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السيسي: نتطلع إلى تطوير التعاون االقتصادي مع رجال األعمال في الكويت

حتدثونا، بــكل حكمة وصدق، 
عن مصر واقتصادها، واجلسر 
الــذي تعبره بكل تصميم نحو 
عصرهــا ومســتقبلها، لكــن 
األمر ليس بيــدي، فأنا مؤمتن 
من اطــراف عديــدة، وحريص 
كل احلــرص علــى ايصال هذه 
األمانــات إليكم ومــن خاللكم، 
وأولى هــذه األمانــات وأهمها، 
تلــك التي شــرفني بحملها الى 
فخامتكم سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد الصباح حفظه 
اهللا، تعبيرا عن حتياته «لألخ 
الرئيس الصادق الوفي» وتقديرا 
ملا تبدونه دائما من اعتزاز بوفاء 
الكويت وشقيقاتها دول مجلس 
التعاون اخلليجــي ملصر، وما 
تؤكدونه مرارا من اعتباركم أمن 
هــذه الدول وســالمتها من أمن 

الكنانة وسالمتها».
وأضــاف: «طــوال أكثر من 
ستني سنة مضت على تأسيسها، 
لم تنظم غرفة جتارة وصناعة 
الكويــت إال أربعة وفود بحجم 
وثقــل وخبرة وفدهــا هذا، وما 
ميثله ومن ميثله في االقتصاد 
الكويتي، وثالثة من هذه الوفود 
االستثنائية األربعة كانت مصر 
بالــذات هي هدفهــا ومقصدها، 
أولها، في يناير ١٩٨٧، وكان أول 
وفد اقتصادي يزور مصر بعد 
عودة اجلامعة العربية إليها، وال 
أقــول بعد عودتها الى اجلامعة 
العربية، ألن اجلامعة بال مصر 
كانت جسما بال عموده الفقري، 
والوفد الثاني، في أبريل ٢٠١٢، 
وكان أول وفد اقتصادي تستقبله 
القاهرة بعد ثورة ٢٥ يناير، وهذا 
وفدنا الثالث، والذي نتمنى ان 
يكون رائدا في تشجيع خطوات 
االصالح االقتصادي الذي تعيشه 

مصر، وفي التجاوب معه».
وزاد قائال: «ال أجدـ  يا فخامة 
الرئيسـ  مؤشــرا أبلغ وأصدق 
من هذه احلقيقة، في الداللة على 
موقع مصر في عيون الكويت، 
وعن موقــع الكويت في قلوب 

املصريني».
وأكد الصقر أن القطاع اخلاص 
الكويتي، مثله مثل القطاع العام، 
ينظر الى االســتثمار في مصر 
باعتباره استثمارا في مستقبل 
األمــة كلهــا، وبالتالــي، هــو ال 
يطلب أبدا حوافز خاصة أو دعما 
استثنائيا، كل ما يطلبه هو بيئة 
استثمارية مشجعة، وقائمة على 
املعايير االقتصادية الســليمة، 
والبنية األساســية واملؤسسية 
الكافية والشفافة والعادلة، وأن 
يعامل باعتباره شريكا على قدم 
املساواة، مع شركائه املواطنني في 
اجلهد واملال والنتائج واملسؤولية 
املجتمعيــة، وإذا كان تطــور 
التشريعات أمرا الزما بالتأكيد، 
فإن استقرار التشريع واحترام 
ما يؤسسه من حقوق وواجبات 
هو أمر واجب أيضا وبالتأكيد».

