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الوزير عن الشركات 
املخالفة: نهتم 

بتمكني صغار 
املستثمرين 

ملمارسة حقوقهم 
في اجلمعيات 

العمومية

على هامش االجتماع الثاني لوزراء االقتصاد العرب وتركيا: دراسة إلعادة النظر في ضرائب الشركات احمللية واألجنبية

الصالح: احلكومة لن تفرض ضرائب على دخل املواطنني
صغار املستثمرين من ممارسة 
حقوقه����م لعق����د اجلمعيات 
العمومية وحتديد مس����تقبل 

الشركة.
وفيما يتعل����ق بالعقوبات 
التي ستطبقها وزارة التجارة 
على الش����ركات املخالفة، أفاد 
الوزير بأنه سيكون ذلك بحسب 
أس����باب الدعوة إل����ى انعقاد 
اجلمعية العمومية، وإذا ما كانت 
هناك مخالفات فسنطبق عليها 
الواردة في قانون  النصوص 

الشركات.
وقال الصالح في كلمته التي 
ألقاها خالل االجتماع إن احملاور 
الت����ي متت مناقش����تها خالل 
التعاون  االجتماع متثلت في 
ف����ي املجال  التركي  العرب����ي 
التجاري وتشجيع االستثمارات 
العربية املشتركة باإلضافة إلى 
دور القطاع اخلاص في زيادة 
التعاون التجاري واالستثماري 
بني اجلانبني. واضاف انه متت 
مناقشة التحديات املستقبلية 
واوجه القصور للتعاون العربي 
� الترك����ي، الفتا إلى ان العالم 
العربي ميتل����ك طاقات كبيرة 
وامكانيات هائلة تخدم العالقات 

بني اجلانبني.

محمود فاروق

املالي����ة ووزير  قال وزير 
التج����ارة والصناعة بالوكالة 
أنس الصال����ح إنه ال نية لدى 
احلكومة لفرض ضريبة دخل 
على األفراد، موضحا أن هناك 
مقترحات ودراسات من جهات 
اجنبية لتوحيد نسب محددة 
للضرائب على الشركات احمللية 
واألجنبي����ة. وأضاف الصالح 
أن هناك ضرائب قائمة بالفعل 
على الشركات احمللية واألجنبية 
بنسبة 15% )يذكر أن الضريبة 
عل����ى الش����ركات احمللية غير 

مفعلة(.
جاء ذلك على هامش االجتماع 
الثاني لوزراء االقتصاد والتجارة 
واالستثمار للدول األعضاء في 
اجلامعة العربية وتركيا الذي 
افتتحه رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير اخلارجية الشيخ 

صباح اخلالد.
الش����ركات  وبخص����وص 
املخالفة التي لم تعقد جمعياتها 
العمومية قال الوزير إن قانون 
التجارية ش����امل  الش����ركات 
وينص عل����ى عقوبات محددة 
)أحمد علي(خصوصا فيما يتعلق بتمكني  صورة جماعية لوزراء االقتصاد والتجارة واالستثمار للدول األعضاء في اجلامعة العربية  

اليمن: إطالق اسم »مشروع سلمان التطويري« على مشروع إعادة اإلعمار
قال وزير اخلارجية اليمني رياض ياسني إن البنية 
التحتي��ة لبالده دمرت بنس��بة 95% من��ذ بدء انقالب 
احلوثيني وميلش��يات صالح ف��ي اليمن، موضحا أن 
البنية التحتية كانت متهالكة في األس��اس جراء فساد 

النظام السابق برئاسة علي عبداهلل صالح.
واضاف الوزير خ��الل تصريحات صحافية ادلى 
بها امس على هامش ترؤس��ه وفد بالده في الجتماع 
الثاني لوزراء االقتصاد والتجارة واالس��تثمار للدول 

االعضاء في اجلامعة العربية وتركيا أن بالده نس��قت 
وتنس��ق مع دول اخلليج ملرحلة اع��ادة االعمار التي 
س��تبدأ عقب انهاء التمرد، موضحا ان مشروع اعادة 
االعمار سيكون عقب عودة الشرعية سيطلق عليه اسم 
»مشروع س��لمان التطويري« نسبة خلادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز.
وق��ال الوزير إن الكهرباء منقطع��ة في كل انحاء 
اليمن واملاء منقطع في غالبية املناطق واملستش��فيات 

