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استقبل رئيس وفد غرفة تجارة الكويت في إسطنبول ورئيس شركة ليماك التركية

رئيس الوزراء: احلكومة حريصة على دعم القطاع اخلاص
وتوفير كل السبل واملناخ اآلمن لالرتقاء بدوره املعهود

إســطنبول - »كونــا«: اســتقبل 
ســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ 
جابــر املبــارك أمــس مبقــر إقامته في 
مدينة اســطنبول التركية رئيس وفد 
غرفة جتارة وصناعة الكويت عبداهلل 
احلميضــي وأعضــاء الوفــد التجاري 

الكويتي.
واستعرض اللقاء الذي حضره النائب 
األول لرئيس مجلس الــوزراء ووزير 
اخلارجية الشــيخ صبــاح اخلالد دور 
القطــاع اخلاص في توطيــد العالقات 
التجاريــة مع جمهورية تركيا وســبل 
تنميتها وتطويرهــا مبا ينفع مصالح 

البلدين الصديقني.
القطــاع  وأشــاد ســموه بجهــود 
اخلاص مبختلف مؤسساته االقتصادية 
والتجارية واالستثمارية ودوره الرائد 
منــذ عقود في مد جســور التعاون مع 
مختلف الدول في شــتى بقــاع العالم، 

مؤكدا حرص احلكومة ودعمها له وتوفير 
كل السبل واملناخ اآلمن لالرتقاء بدوره 

املعهود.
حضر اللقاء نائــب رئيس الوزراء 
وزير املالية أنس الصالح ووزير التجارة 
والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب 

بالوكالة خالد الروضان.
كما استقبل سمو الشيخ جابر املبارك 
امس مبقــر إقامته مبدينة اســطنبول 
رئيس مجلــس ادارة شــركة »ليماك« 
التركية نهاد أوزدمير والوفد املرافق له.
حضر املقابلة النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد واملدير العام لهيئة تشجيع 
االستثمار املباشر الشيخ د.مشعل اجلابر 

وسفيرنا لدى تركيا غسان الزواوي.
يذكر ان شركة »ليماك« التركية هي 
إحدى الشركات املساهمة في املشاريع 

.. وخالل لقائه مع رئيس مجلس ادارة شركة ليماك نهاد اوزدميرالتنموية في الكويت.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال رئيس مجلس ادارة شركة ليماك نهاد أوزدمير والوفد املرافق بحضور الشيخ صباح اخلالد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك خالل استقباله رئيس وفد غرفة التجارة والصناعة عبداهلل احلميضي وأعضاء الوفد التجاري

سمو  رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال عبداهلل احلميضي

دعا دول اخلليج لالستفادة من السوق التركية

الروضان: تركيا عمق إستراتيجي 
اقتصادي للكويت

اســطنبول - كونا: رأى 
وزيــر التجــارة والصناعة 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
الشــباب بالوكالــة خالــد 
الروضــان ان تركيــا تعــد 
عمقا استراتيجيا اقتصاديا 

للكويت.
فــي  الروضــان  وقــال 
تصريح مشترك لتلفزيون 
الكويت و»كونا« ان االقتصاد 
التركــي يتميــز بالتطــور 
الكبيــر، داعيا دول اخلليج 
لالستفادة من السوق التركي.

وأشار الى ان زيارة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك الى أنقرة طغت 
عليها املواضيع االقتصادية، 
معربا عن اعتقاده بأن هناك 
وسائل وخططا كثيرة ميكن 

التعــاون فيها مــع اجلانب 
التركي.

واضاف الروضان ان هناك 
بعض القضايا مت حلها في 
فترة قصيرة جدا، الفتا الى 
ان باقي القضايا واملســائل 
املطروحة واخلطط جار حلها 
من خالل فرق العمل التي مت 

تشكيلها.
واعــرب عن اعتقاده بأن 
اجلميــع من قطــاع خاص 
كانــوا  حكومــي  وقطــاع 
متفائلــني بنتائــج الزيارة، 
مشيرا الى الزيارة املرتقبة 
للرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان الى الكويت، معربا 
عن أمله في ان يتم حل األمور 
العالقة والقرارات الصادرة 

خالد الروضانقبل الزيارة.