االقتصادي بني بلدينا الشقيقني، 
ملا فيه مصلحة شعبيهما معا، وإن 
تفضلكم باستقبالنا، وحرصكم 
على أن نشرف بلقائكم، قد أعطى 
مهمتنا أبعــادا تتعدى التعاون 
االقتصــادي دون ان تتجاوزه، 
وتعمق مجراه وتوســع آفاقه، 
دون أن تنــال مــن واقعيته أو 
تتجاهــل معاييره، ولقاؤنا هذا 
أسبغ علينا جميعا زهوا يوازي 
مــا يعمر صدركم مــن اخالص 
ومحبة، وتفاؤال يكافئ ما نحمله 
لفخامتكــم من إعجــاب وتقدير 

واحترام».
وأضــاف قائال: لو كان األمر 
بيــدي، الختــرت ان يخصص 
هذا اللقاء بكامله لإلصغاء بكل 
اهتمــام واحترام الى فخامتكم، 

آفاق تكثيف التعاون االقتصادي 
البلديــن لتحقيق املصالح  بني 
املشتركة مع استعراض خطط 
الكويتيــني  األعمــال  رجــال 
لالستثمار في مصر أو للتوسع 
في مشروعاتهم القائمة في العديد 

من املجاالت.
تعاون اقتصادي

من جانبه، قال رئيس مجلس 
ادارة غرفــة جتــارة وصناعــة 
الكويــت محمد الصقــر موجها 
حديثه للرئيس السيسي: «لقد 
افضتم علينا من كرمي حفاوتكم 
ونبيل تقديركم، ما يتجاوب مع 
رسالة وفدنا، وما يوفر له اسباب 
التوفيق لتحقيــق غايته، التي 
تتمثــل بتوثيق عــرى التعاون 

مصر ال سيما في قطاعات الطاقة 
املتجددة والسياحة واإلنشاءات 
والتطويــر العقــاري والزراعة 

والصناعة والرعاية الصحية.
كمــا أشــاد احلضــور مــن 
اجلانب الكويتي بحسب البيان 
مبا شــهدته مصر خالل األعوام 
املاضية من نقلــة نوعية الفتة 
في جميع القطاعات التنموية في 
البالد على نحو غير مسبوق وفي 
فترة زمنية قياســية وكذلك ملا 
يلمسونه من املتابعة الشخصية 
احلثيثــة واملنتظمــة للرئيس 
السيســي لالجــراءات املتخذة 
لتسهيل تدفق االستثمارات إلى 
مصــر وجميع اإلجــراءات ذات 

الصلة.
وشهد اللقاء التباحث بشأن 

مع كل افريقيا وأوروبا واملنطقة 
العربيــة، وهــي مبنزلة فرصة 
أخــرى لنفاذ املنتجات املصرية 

إلى تلك األسواق».
وأضــاف البيــان أن رجــال 
األعمــال الكويتيــني نقلــوا من 
جانبهم إلى الرئيس السيســي 
حتيات شقيقيه صاحب السمو 
أمير البالد وســمو ولي العهد، 
مؤكديــن أن اللقاء ميثل فرصة 
كبيــرة لتعزيــز أواصر األخوة 

والتعاون املشترك.
ولفت الــى أن رجال األعمال 
الكويتيــني أكــدوا تطلعهم إلى 
بحث إمكانــات تعظيم التعاون 
بــني البلدين الشــقيقني خاصة 
مــع توافر العديــد من املجاالت 
والفرص االستثمارية الواعدة في 

املســتثمرين». ولفــت إلى أن 
استغراق املستثمر مدة طويلة 
حتى إنهاء إجراءاته، إحدى النقاط 
التــي كانــت تؤدي إلــى عرقلة 
وضيق ألي مســتثمر، مشــيدا 
بإصدار الرخصة الذهبية التي 

تقلل املدة.
وتابع: «لدينا بنية أساسية 
متطورة في الدولة دي، بكل ما 
تعنيه الكلمة، خالل ٨ ســنوات 
عملنا على إعادة التأهيل لقدراتنا، 
وتطوير البنية األساسية للدولة، 
حتى تكون أرضية حقيقية ألي 

تنمية في مصر».
وأضاف قائال: «البلد قوامها 
دلوقتي ١٠٤ ماليني مواطن ويزيد 
كل ســنة ٢٫٥ مليون، ده سوق 
كبير، ولنا اتفاقيات جتارة حرة 

