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�أ�سد�ء �إيجابية و��سعة لزيارة �سموه للمركز وتوجيهاته �مل�ستمرة للمعنيني ...  رجال �أعمال:

رئي�س الوزراء رجل ال�ساعة... وواثقون بحل العقبات اأمام امل�ستثمرين
ال���ن���ظ���ام اجل����دي����د ي��ت��ب��ن��ى اإ������ش�����دار ال�����ش��ج��ل ال���ت���ج���اري ح�����اال ون������وع ال���ن�������ش���اط الح���ًق���ا 

     نادر الغامن من ال�سيف 

اأ�س���اد رج���ال اأعم���ال وم�ستثمرون 
بزي���ارة رئي����س ال���وزراء �ساح���ب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ر خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليفة ملرك���ز البحرين 
وتاأكي���دات  اأم����س  للم�ستثمري���ن 
�سم���وه يف اللق���اء معه���م �رضورة 
اإزال���ة العقب���ات وال�سعوبات التي 
تقف دون اإنه���اء اإجراءات معامالت 
املطلوبة  بال�رضع���ة  امل�ستثمري���ن 
مبا يحرك القطاع���ات القت�سادية 
قدًما، وي�سهم يف جذب املزيد من 
ال�ستثم���ارات، م���ع املحافظة على 
ا�ستثمارية  البحرين كبيئ���ة  �سمعة 

اآمنة ومتطورة. 
وو�شف رجال االأعمال �شموه باأنه رجل 
ال�ش���اعة، وق���ادر على تفهم م�ش���اكلهم 
والعمل على اجتيازها بف�ش���ل توجيهاته 

�مل�ستمرة للمعنيني. 
وقد ج���اءت تعليم���ات �ش���مو رئي�س 
ال���وزراء بع���د ا�ش���تماعه لكاف���ة وجهات 
النظر املختلفة لتخلق تفاوؤال كبرًيا لدى 
رجال االأعم���ال وامل�ش���تثمرين مبا يحفز 
ه���ذا القطاع املهم على املزيد من النمو 

والتطور يف االأيام املقبلة.
والتج���ارة  ال�ش���ناعة  وزي���ر  وق���ال   
“ت�رشفن���ا  الزي���اين  زاي���د  وال�ش���ياحة 
بزيارة �ش���مو رئي����س ال���وزراء اإلى مركز 
امل�ش���تثمرين، وذلك للوق���وف عن قرب 
على اإجراء ت�ش���جيل ال�رشكات يف البحرين، 
واالط���اع على النظام الذي مت تد�ش���ينه 
واخلا����س بت�ش���جيل ال����رشكات، كم���ا مت 
اال�ش���تماع ملاحظات �ش���موه وتوجيهاته 
�لت���ي تعت���ر �حلاف���ز �لأك���ر و�لد�ع���م 
لتح�ش���ن االإجراءات وتطوير االأداء، وهي 
اخلطة التي تتبعها احلكومة ال�شتقطاب 
املزيد من اال�ش���تثمارات على ال�ش���عيد 

املحلي اأو راأ�س املال االأجنبي”.
واأ�ش���اف قائا “نحن يف الوزارة نعمل 
بكل ما ن�شتطيع بهدف تذليل ال�شعوبات 
والعراقي���ل يف ت�ش���جيل ال����رشكات ع���ر 
ت�ش���مينها من خ���ال برام���ج اإلكرتونية، 
ومن ت�ش���هيل االإج���راءات واملعامات يف 
املكاتب اخللفية بعد تقدمي الطلبات” .
واأو�شح الزياين اأن “الرنامج اجلديد 
يف املركز اأنهى مو�شوع انتقال املعاملة 
م���ن جهة حكومي���ة اإلى اأخ���رى الذي كان 
متبًعا يف ال�ش���ابق، والذي كان يت�شبب يف 
تاأخ���ري اإنهاء املعام���ات، لكن يف النظام 
اجلديد ف���اإن املعاملة تر�ش���ل اإلى كافة 
اجله���ات احلكومي���ة املعني���ة يف وق���ت 
واح���د، وكل جهة تعم���ل يف نف�س الوقت 
مما ي���وؤدي اإلى اإنهاء ه���ذه االإجراءات يف 