خالل حلقة نقاشية على هامش اجتماع المنتدى االقتصادي التركي - الكويتي في إسطنبول

اقتصاديون يؤكدون أهمية التعاون االقتصادي مع تركيا
اسطنبول - كونا: أكد 
مســؤولون اقتصاديــون 
أهمية التعاون في املجاالت 
االقتصادية واالستثمارية 
والتجارية مع تركيا. جاء 
ذلــك فــي حلقة نقاشــية 
عقدت على هامش اجتماع 
املنتدى االقتصادي التركي 
فــي مدينــة  الكويتــي  ـ 
اســطنبول شــاركت فيها 
عــدة شــخصيات كويتية 
وبحضــور نائــب رئيس 
الــوزراء ووزير  مجلــس 
املالية أنس الصالح ووزير 
التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون الشــباب 
الروضان  بالوكالة خالــد 
وكبار املســؤولني ورجال 

األعمال في كال البلدين.
وقال املدير العام لهيئة 
تشجيع االستثمار املباشر 
في الكويت الشيخ د.مشعل 
اجلابــر ان الهيئــة معنية 
بجــذب االســتثمارات الى 
الكويــت كنوع مــن أنواع 

مصادر الدخل.
وأضــاف ان مــن أهــم 
جــذب  الهيئــة  أهــداف 
تكنولوجيا حديثة وجذب 
اإلبــداع واالبتــكار وخلق 
فرص وظيفية للمواطنني 
الكويتيــني واســتحضار 
االســتثمارات ذات القيمة 
اإلضافيــة  االقتصاديــة 
الكويتــي.  لالقتصــاد 
موضحا ان هناك مجموعة 
مــن املزايــا والضمانــات 
األجانــب  للمســتثمرين 
وهي اعفاء مــن الضريبة 
ملدة عشر سنوات للشركات 
األجنبية التي تتأسس في 
الكويت وإعفاءات جمركية 
واآلالت  املعــدات  علــى 
واملســاعدة فــي موضوع 
العمالــة واملســاعدة فــي 
توفير األراضي ومن ضمنها 
السماح لألجنبي بالتملك 

في الكويت.
وأشار الى بداية الهيئة 
في أواخر عام ٢٠١4، حيث 
كانــت ايجابيــة من خالل 
متكنها من جذب حوالي 3.٢ 
مليار دوالر حجم استثمار 
الى الكويت، مؤكدا ان هذه 
الشركات التي قدمت هذه 
االستثمارات ستوفر العديد 
من فرص العمل للكويتيني.
وأكــد اجلابــر أهميــة 
السياســية  العالقــات 
يــة  د قتصا ال ا و
واالستراتيجية والزيارات 
املتبادلة بني كبار املسؤولني 

في الكويت وتركيا.
املســتثمرين  ودعــا 
الــى االســتفادة  االتــراك 
من الفــرص املتوافرة في 

الكويت ومنها ثقة املستهلك 
الكويتي بالسلع واملنتجات 
التركية وزيادة عدد السياح 
تركيــا  الــى  الكويتيــني 
واستغالل العالقة املتينة 
بني البلدين وموقع الكويت 
اجلغرافي املميز والذي يعد 
نافذة الــى العراق وإيران 
واخلليج لتحقيق املنفعة 

للبلدين.
من جانبه اســتعرض 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
ملجموعة )الشايع( القابضة 
الشــايع جتربــة  محمــد 
الشركة الناجحة في السوق 
التركي والتي بدأت في عام 
٢٠٠٢ مشيرا الى ان الشركة 
تنشــط أيضا فــي كل من 
روسيا وپولندا والتشيك 
وســلوڤاكيا ودول شمال 
أفريقيا والشــرق األوسط 

وعمان.
وأفاد بأن حجم استثمار 
الشركة اآلن في تركيا يبلغ 
3٠٠ مليــون دوالر ولديها 
46٠ فرعا تتوزع على عدة 
مــدن تركيــة ويعمل فيها 
نحو خمســة آالف مواطن 

تركي.
الســوق  ان  واعتبــر 
التركي يعد الرابع في حجم 
االستثمارات بعد السعودي 
واإلماراتي والكويتي معربا 
عن امله في ان يتم افتتاح 
افــرع جديدة فــي كل من 

اذربيجان وجورجيا.
قــال رئيــس  بــدوره، 
مجلس ادارة بيت التمويل 
الكويتي حمد املرزوق ان 
بنك )كويت ترك( الذي مت 
افتتاحه في تركيا عام ١989 
حقق معــدالت منو عالية 
جدا خالل األعوام اخلمسة 
املاضيــة رغــم األزمــات 
السياســية واالقتصادية 

ما يدل على متانة السوق 
التركي.

