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الخلف 18 :موظفاً من «الموانئ» شاركوا يف دورة مراقبة التحكم الماليح بسنغافورة
اختتمت مؤسسة املوانئ الكويتية مشاركتها يف دورة مراقبة التحكم
املالحي  VTSوالتي شارك فيها فنيي االتصاالت البحرية من برجي املراقبة
يف ميناءي الشويخ والشعيبة يف سنغافورة والتي أقيمت خالل الفرتة من
 13وحتى  27مارس املايض.
وأوضح نائب مدير العمليات البحرية لشؤون االتصاالت يف ميناء
الشويخ أمني راشد الخلف أن الدورة يف إطار خطط املؤسسة لتطوير أداء
الكوادر الفنية والعاملني يف املوانئ التابعة وفقا ألحدث التقنيات املتبعة
عامليا يف املجال البحري.

محمد السبع حصل عىل شهادة محلل مخاطر معتمد

اإلبراهيم« :االمتياز لالستثمار» تلحق
موظفيها بدورات عالمية متخصصة

أكد مساعد الرئيس التنفيذي
يف رشكة االمتياز لالستثمار سالم
العويد اإلبراهيم حرص الرشكة
عىل االرتقاء بكوادرها وموظفيها
و إلحاقهم بالدورات التدريبية
املختصة محليا وخارجيا إيمانا
منها بأهمية التنمية البرشية،
وا لعنرص ا لبرش ي يف تحقيق
النجاحات واإلنجازات وتطوير
أعمال الرشكة ومكانتها.
وذك��ر اإلبراهيم يف ترصيح
صحفي أ ن ا لرشكة وتطبيقا
لسياستها تلك قد أحتفت مؤخرا
بحصول «محمد السبع» مدير
تنفيذي  -إ د ا رة ا ملخا طر عىل
شهادة «محلل مخاطر معتمد»
 Certified Risk Analystمن
قبل األكاديمية الدولية لإلدارة
ا ملا لية ا ملعتمد ة عا مليا يف أ كثر
دول العالم املتقدم والتي تعد من
أرسع املؤسسات املهنية نموا يف
العالم  ،وهي شهادة مهنية تثبت
بأن الحاصل عليها لديه املستوى
ا ملطلوب من ا لخرب ة ا ملهنية
والتدريب الالزم للعمل يف مجال
إدارة املخاطر.

املهنية

ون��وه اإلبراهيم إىل أهمية

واقرتاح اإلسرتاتيجيات والتدابري
إلدارة املخاطر فضال عن تدريب
املرشحني لنيلها عىل تطوير تلك
اإلسرتاتيجيات والتدابري املتعلقة
بها.

تعظيم العوائد

محمد السبع
الربامج التدريبية التي تنظمها
األكاديمية لتمكني املنتسبني إىل
دوراتها للحصول عىل الشهادات
املهنية باعتبارها من يمنح لقب
االعتماد لتلك الشهادات للمرشحني
ا لذ ين يستوفون أ عىل ا ملعا يري
املهنية التي تزودهم بالكثري من
مبادئ إدارة املخاطر وأحدث
نظر يا تها وا تجا ها تها بما يف
ذلك تدريبهم عىل تحديد وقياس
األن��واع املختلفة من املخاطر

وشدد اإلبراهيم عىل أهمية الدور
الذي تلعبه إدارة املخاطر كأحد
متطلبات دعم القرار االستثماري
ومن ثم دعم إسرتاتيجية رشكة
ا المتيا ز لإلستثما ر وتعظيم
عائداتها االستثمارية وتعزيز الثقة
للمساهمني واملستثمرين عىل حد
سواء  ..مؤكدا ً أن رشكة االمتياز
لالستثما ر ومن خال ل سعيها
لتنفيذ أحدث ما توصلت إليه إدراة
املخاطر االستثمارية بتطبيق أعىل
معايري الجودة االستثمارية من
خالل تنفيذ وتطبيق حزمة من
اإلجراءات والسياسات املالئمة
وا لفعا لة للحصول عىل إ د ا رة
سليمة للمخاطر ورفع تقارير
عنها للمساعدة يف صناعة القرار
وت��رك أثر إيجابي عىل أصول
والتزامات الرشكة.حيث يتأتى ذلك
استكما ال ً ملعايري الحوكمة التي
تقوم الرشكة بتطبيقها استيفا ًء
للمتطلبا ت ا ملحلية وا القليمية
والدولية إلدراة املخاطر.

