االحتاد 
 A380 للطيران طراز إيرباص
والتي تستوعب على متنها 496 
مقعدا، مقصورة »اإليوان من 
االحتاد للطيران« احلصرية 
فائق����ة الفخامة، واملؤلفة من 
ث����الث غرف ه����ي األولى من 
نوعها على مس����توى قطاع 
التجاري، كما تضم  الطيران 
تسع وحدات من فئة »مسكن 
الدرج����ة األولى«، و70 وحدة 
من فئ����ة »اس����توديو درجة 
رج����ال األعمال«، و415 مقعدا 
من املقاع����د الذكية على منت 

الدرجة السياحية.
واستضافت الشركة كوكبة 
من كبار الشخصيات والزوار 
من رجال األعمال، إضافة إلى 
ممثلني عن وس����ائل اإلعالم 
في جولة ف����ي الطائرة قدمها 

الفعالية«.  
وفي هذا اإلطار، يقول نائب 
رئي���س بروجاكس الدولية 
لؤي خوري: »أصبحت دبي 
وجهة أساسية لألعمال في 
ارتفاعا في  املنطقة وتشهد 

مجموع����ة م����ن أف����راد طاقم 
الضياف����ة اجلوي����ة التابعني 
لالحتاد للطيران خالل العرض 
الثابت ال����ذي امتد على مدار 
يوم كامل في املعرض األبرز 
على صعيد الطيران في منطقة 

الشرق األوسط.
جت���در اإلش���ارة إل���ى أن 
االحتاد للطيران تش���غل في 
الوقت احلالي أس���طوال يضم 
خم���س طائ���رات م���ن طراز 
إيرب���اص A380، إل���ى جانب 
خمس طائ���رات حتت الطلب 
املؤكد، وذلك خلدمة وجهتي 
لندن هيثرو وسيدني، انطالقا 
من مرك���ز عملياتها الرئيس 
في أبوظبي. واعتبارا من 23 
نوفمبر/تشرين الثاني سوف 
تبدأ الشركة بخدمة واحدة من 
رحلتيها اليوميتني املتجهة إلى 
نيويورك عبر الطائرة، وواحدة 
من رحالته���ا اليومية الثالث 
املتجهة إلى مومباي اعتبارا من 

االستثمارات وفرص العمل، 
وم���ن املنطق���ي أن تك���ون 
دب���ي خيارن���ا األول إلقامة 
املؤمتر في الشرق األوسط، 
فاملدينة تش���هد منوا سريع 

الوتيرة«.

األول من شهر مايو، كما ستقوم 
بخدمة واحدة م���ن رحلتيها 
اليوميت���ني إلى ملبورن، بدءا 
من األول من شهر يونيو عبر 

تلك الطائرة املتميزة. 
وبهذه املناسبة قال جيمس 
الرئي���س والرئيس  هوجن، 
التنفيذي لالحتاد الطيران: »مر 
عام تقريبا على تسلم االحتاد 
للطيران لطائرتها األولى من 
ط���راز A380، وها نحن اليوم 
نقدم إلى ش���ركائنا في قطاع 
الطيران اخلدمات األفضل في 
فئتها ف���ي هذا احلدث العاملي 

الهام«.
وأضاف قائال:»القت االحتاد 
للطيران ردود أفعال مذهلة من 
قبل ضيوفنا املسافرين على 
 A380 منت طائرتن���ا من طراز
املزيد من  ونتطلع الستقبال 
الضيوف لدى تشغيلنا للطائرة 
على الوجهات الثالث اإلضافية 
خالل األشهر القليلة املقبلة«.
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بسهولة ويسر
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