وأضاف ان البنك لديه 
اآلن 388 فرعا في كافة املدن 
التركية »وانطلقنا كقاعدة 
من تركيا التي متتلك موقعا 
جغرافيا مميزا الى أوروبا 
حيــث مت افتتــاح فرع في 

أملانيا«.
من جهته، اشــاد املدير 
العــام لشــركة )ســنان 
الكويت( العقارية عبداهلل 
الرشــدان بثبــات وقــوة 
التركيــة  ادارة احلكومــة 
األزمــات  جتــاوز  علــى 
خاصة حوادث التفجيرات 
ومحاولة االنقالب الفاشل 
فــي يوليــو ٢٠١6 وبعض 
التي  نتائــج االنتخابــات 
تســببت في التأثير على 

االقتصاد التركي.
وأثنــى الرشــدان على 
مســتوى العمالة التركية 
من حيث النوع والتعليم 
وتوافر املواد األولية دون 
احلاجة جللبها من اخلارج.
التركي  ودعا اجلانــب 
وبشــكل خاص الســفارة 
فــي الكويــت الــى تقدمي 
برامــج تثقيفيــة لتوعية 
الكويتيــني  املســتثمرين 
فــي العقارات مشــيرا الى 
وجود العديد من عمليات 
االحتيال التي وصلت الى 
نحو اربعة آالف عملية بيع 

عقار مزيفة.
الرشــدان  دعــا  كمــا 
السفارة التركية في الكويت 
الى توسعة مكان استقبال 
رجــال األعمال والســياح 
الكويتيــني في ظــل تزايد 
حجم االستثمار بني البلدين 

وزيادة عدد السياح.
مــن جانبه، أكــد رئيس 
الكويتية  احتاد الصناعات 

حسني اخلرافي ان الكويت 
تعد ســوقا واعــدة بوجود 
حركــة كثيفة الــى العراق 
التي تتمتع بكثافة سكانية 
وكذلك ايران الى جانب سعر 
الطاقة الرمزي بالكويت داعيا 
املصنعني االتراك لالستفادة 

من هذه املزايا.
متصــل  ســياق  فــي 
اعرب نائب رئيس شركة 
)تركابيتال( القابضة فواز 
العيسى عن شكره للحكومة 
التركيــة علــى جهودهــا 
فــي تذليل العقبــات التي 
تعترض املستثمر الكويتي 
معتبرا ان تركيا تعد أرضا 
خصبة ومتتلك العديد من 

الفرص االستثمارية.
علــى الصعيــد ذاتــه 
قال رجــل األعمال التركي 
رمضــان يلدرمي ان عملية 
التأشــيرة لرجــال  منــح 
األعمــال األتــراك مبطــار 
الدولي وتدشــني  الكويت 
وجهــات جديــدة لرحالت 
بــني  الطيــران  شــركات 
البلدين ساهما بشكل كبير 
في تقوية وتنمية العالقات 

االقتصادية بني البلدين.
وقال يلــدرمي ان تبادل 
الزيارات بني املسؤولني في 
كال البلديــن له أيضا دور 
كبير في زيادة حجم التبادل 
التجاري معربا عن امله في 
ان يحقق املنتدى االقتصادي 

النتائج املرجوة منه.
ودعــا رجــال األعمــال 
الكويتيني الى االســتثمار 
في املجــاالت األخرى غير 
العقــاري منهــا  القطــاع 
والزراعــة  املنســوجات 
التي تتمتع بها تركيا فيما 
دعا نظــراءه االتــراك الى 
االستثمار وإنشاء املصانع 

في الكويت.

جانب من احللقة النقاشية على هامش اجتماع املنتدى االقتصادي التركي - الكويتي في اسطنبول

اجلابر: هناك 
مجموعة من 

املزايا والضمانات 
للمستثمرين 

األجانب

محمد الشايع: 
حجم استثمار 

مجموعة الشايع 
في تركيا يبلغ

300 مليون دوالر 

املرزوق: بنك 
»كويت ترك« 
لديه اآلن 388 
فرعًا في جميع 

املدن التركية

اخلرافي: الكويت 
تعد سوقاً واعدة