كابيتال ستاندردز تنظم ملتىق للتعريف
بمعايري حوكمة الرشكات الكويتية األحد
ا لكو يت ـ « كونا »  :تنظم
رشكة كابيتال ستاندردز ملتقى
خاصا ً للتعريف بمقرتحها حول
معايري حوكمة الرشكات العامة
يف الكويت ،يوم األحد املقبل،
وقا لت رئيسة مجلس إ د ا رة
الرشكة ،الدكتورة أماني بورسيل،
لـ «كونا» ،أمس ،إن الوثيقة،
التي سيتم تقديمها للسوق يف
هذا امللتقى ،تعد أداة توجيهية،
وإطارا ً عاما ً واضحا ً للرشكات
العامة العاملة يف الكويت ،لتطوير
هياكلها اإلدارية ،والقيادية ،بهدف
تقوية أدائها امل��ايل ،وأوضحت
بورسيل أ ن��ه تم تصميم هذ ه
الوثيقة ،بناء عىل أفضل املمارسات
العاملية ،لضمان فاعليته ،وبناء
عىل املراجعة لقوانني الحوكمة
املطبقة يف املنطقة ،وباالسرتشاد
بآراء الجهات العاملية ،ومعايري «أو.
آي.يس.دي» ،وأكدت أن التطبيق
ا لفعيل للمبا دئ ا لتي تنطوي
عليها مجموعة املعايري املقرتحة،
سيؤدي إىل تحقيق مستوى أعىل
من الشفافية ،وبالتايل التوصل
إىل قرارات إدارية أفضل ،األمر
ا ل��ذي سينعكس إ يجا با ً  ،عىل
نتائج أعمال الرشكة ،وأدائها
املايل ،وأفادت بأن الهدف املنشود
تحقيقه عرب هذه املبادرة الخاصة
بمقرتح معايري الحوكمة ،هو
تزويد الرشكات بأفضل املمارسات

أماني بورسيل
ا ملتبعة عا مليا ً  ،بما يتالء م مع
البيئة الترشيعية ،والتجارية،
والنظامية لدولة الكويت ،لتطوير
أداء هذه الرشكات ،وإنتاجيتها،
وتنافسيتها،
وبينت أن أثر األزم��ة املالية
العاملية ،وتداعياتها عىل املنطقة،
يعد الدليل األكرب عىل أن دول
ا ملنطقة لم تعد معز ولة عن
االقتصاد العاملي ،بل أصبحت أكثر
ارتباطا ً به ،موضحة أن التقارير
ال��ص��ادرة من صندوق النقد
الدويل ،وتقارير عاملية ومحلية
أخرى أظهرت أن سبب األزمة
املالية يرجع إىل التطبيق الضعيف
ملما رسا ت حوكمة ا لرشكا ت ،

وضعف معايري الشفافية،
وأضافت أن أسواق املنطقة
شهدت عددا ً من األزمات املالية،
التي أدت إىل حدوث مزيد من
التدهور يف ثقة املستثمر املحيل
واألجنبي ،ما جعل املستثمرين
املحليني واألجانب واملرشعني،
يطالبون بتطبيق وفرض معايري
أفضل من الشفافية ،واإلفصاح
عىل الرشكات العامة العاملة يف
منطقة الرشق األوسط ،وشمال
أفريقيا.
وبينت بورسيل أن هذه األحداث
نبهت إىل أهمية تطبيق معايري
ا لحو كمة ا لسليمة  ،لضما ن
وتعزيز قدرة الرشكات املحلية عىل
التنافس ،وجذب رؤوس األموال
األجنبية ،بهدف ضمان االستقرار
ا القتصا دي  ،وتحقيق ا لتنمية
املستدامة ،وحول املعايري املقرتحة
لحوكمة الرشكات الكويتية قالت
بورسيل  ،إ ن مفهوم حوكمة
الرشكات يرتكز عىل تعزيز مبادئ
الشفافية ،والنزاهة ،ومساءلة
اإلدارة العليا ،مبينة أن حوكمة
الرشكات تعرف بأنها مجموعة
من النظم ،والسياسات ،واملعايري،
ا لتي تحكم و تو جه أ نشطة
وقرارات الرشكات ،وأوضحت أن
حوكمة الرشكات تحدد العالقة
بني املساهمني ،وإدارة الرشكة،
واألطراف األخرى ذات العالقة.