واملدارس هدمت وخربت واستخدمت كمراكز لتجميع 
الس��الح. وبني ان املطلوب اليقاف العملية العسكرية 
ف��ي اليمن كما جاءت في قرارات مجلس االمن واألمم 
املتحدة وفي خطاب الرئي��س عبدربه منصور هادي 
وامللك سلمان وهي: القاء احلوثيني وميلشيات عبداهلل 
صالح للسالح وانسحابهم من كل مناطق ومدن وقرى 
اليمن وعودتهم كمدنيني حملافظة صعدة وان يعترفوا 

بانهم ارتكبوا جرمية في حق هذا الشعب.

اخلالد: عالقات اقتصادية عربية أكبر مع تركيا
ألقى رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد كلمة في هذه 
املناسبة أكد فيها على عمق العالقات العربية � 
التركية وأهمية االجتماع باعتباره يتيح الفرصة 
لتقييم التقدم احملرز في العالقات االقتصادية 
بني الدول العربية وتركيا والبحث عن فرص 
جديدة من شأنها االرتقاء بتلك العالقات إلى 
مجاالت أرحب مب���ا يخدم مصالح تلك الدول 

وشعوبها. 
وقال الشيخ اخلالد إن االجتماع يعقد حتت 
إطار منتدى التعاون العربي التركي الذي عقد 
في مدينة إسطنبول في ديسمبر 2012 وما مت 
التوصل إليه من توصيات للنهوض مبستوى 
التعاون التجاري واالس���تثماري باعتبارهما 
احملركني االساسيني ألي تعاون مشترك يسهم 
في حتقيق الرفاهية للشعوب كما يأتي استكماال 

لالجتماع األول ل���وزراء التجارة واالقتصاد 
واالستثمار للدول العربية وتركيا والذي عقد 
في سبتمبر 2013 في مدينة مرسني التركية.

وأضاف أن الكويت بادرت باستضافة هذا 
االجتماع انطالقا من إميانها بضرورة تعزيز 
الروابط الوطيدة واملتينة في كل املجاالت بني 
الدول العربية وتركيا وباألخص في املجاالت 
التجارية واالقتصادية واالستثمارية، مبينا 
انه مما ال ش���ك فيه أن االجتماع يؤكد أهمية 
استمرار احلوار وتبادل اآلراء واخلبرات بني 
اجلانبني العربي والتركي للوقوف على مدى 
التقدم احملرز للعالق���ات االقتصادية القائمة 
والبحث عن فرص جديدة تس���اهم في تنمية 
هذه العالقات والوصول بها إلى أعلى املستويات 
الت���ي نطمح لها في ظ���ل اإلمكانيات الكبيرة 

املتوافرة لدى اجلانبني.

منطقة جتارة حرة بني تركيا والدول العربية
والكويت تستضيف معرضًا جتاريًا دوليًا في فبراير

اصدر االجتماع الثاني لوزراء االقتصاد 
والتجارة واالستثمار للدول العربي وتركيا 

بيانا ختاميا بعد ان وافقت عليه جميع 
الدول املشاركة في االجتماع، ومن ابرز ما 
نص عليه البيان اخلتامي: دراسة المكانية 
اقامة منطقة جتارة حرة بني تركيا والدول 

العربية فيما رحب الوزراء باستكمال 12 
دولة الجراءات التوقيع والتصديق على 

اتفاقات »االفضليات التجارية« في اطار 
منظمة التعاون االسالمي، ومتت املوافقة 
على استضافة الكويت ملعرض »الكويت 

التجاري الدولي االول« والذي سيعقد خالل 
الفترة من 21 الى 27 فبراير 2016 حتت 

شعار »الكويت قلب العالم التجاري«، وحث 
الوزراء الدول على املشاركة الفاعلة في 

املعرض.

البيان اخلتامي


