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المخيزيم: إنشاء »بيتك ـ تركيا« من أهم وأنجح توسعاتنا الخارجية

العيسى: »تركابيتال« التابعة لـ »بيتك« تدرس مشاريع
بـ 400 مليون دوالر في تركيا والدول المجاورة

قال العضو املنتدب والرئيس التنفيذي ملجموعة تركابيتال اململوكة 
لبي����ت التمويل الكويت����ي )بيتك( فواز العيس����ى ان املجموعة تدرس 
مشاريع في السوق التركي واألسواق املجاورة في تترستان وأذربيجان 
بنحو 400 مليون دوالر يس����تحوذ قط����اع الصناعة على معظمها مع 
قطاعات أخرى مثل األغذية واخلدمات من خالل ش����ركاتها العاملة في 
مجال اإلجارة والتامني البديل والتطوير العقاري في ظل بيئة من الثقة 
في ق����درة االقتصاد التركي الكبيرة على جتاوز تداعيات األزمة املالية 
العاملية، متوقعا أن تس����فر زيارة الرئي����س التركي عبداهلل غول إلى 
الكويت عن تقدم حقيقي وملموس في التعاون االقتصادي بني البلدين 
وفتح مجاالت جديدة تعزز من العالقة التي تتميز باملتانة والرسوخ، 
وهو ما يجعل ضيف الكويت محل ترحيب وتقدير من اجلميع لدوره 

البارز في تقوية العالقات الثنائية بني البلدين.
وأوضح العيس����ى في تصريح صحافي ان شركة اوتالند اململوكة 
ملجموعة تركابيتال والعاملة في مجال تأجير السيارات استطاعت أن 

تصل بأسطولها من السيارات املؤجرة إلى 1350 سيارة وتستهدف زيادة محفظة استثماراتها 
في هذا ملجال البالغة 13 مليون دوالر بشكل يناسب منو هذا السوق خالل العام املقبل.

وأضاف قائال: »بالنسبة لشركة إسكان العقارية فقد حافظت على مكانتها في السوق 

واس����تطاعت رغم الظروف تس����ويق عقار »ايديا ليست كنت« وحقق 
بيع العقارات في املش����روع أرباحا جيدة، ومت البيع في وقت قياسي، 
وفى مجال جديد كليا على السوق التركي أنشأنا شركة نيوفا للتامني 
البديل برأسمال 27 مليون دوالر ونستهدف زيادة حجم االستثمار في 
الش����ركة إلى 40 مليون دوالر خالل العام املقبل واستقطاب نحو 300 
وكيل ألعمال الشركة في الس����وق التركي حيث تعتبر الشركة األولى 

من نوعها في مجال التامني البديل«.
وأضاف العيسى ان الشركة الكويتية التاتارستانية تدرس مجموعة 
من الصفقات احملتملة تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دوالر يتركز معظمها 
في مجال الصناعات اخلفيفة واستخراج النفط وخدماته واملواد اإلنشائية 
وخدمات الرعاية الصحية، كما أن الشركة الكويتية األذربيجانية لالستثمار 
قد طورت أيضا سلس����لة واسعة من االستثمارات املرتقبة في مجاالت 

التصنيع وخدمات التجزئة واملواد الغذائية والتطوير العقاري. 
يذكر أن شركة تركابيتال إحدى شركات »بيتك« مسجلة في مملكة 
البحرين برأس����مال 150 مليون دوالر، وقد تأسس����ت نهاية عام 2007 وهي تستثمر في 
مج����االت عديدة وقطاعات متنوعة مثل مش����اريع التطوير العقاري والتأمني وش����ركات 

اإلجارة وغيرها.

رحب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لبيت التمويل 
الكويتي )بيتك( بدر املخيزمي بزيارة الرئيس التركي عبداهلل 
غول إلى الكويت والتي تأت���ى تعزيزا للعالقات الوطيدة بني 
البلدين في مختلف املجاالت، معربا عن أمله في أن تساهم في 
دفع عجلة التعاون االقتصادي بني البلدين واالرتقاء مبستوى 
التبادل التجاري وإفساح املجال أمام القطاع اخلاص في البلدين 
لتنفيذ مشاريع مش���تركة كبرى تخدم جهود التنمية وتعزز 

التعاون املشترك.
 وأشادا في ذلك بدور تركيا كبلد اسالمي كبير يتمتع بتراث 
وروابط عزيزة على املس���لمني ويتبنى سياسات تخدم العالم 

االسالمي.
وقال املخيزمي في تصريح صحافي إن جتربة بيتك في تركيا 
التي بدأت قبل 20 عاما بإنش���اء بيتك � تركيا مؤسس���ة مالية 

إسالمية باس���تثمارات كويتية � تركية مشتركة كانت ناجحة 
ب���كل املقاييس وتعد من اجنح التوس���عات اخلارجية لبيتك، 
وأثبتت جدوى االس���تثمار في السوق التركي وقد حتلى فيها 
بيتك برؤية استثمارية ثاقبة، حيث كان من أوائل املستثمرين 
اخلليجيني هناك وقد أصبح بيتك-تركيا اآلن من اكبر البنوك 
العاملة في الس���وق التركي ولديه 130 فرعا وتوسع بافتتاح 

بنوك في البحرين ودبي وكازاخستان وأملانيا.
وأعرب املخيزمي عن أمله في التوصل إلى اتفاقيات جديدة 
تدعم مجاالت التعاون املشترك في املجال االقتصادي بني تركيا 
والكويت خاصة من ناحية س���هولة انسياب رؤوس األموال 
وتنقل رجال األعمال وتعزيز التعاون املشترك واملشاريع املهمة، 
حيث تتمتع تركيا بوضع جغرافي مميز وتعتبر معبرا للتبادل 

التجاري بني أوروبا ودول آسيا واخلليج العربي.

 رحب بزيارة الرئيس غول ودعم التبادل التجاري بين البلدين

بدر املخيزمي

كونا: أكد مدير ادارة غس����يل االم����وال بوزارة التجارة 
والصناعة الشيخ منر فهد الصباح ان االقتصاد الكويتي 
متطور وآمن وميلك األدوات الكاملة التي متكنه من مكافحة 
جرائم غسيل االموال والقضاء عليها. وقال الشيخ منر في 
كلمة ألقاها في حفل تكرمي اللجان العاملة مبؤمتر )ساهم 
معنا في مكافحة جرائم غسيل االموال( أمس ان االقتصاد 
الكويتي من االقتصادات املنفتحة على احدث وسائل وأدوات 

مكافحة جرائم غسيل االموال ومكافحة االرهاب. واضاف 
ان التش����ريعات والقوانني املتعلقة بجرائم غسيل االموال 
في الكويت واضحة وصارمة وكفيلة باحلد من مخاطر هذه 
الظاهرة والتعامل معها، مش����يرا الى ان املكتب يسعى في 
اطار خطة عمله الى الدفع باجتاه التطوير الدائم للقوانني 
والتشريعات املعمول بها في هذا املجال في سبيل تعزيز 

متانة االقتصاد الوطني وحمايته من هذه اجلرائم.

نمر الصباح: االقتصاد يمتلك أدوات مكافحة جرائم »غسيل األموال«

فواز العيسى


