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ملیون یورو حجم التبادل التجاري بین الكویت  58

  والنمسا
  تبلیغ إقتصاد وأعمال بوابة الفجر منذ 3 أیام

  رو حجم التبادل التجاري بین الكویت والنمساملیون یو 58

 

ملیون یورو  58االمین العام لغرفة التجارة العربیة النمساویة، أن حجم التبادل التجاري بین الكویت والنمسا بلغ  الدكتور مضر خوجة قال
ملیون دوالر، بعد اكتمال  136. 5ملیونا یورو نحو  120متوقعا بلوغھ نحو  2018ملیون دوالر خالل النصف االول من عام  66نحو 

 .بیانات وارقام النصف الثاني

العربیة المزمع عقده في الكویت  وقال خوجة لوكالة االنباء الكویتیة "كونا" بمناسبة مشاركتھ في اجتماع "التحول للرقمیة" للغرف التجاریة
االثنین المقبل ان النمسا تصدر العدید من المنتجات للكویت ومنھا السیارات وعربات االطفاء واالدویة والمجوھرات من الماركات التي 

 .تحظى بشھرة كبیرة في الكویت باإلضافة إلى األطعمة واالجھزة المیكانیكیة والكھربائیة والكیماویات

في تطور مستمر “مین العام لغرفة التجارة العربیة النمساویة بمستوى التعاون االقتصادي القائم بین الكویت والنمسا الفتا الى انھ واشاد اال
 .”ونتطلع لمزید من التألق والنجاحات
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ربیة مع الغرف العالمیة بھدف وذكر أنھ سیتم خالل االجتماع مناقشة اقامة منصات معلوماتیة الكترونیة لكل الغرف التجاریة المحلیة والع
 .تمكین المشتركین من الحصول على معلومات اقتصادیة من خالل الشبكة العنكبوتیة بطریق سھلة وسلسة

ربیة والكویت مشیرا الى انھا تساھم بشكل كبیر في تعزیز العالقات وأكد خوجة اھمیة اللقاءات والتعاون القائم بین الغرفة النمساویة الع
النمساویة على مختلف المستویات –الكویتیة  . 

"، أكد خوجة استعداد الشركات النمساویة 2035وحول امكانیة مساھمة النمسا في بعض مشاریع خطة التنمیة في الكویت "كویت جدیدة 
الى ان الشركات النمساویة لھا باع طویل وخبرة خاصة بقطاعات البنیة التحتیة والصحة والطاقة  للدخول في بعض المشاریع الكبرى الفتا

 .والسكك الحدید حیث ساھمت سابقا في عدد من المشاریع الكبرى في الكویت

م التبادل ملیون یورو حج 58 نشكركم زوار العرب الیوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لدیك اى استفسار بخصوص ھذا الخبر
المصدر : بوابة الفجر التجاري بین الكویت والنمسا برجاء ابالغنا او ترك تعلیق األسفل  
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