وقت ق�شري”. 
واأ�ش���اف الزياين قائا “اإننا ن�شري يف 
طريق ف�شل اإ�شدار ال�شجل التجاري عن 
الن�ش���اط بحيث ي�شدر ال�ش���جل حاال ويف 
زمن يق���در بالثواين بحيث اإن ال�ش���خ�س 
ي�ش���تلم ال�ش���جل حاال وفيما بعد ي�شيف 
الن�ش���اط الذي ت�شمنه اال�شرتاطات التي 

تتطلبها اجلهات االأخرى”. 
وق���ال اإن���ه “عندم���ا بداأن���ا يف اإع���داد 
النظ���ام اجلديد يف املركز ف���اإن كل جهة 
حكومية �ش���اركت يف �ش���ياغته وتقدمي 
مرئياتها وا�ش���رتاطاتها، وكذلك تقدمي 
الت���زام زمن���ي بع���دد االأي���ام التي ميكن 
اإجن���از املعامات اأو رف�ش���ها نظًرا لعدم 

اكتمال اال�شرتاطات”. 
وذكر اأن “اخلطوة االأولى هي مقارنة 
الواق���ع باالأه���داف التي و�ش���عتها هذه 
اجله���ات ملعرف���ة م���كان و�ش���بب اخللل 
والتاأخ���ري، �ش���واء يف ال���كادر الب����رشي اأو 
اجلان���ب التدريب���ي اأو املع���دات اأو فيما 
يتعلق بالت�ش���اهل يف اإنهاء االإجراءات، يف 
حن اأن اخلطوة الثانية ح�شب توجيهات 
�ش���مو رئي�س الوزراء تتمث���ل يف اأن نقوم 
للو�ش���ول  اال�ش���رتاطات  ه���ذه  بح����رش 
اإل���ى اختزال اأك���ر عدد ممك���ن من هذه 
اال�ش���رتاطات الت���ي ميك���ن اإلغاوؤه���ا اأو 
اخلطوات التي تتب���ع يف العملية من اأجل 

اخت�شارها واجنازها ب�شورة اأ�رشع”.
ا على ت�ش���جيع  وزاد “نحن نعمل دائًمً
املوظف���ن واإعط���اء ال�ش���احيات الأخ���ذ 
القرارات، والتطوير م�ش���تمر حتى ن�شل 
اإل���ى احل���د االأدنى م���ن الوق���ت يف اإنهاء 

املعامات”.
واأكد على االجتماع االأ�ش���بوعي الذي 
ي�ش���تعر�س كاف���ة االأوق���ات الت���ي تنجز 
م���ن خالها املعام���ات ومعرفة الثغرات 
وهناك الكثري من الوزارات التي طورت 
م���ن اأدائه���ا يف هذا ال�ش���اأن، ولكن تبقى 

جهات حتتاج اإلى تطوير. 
واأك���د اأن تقري���را متكاما ح���ول هذا 
االأداء ملختل���ف اجلهات املعنية �ش���وف 
يرف���ع اإلى نائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء 
ال�ش���يخ خالد بن عب���داهلل اآل خليفة ومن 
ثم �ش���يتم رفع���ه اإلى جمل�س ال���وزراء اأو 

ت�شكيل فريق عمل للنظر فيه. 
من جانبه قال رجل االأعمال عبدالنبي 
ال�شعلة “اإن �شمو رئي�س الوزراء يف حركة 
دائمة ومتوا�ش���لة يف خمتلف القطاعات 
عر الزي���ارات امليدانية، والتي ت�ش���ب 

يف نهاية االأمر يف حتفيز العاملن و�ش���د 
الثغرات، اإذ يحر�س �ش���موه على التواجد 
ع���ن ق���رب لاط���اع بنف�ش���ه على �ش���ري 
االأعمال وان�شيابيتها، واإذا ما كانت هناك 
عراقيل البد من اإيجاد احللول ال�شحيحة 
وال�رشيع���ة بعد اأخد خمتلف وجهات النظر 

فيها”.
واأ�ش���ار ال�ش���علة اإلى اأن زيارة �شموه 
ملركز امل�شتثمرين بح�شور رجال االأعمال 
واإعط���اء توجيهاته الوا�ش���حة وال�رشيحة 
املراف���ق  خمتل���ف  يف  العامل���ن  ل���كل 
االقت�ش���ادية،  باالأن�ش���طة  املرتبط���ة 
ا ت�شهيل املهمات واالإجراءات  وخ�شو�شً
ال�رشكات وت�ش���هيل  بت�ش���جيل  املرتبطة 