الدليل الجديد يمتاز بالمرونة والشفافية

«المستقبل لالتصاالت» تبحث الفرص
االستثمارية مع إدارة األوفست
أ علنت رشكة ا ملستقبل ا لعا ملية
لالتصاالت أنها استضافت وفد من
الرشكة الوطنية لألوفست ،وهي رشكة
مملوكة للدولة تتوىل إدارة برنامج
األوفست الكويتي وفق عقد إدارة موقع
مع وزارة املالية منذ عام .2006
وقال ضياء أحمد مدير التدريب
والتطوير الوظيفى أن رشكة املستقبل
العاملية لالتصاالت ( )FCCGممثلة
بالرئيس التنفيذي ،صالح العويض
وكل مديري قطاعاتها والرشكات
التابعة لها قد استقبلوا وفد الرشكة
الوطنية لألوفست ممثلة بمديرها العام
مازن مدوه ،وبصحبة عدد من كبار
موظفي الرشكة ىف زيارة استهدفت
التعريف بالفرص االستثمارية املتاحة
يف قطاعات تكنولوجيا االتصاالت
للرشكات الكربى .وأضاف ضياء أحمد
أن املستشار منى بسيسو ،قدمت
عرضا توضيحيا ملديري املجموعة
ا ستهد ف إ لقا ء ا لضوء عىل د ور
الرشكة الوطنية لألوفست يف إدارة

جانب من حفل االستقبال
برنامج األوفست وتوضيح إجراءات
األوفست وفق دليل األوفست الجديد
رقم  2007 / 9والذي يمتاز باملرونة
والشفافية ومواكبة أحدث مستجدات
برامج االوفست العاملية ،وذلك لتمكني
املستثمر من معرفة الخطوات الالزمة
لتنفيذ االلتزام الناتج عن توقيع عقود
توريد حكومية ،عسكرية ومدنية .كما
استعرض مازن مدوه أهم مشاريع

االوفست املنفذة مع أكرب الرشكات
األجنبية العاملية ،مؤكدا عىل حرص
الرشكة منذ تأسيسها عىل تقديم
أ كرب قد ر ممكن من ا لتسهيالت
للرشكات األجنبية امللتزمة باألوفست
ورشكات القطاع الخاص املحلية من
أجل تحفيزها للدخول يف رشاكات
لتطوير وتنفيـذ مشاريع األوفست
يف الكويـت.

وقال إن ابتعاث املتدربني لاللتحاق بالدورات التدريبية يف هيئة ميناء
سنغافورة يأتي يف إطار التعاون املتبادل بني مؤسسة املوانئ الكويتية
وهيئة ميناء سنغافورة باعتبارها من الهيئات الدولية املتميزة يف املجاالت
البحرية.
وأشار إىل أن عدد املشاركني يف  VTSالدورة التدريبية  18فنيا من
العاملني يف برجي املراقبة يف ميناءي الشويخ والشعيبة وهي الدفعة الثالثة
واألخرية من العاملني يف املؤسسة املشاركني الدورة ذاتها.
وأضاف الخلف أن سفري الكويت يف سنغافورة عبدالعزيز العدواني

قام بزيارة املتدربني يف مكان إقامتهم لالطمئنان عليهم وتشجيعهم
عىل بذل أقىص ما يستطيعون من جهد للوصول إىل أعىل مستوى من
التدريـــب.
وأكد الخلف عىل حرص املؤسسة عىل املشاركة يف الدورات التدريبية
املتخصصة محليا وعامليا يف إطار جهودها املستمرة من اجل رفع كفاءة
العمل وزيادة اإلنتاجية والتي يضعها مجلس إدارة املؤسسة واملدير
العام د.صباح جابر العيل الصباح يف أولية اسرتاتيجية تطوير أعمال
املوانـــئ.