اأمور مزاولة عملها. 
ون���وه ال�ش���علة اإل���ى اأن �ش���موه خرج 
والعامل���ن  امل�ش���وؤولن  م���ن  بتاأكي���د 

مبختلف القطاعات املعنية باال�ش���تجابة 
لتوجيه���ات �ش���موه، وه���و م���ا نت���ج عنه 
ت�ش���كيل جل���ان متابعة، وه���و االأمر الذي 
�شتنعك�س من خاله املبادرات بخطوات 

ونتائج اإيجابية. 
م���ن جهته ق���ال رئي�س غرف���ة جتارة 
و�ش���ناعة البحري���ن خالد املوؤي���د “نحن 
فخورون بزيارة �ش���موه ملرك���ز البحرين 
للم�ش���تثمرين، اإذ اإن �ش���موه ه���و رج���ل 
ال�شاعة والذي على اطاع تام وكامل مبا 

تقوم به املوؤ�ش�شات احلكومية.
واأ�ش���اف اأن �ش���موه وج���ه ال���وزارات 
املعني���ة باإزال���ة العقبات التي حت�ش���ل 
عند ت�ش���جيل ال�رشكات، والعمل التجاري 
كل  لدي���ه  �ش���موه  وان  واال�ش���تثماري، 
اهتم���ام به���ذا االأمر وان زيارت���ه لها كل 

التقدير واالمتنان.

اأم���ا رجل االأعمال علي امل�ش���لم فقال 
“اإن زي���ارة �ش���موه للمرك���ز �ش���وف حتل 
���ا  اأن  الكث���ري م���ن امل�ش���اكل، وخ�شو�شً
زيارات �ش���موه ه���ي مث���ل )الغيث الذي 
ينبت الزرع( ولهذا فاإن ا�شتماعه لرجال 
االأعمال وامل�شوؤولن يف اجلهات املعنية 
�ش���يجعل  البحري���ن  يف  باال�ش���تثمارات 
حل هذه امل�ش���ائل يف غ�ش���ون االأ�شابيع 

القليلة املقبلة”. 
وذك���ر رجل االأعم���ال عي�ش���ى جنيبي 
قائا “ه���ذه زيارة كرمية ل�ش���مو رئي�س 
الوزراء الذي حر�س �ش���موه على التواجد 
وامل�ش���تثمرين  االأعم���ال  رج���ال  ولق���اء 
واأعط���ى تعليماته ل���كل اجلهات املعنية 

بت�شهيل املعامات و�رشعة اإنهائها”.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن “اللق���اء م���ع �ش���موه 
و�ش���ع اليد على مكمن امل�ش���كلة وو�شع 
اخلطوط العري�ش���ة ملعاجل���ة اخللل بعد 
اأن اأبدى جميع املعنين وجهات نظرهم، 
ويف نهاية االآمر اأعطى �ش���موه توجيهاته 
الأخذ املو�ش���وع باهتمام واإيجاد احللول 
يف اأ�رشع وقت ممكن مبا ي�ش���هل من عمل 
امل�شتثمرين وي�شاهم يف تطوير اأعمالهم 

وتنميتها”. 

رجل االأعمال خلف حجري قال  “اأثلجت 
�شدورنا زيارة �شمو رئي�س الوزراء للنظر 
يف امل�ش���اكل الت���ي يعاين منه���ا القطاع 
التج���اري يف اإنهاء املعام���ات، واالطاع 

على النظام اجلديد للمركز”.
واأ�ش���اف اأن �شموه ا�ش���تمع  مل�شاكل 
امل�ش���تثمرين يف الفرتة االأخرية وهي اأن 
اإنهاء املعامات يف املوؤ�ش�شات احلكومية 
ياأخ���ذ وقتا طوي���ا بع���د اأن كان املركز 
ينه���ي املعام���ات يف يوم���ن اأ�ش���بحت 
املعام���ات تنتهي يف �ش���هرين، وهو ما 
�ش���بب اإزعاجا وم�ش���اكل لرج���ال االأعمال 

وامل�شتثمرين. 
واأكد حجري اأن �شموه اأعطى توجيهاته 
اإلى حل هذه امل�ش���كلة ب�رشعة، معرًبا عن 
اأمل���ه يف تفهم وزارة ال�ش���ناعة والتجارة 
وال�شياحة، يف اإ�شاح الو�شع احلايل حتى 
يت�ش���نى لرجال االأعمال تاأ�شي�س �رشكات 

بال�رسعة �ملمكنة. 
بدوره قال رجل االأعمال فاروق املوؤيد 
�إن “مبادرة �ش���موه وتف�ش���له باحل�شور 
ملرك���ز امل�ش���تثمرين لها اأك���ر االأثر يف 
نفو�س رج���ال االأعم���ال وامل�ش���تثمرين، 
وهو دليل على اهتمام �شموه املتوا�شل 
املختلف���ة،  االقت�ش���ادية  بالقطاع���ات 
وله���ذا نع���ر ع���ن كل �ش���كرنا وامتناننا 
���ا وان تواج���ده  له���ذه الزي���ارة، خ�شو�شً
�ش���موه بنف�ش���ه يف املرك���ز �ش���وف يذلل 
ال�ش���عوبات لتج���د طريقه���ا للحل دون 

تاأخري” . 
وذك���ر رج���ل االأعم���ال نبي���ل الزي���ن 
اأن زي���ارة �ش���موه لفت���ة مبارك���ة ع���ززت 
�ش���موه  اأن  يف  اأعم���ال  كرج���ال  ثقتن���ا 
العن ال�ش���اهرة من اأج���ل تطور البحرين 
وتقدمها االقت�ش���ادي ولت�شتمر اململكة 
تتب���واأ املرتب���ات املتقدم���ة يف التنمي���ة 
االقت�ش���ادية واال�شتثمارات. وهي زيارة 
�ش���تعطي دفعة قوية حل���ل كل العقبات 
املعام���ات  تعجي���ل  دون  تق���ف  الت���ي 

اخلا�شة بامل�شتثمرين ورجال االأعمال. 
وق���ال رجل االأعمال جهاد الزين “كما 
تعودنا من �شمو رئي�س الوزراء يف زياراته 
املتعددة ملختل���ف القطاعات التي تهم 
اقت�ش���اد اململك���ة وت�ش���هم يف تطورها. 
وان زيارة �شموه ملركز امل�شتثمرين هي 
واحدة من تلك الزيارات التي ان�شبت يف 
معاجلة خل���ل تاأخر اإنه���اء معامات رجال 
االأعمال والبحث عن احلل املنا�ش���ب مبا 

يعزز دور اململكة اال�شتثماري”.
واأ�ش���اف الزي���ن اأن “�لنجاحات �لتي 
تتحق���ق للقط���اع التجاري يق���ف وراءها 
الدع���م الكب���ري م���ن قب���ل �ش���مو رئي�س 
الوزراء”، الفًتا اإلى اأن زيارة �شموه جاءت 

يف وقتها.
واأع���رب الزي���ن ع���ن اأمل���ه اأن تتخ���ذ 
املوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة املعنية خطوات 
اإج���راءات  لت�ش���هيل  وعملي���ة  ملمو�ش���ة 
امل�ش���تثمرين، وتوؤك���د ا�ش���تمرار بيئ���ة 
اال�ش���تثمارية جاذبة لا�شتثمار  البحرين 

وامل�شتثمرين.

• •وزير ال�شناعة والتجارة	 •عبد النبي ال�شعلة 	 خالد املوؤيد	

• •علي �مل�سلم	 •فاروق املوؤيد	 خلف حجري 	

• •عي�شى جنيبي	 •نبيل الزين	 جهاد الزين 	

- الزياين: توجيهات �شموه احلافز االأكر والداعم لتح�شن االإجراءات
- ال�شعلة: ن�شري بخطى واثقة نحو حتقيق النتائج االإيجابية 

- خالد املوؤيد: �شموه على اطاع تام بعمل املوؤ�ش�شات احلكومية 
- امل�شلم: حل امل�شاكل �شيكون يف غ�شون االأ�شابيع القليلة 

- جنيبي: اللقاء مع �شموه و�شع اليد على مكمن امل�شكلة 
- حجري: زيارة �شموه اأثلجت �شدورنا 

- نبيل الزين: �شموه العن ال�شاهرة من اأجل تطور البحرين 
- جهاد الزين: ناأمل باإجراءات لت�شهيل عمليات امل�شتثمرين 
- فاروق املوؤيد: ال�شعوبات �شتجد طريقها للحل دون تاأخري