استعداداً للدخول يف مشاريع محلية وإقليمية كربى

«أمالك القابضة» توقع اتفاقيات تعاون
مع «آريش ساين» و«بلومنج ريج» الصينيتني

تصوير  :برهان سالمة

الجانبان الصيني والكويتي أثناء توقيع العقد

جراح النارص
وقعت مجموعة « أ م�لا ك كا بيتا ل
ا لقا بضة » ا تفا قيا ت مهمة للتعا ون
املشرتك بينها وبني اثنتني من الرشكات
ا لصينية ا لعا ملية ضمن ا ستعد ا د ا تها
للدخول يف مشاريع تنموية كربى وذلك من
خالل تحالف مشرتك يؤهلها للمنافسة
بقوة عىل عرشات املشاريع التي ينتظرها
السوق املحيل.
وبهذه املناسبة قال رئيس مجلس
اإلدارة يف «مجموعة أمالك القابضة»
املهندس مبارك فهد الدويلة يف مؤتمر
صحايف عىل هامش حفل توقيع االتفاقيات
أمس ،أن إبرام هذه االتفاقيات يف الوقت
الحايل مع كل من رشكة «بلومنـج ريج»
التي تعمل يف مجال حفر آبار البرتول
وكذلك يف تجارة معدات البرتول وخدماتها
املختلفة ،إضافة إىل رشكـة «آريش سان»
التي تعمل يف مجال اإلنشاءات والبنية
التحتية والتعدين والعقار والصناعات
التكميلية لها ،يعد خطوة إيجابية عىل
طريق التوسع سواء عىل املستوى املحيل
أو اإلقليمي أيضا.
وأفاد الدويلة أن «أمالك القابضة»
تهتم كثري ا ً بخطة ا لتنمية ا لحكومية
التي بدأت فعليا ً الدخول حيز التنفيذ عىل
عكس الخطط السابقة ،األمر الذي دعاها
لتجهيز االسرتاتيجيات الالزمة للمنافسة
عىل جانب من الفرص الكربى التي يتوقع
أن تطرح خالل الفرتة املقبلة.

توسعات املجموعة

وبدوره تحدث نائب رئيس مجلس
اإلدارة يف «أمالك» نارص املسيلم حيث أشاد
بخطوة دخول الرشكة ما بني املجموعة

مبارك فهد الدويلة

والجانب الصيني حيز التفعيل ،فيما
توقع أن يكون لهذا التعاون إيجابيات
سيكون لها آثارها عىل مستوى توسعات
املجموعة والرشكات التابعة لها مثل
برقان للمقاوالت وغريها.
وأكد أن أمالك جاهزة للدخول يف أية
أعمال توكل إليها سواء يف الكويت أو
خارجها من خالل تحالفات إسرتاتيجية
أبرمت ما بينها وبني رشكات عاملية
متخصصة.

مشاريع البنية التحتية

ومن ناحية أخرى أعرب نائب الرئيس
رشكة «اريش سان» يانج شني شوان
عن سعادته حيث قال  « :إن توقيع
االتفاقية بيننا وبني رشكائنا يف الكويت
والخليج العربي رشكة أمالك القابضة
أمر جيد سيكون له مردوده الواعد و
نود أن نلفت انتباه الجميع إىل أن رشكتنا
لديها اإلمكانات والرغبة يف الحصول عىل
مشاريع البنية التحتية التي تتضمنها
الخطة التنموية لحكومة دولة الكويت
وبطبيعة الحال نحن نطمح أن تكون هذه
الرشاكة عام ًل رئيسيا ً لتحقيق أهدافنا
ملا تتميز به رشكة «أمالك القابضة»
ورشكاتها التابعة من خربة فنية وإدارية
ومالية عالية املستوى».
وأشار إىل أن اتفاقية الوكالة ما بني
أمالك القابضة ورشكـة ERSHISANYE
.CONSTRUCTION GROUP CO
سيخرج عنه كيان مشرتك قادر عىل
املنافسة الفتا ً إىل أن الرشكة تعترب
ضمن أكرب  20رشكة يف الصني يف مجال
اإلنشاءات والبنية التحتية والتعدين
والعقار والصناعات التكميلية لها فيما
أصبحت الرشكة عضوا يف مؤسسـة

(تشاينا مينميتل) والتي تعترب ضمن أكرب
خمسمائة مؤسسة يف العالم .
وألقى الضوء عىل بعض التفاصيل
الخاصة بالرشكة منوها ً بأن تأسست
الرشكة عام  1953برأس مال  3.8مليارات
ولديها  23ألف موظف وقامت بتنفيذ
املجال يف أكثر من  20مقاطعة بالصني
وعرش دول خارج الصني ،وذلك يف جميع
فروع اإلنشاءات.
وأملح إىل أن الرشكة مصنفة من الطبقة
األوىل وحاصلة عىل العديد من شهادات
االمتياز وكذا عىل شهادة األيزو يف الجودة
واملحافظة عىل البنية التحتية وتطبيق
النظم الصحيحة واألمان.
وأكد أن الرشكة تنمو بشكل رسيع
وتعمل حاليا ً عىل تطوير مجموعة من
الصناعات املتعلقة بأنشطتها كما تنمي
قدراتها لتصبح واحدة من أهم الرشكات
يف العالم ،متوقعا ً أن تحصل رشكته مع
«أمالك» عىل مشاريع كربى خالل املرحلة
املقبلة.

«بلومنج ريج»

وبدوره أفاد املنسـق العـام ممثل
رشكة جو يودان أن رشكته تأمل من
خالل تعاونها مع رشكة أمالك كابيتال
القابضة – يف الوصول إىل مكانة متقدمة
ضمن الرشكات التي تعمل بهذا املجال،
مؤكدا ً أن اختيار «أمالك كابيتال القابضة»
إنما اعتمد عىل السمعة الطيبة والعالقات
التي تربطها باملسؤولني يف أمالك كابيتال
القابضة ،األمر الذي جعل لديها القدرة عىل
تقديم كامل الدعم بما لديها من إمكانات
فنية وإدارية عالية ،كما تأمل الرشكة أن
تنطلق من خالل ذلك التعاون والرشاكة إىل
العديد من الدول يف املنطقة والعالم.
وبني أن اتفاقية الوكالة مع رشكة

BLOOMING DRILLING RIG. CO.
 LT Dيفتح ا ملجا ل للتوسع ا ملد روس
من خالل انطالقة واضحة املعالم من
الكويت.
واستعرض معلومات مهمة عن الرشكة
حيث أوضح أن دينج خو تاو هو ما يرأس
مجلس إدارتها يف الوقت الذي تعمل فيه
الرشكة يف مجال حفر آبار البرتول وكذا يف
تجارة معدات البرتول وخدماتها املختلفة
حيث إن الرشكة معتمدة من الهيئة
العاملية ملقاويل الحفر ( )IADCعالوة عىل
أنها حاصلة عىل شهادة األيزو.
وذكر أن الرشكة بصدد التحول إىل
رشكة مساهمة خالل سنة وتنفذ الرشكة
مشاريع يف مختلف أنحاء العالم حاليا
قيمتها حوايل ستة مليارات دوالر ومن
الدول التي تعمل بها الرشكة الصني
(بكني)  ،كازاخستان  ،إيران  ،ليبيـا ،
مرص  ،السودان  ،أمريكا الجنوبية.
وأشار إىل أن حجم املبيعات السنوية
للرشكة من املعدات تقدر بـ ثالثة
مليارات دوالر  ،وتعمل الرشكة بتعاقدات
مبارشة أو من خالل رشكة البرتول
الوطنية الصينية (.)CNPC
وقال « :تأمل الرشكة من خالل وجودها
يف الخليج إىل نقل أحدث تكنولوجيا حفر
اآلب��ار  ،والخدمات الخاصة بمعدات
البرتول وصيانتها وقطع الغيار الخاصة
بها – مع أخذ اعتبارات املحافظة عىل
البيئة  .فوجود الرشكة يف منطقة الخليج
يعكس اهتمام الحكومة الصينية يف تنمية
عالقاتها االقتصادية واملساهمة يف تطور
الصناعات بشكل عام والذي يتنامى
بشكل خاص يف الرشق األوسط وأفريقيا
وأمريكا الجنوبية  ،وقد تحققت انجازات
هائلة بهذا الخصوص».

فيما بلغ إنفاقهم عىل «الداخلية»  5.3ماليني دينار

الكويتيون أنفقوا عىل السياحة الخارجية
 4.345مليارات دوالر خالل العام المايض
اعلن مدير معرض عالم السفر
 2010لدى رشكة معرض الكويت
الدويل عماد محمد الهارون ان
«الرشكة» قد حددت يوم 19مايو
ا ملقبل موعد ا ً إلنطالق ا نشطة
دورة جديدة يف سلسلة معارض
عالم السفر يف حلته الجديدة وهو
الحدث الذي دأبت عىل اقامتة
الرشكة منذ نحو  12عاما ً مضت
مما وضعه عىل قائمة معارض
السياحة الراسخة باملنطقة.
واوضح الهارون ان املعرض قد
استقطب للمشاركة فية عرشات
ا لرشكا ت وا لجها ت ا لسيا حية
الرسمية واالهلية املحلية والدولية
حيث اكدت مشاركتها باملعرض
جهات جاءت من كل من :لبنان
وسورية و قربص وتايلند واملغرب
وهولندا ومرص وتونس واملانيا
والكويت.
وذك��ر ان املعرض يف دورتة
املقبلة سوف يقام برعاية كل من
وزارة التجارة والصناعة (قطاع
السياحة) ومؤسسة الخطوط

الكويتية وقال الهارون ان املعرض
يهدف اىل تحقيق فلسفة مزدوجة
يف ان واحد اولها الرتويج الجماعي
للمنتجات السياحية الداخلية وسط
اجواء املعرض املحببة لدى الكثريين
ومن الناحية االخرى افساح املجال
ا ما م ا لرشكا ت ا ملحلية ا ملعنية
والجهات الدولية إلطالع املواطن
وا ملقيم عىل ا ح��د ث برا مجها
السياحية حول العالم وتفاصيل
رحالتها وجد يد ها ومزا يا ها
الفردية والجماعية ،السيما ان
االحصاءات الرسمية تشري اىل ان
الكويتيني قد انفقوا عىل السياحة
الخارجية نحو  4.345مليارات
دوالر خالل العام املايض فيما بلغ
انفاقهم عىل السياحة الداخلية
نحو  5.3ماليني دينار.
وتا بع ا لها رون موضحا ً ا ن
الفرصة ايضا ً متاحة امام الرشكات
ا ملعنية با الستثما ر يف ا لقطاع
السياحي إلستعراض مشاريعها
وتقف عىل حجم القائم واملتوقع
منها يف السوق املحيل واالقليمي

عماد الهارون

عماد الهارون:
معرض عالم
السفر ينطلق
 19مايو

حيث فرصة املشاركة متاحة ايضا ً
للرشكات من املنطقة.
ومىض الهارون موضحا ً ان
معرض عالم السفر تتزامن اقامتة
يف وقت تويل فية الكويت اهتماما ً
خاصا ً بالشأن السياحي الداخيل
ا نطالقا ً من قنا عة كا ملة بأ ن
السياحة تعترب مصدرا ً اساسيا ً
للدخل يف كثري من الدول حيث
شهد القطاع اهتماما ً متزايدا ً عىل
الصعيد املحيل متمثال ً يف زيادة
عدد الغرف الفندقية اىل 5000
غرفة موزعة عىل نحو  45فندقا ً
ومن املتوقع ان يتضاعف العدد
ليصل اىل نحو 10آالف غرفة بعد
افتتاح سلسلة من الفنادق الجديدة
الجاري انشاؤها او التخطيط
إلقامتها.
كما تشري االحصاءات اىل ان
انفاق املواطنني واملقيمني عىل
السياحة يف نمو مطرد بإستمرار
حيث ارتفع معدل االنفاق الفردي
من  2494دينار يف عام 2000
اىل  2843واىل  3021يف السنوات

التالية لريتفع الرقم االجمايل اىل
مايزيد عن  4مليارات دوالر العام
املايض.
وجدير بالذكر ان خطة التنمية
الخامسة للدولة قد استعرضت
العديد من التحديات التي تواجه
القطاع السياحي يف البالد والعمل
وف��ق ا لخطة عىل موا جهتها
والتغلب عليها من خالل حزمة من
املرشوعات التحتية والترشيعية
ا ملكملة للقطاع ا لسيا حي يف
البالد والنجاح يف ترويج الكويت
وتسويقها كوجهة سياحية داخليا ً
وخارجيا ً ومساعدة الكويت عىل
تبوؤ وضع تنافيس داخل السوق
الخليجية والعربية حيث تستهدف
الخطة اىل إحداث تغيريات ملموسة
يف معد الت ا النفا ق ا لسيا حي
ورفع نسبة مساهمته يف الناتج
املحيل االجمايل وزي��ادة معدل
النمو الحقيقي املستهدف ليبلغ
 % 8سنويا ً وانشاء هيئة عامة
للسياحة ونظام متطور للمعلومات
السياحية.