املصــري  الرئيــس  أكــد 
عبدالفتاح السيسي تطلع بالده 
إلــى تطوير عالقــات التعاون 
االقتصادي والتجاري مع دولة 
الكويت ال سيما مجتمع رجال 
الكويتيني والشركات  األعمال 
الكويتية وتنمية استثماراتهما 
في مصر على خلفية الفرص 
املتنوعــة فــي  االســتثمارية 

القطاعات التنموية كافة.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة املصرية السفير بسام 
راضــي في بيــان إن ذلك جاء 
خالل لقاء الرئيس السيســي 
مع وفــد اقتصادي كويتي من 
رموز مجتمع األعمال برئاسة 
رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت محمد الصقر.

وذكر ان الرئيس السيسي 
طلب نقل حتياته إلى شقيقيه 
سمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح وسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
اجلابــر الصبــاح، معربا عن 
ترحيبه باللقاء الذي يجســد 
روح التعاون األخوي بني مصر 

والكويت.
وأشــار الرئيس السيســي 
الى مــا تتمتع بــه مصر على 
امتــداد رقعتها اجلغرافية من 
بنية أساسية حديثة سواء ما 
يتعلق بإمدادات الطاقة وشبكة 
النقل والطرق واملوانئ احلديثة 
وكذلك االطار التشريعي املتطور 

لعملية االستثمار.
وأشاد في هذا الصدد باإلرادة 
القوية والقرار السياسي الداعم 
من أعلى مستوى «وكلها عوامل 
متثــل قاعدة راســخة وداعمة 
لالستثمار األجنبي في مصر».

وقال الرئيس السيسي، إن 
«حتقيق التنمية يتطلب توفير 
الطاقــة»، معقبــا: «معندناش 
مشــكلة طاقة ال فــي الكهرباء 
بــأي كميــات، دي  الغــاز  أو 
صناعة داخل اجلمهورية، وكل 
القطاعات متاحة للعمل فيها».

وأشار إلى أن طول أرصفة 
املوانئ املصرية ٧٢ كم، يوجد ما 
يزيد على ١٦ كم منها في ميناء 
الســخنة فقط، معلنا االنتهاء 
من أرصفة السخنة خالل عام.

وأوضح السيسي أن املوانئ 
على البحر األحمر واملتوسط، 
تساعد املستثمر على التصدير 
لألســواق اخلارجية، مضيفا: 
«مصر بها شبكة طرق محترمة 
وشبكة قطار كهربائي سريع 
محترمة حتقق ذلك الهدف، إلى 
جانب املوانئ واملطارات واألمور 
التــي نحتاجها كمرافق وبنية 

أساسية».
وقال الرئيس السيسي إن 
«البنية التشريعية املوجودة 
حاسمة وحاكمة، وهناك إرادة 
حقيقيــة للدولــة حتى حتمي 
وحتافظ على اســتثمارات كل 

خالل استقباله وفداً اقتصادياً كويتياً رفيع املستوى برئاسة رئيس غرفة التجارة

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء املصري د.مصطفى مدبولي ورئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت محمد الصقر في لقطة جماعية مع الوفد االقتصادي الكويتي

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي خالل اجتماعه مع الوفد االقتصادي الكويتي

جانب من االجتماعات

إرادة قوية وقرار سياسي داعم من أعلى مستوى.. متثل قاعدة راسخة لالستثمار األجنبي في مصر
طـول أرصفـة املوانـئ املصريـة ٧٢ كم منها مـا يزيـد على ١٦ كـم في ميناء السـخنة
خـالل ٨ سـنوات عملنا علـى إعـادة تأهيـل قدراتنا وتطويـر البنيـة األساسـية للدولة

ننظر إلى االستثمار في مصر باعتباره استثمارًا في مستقبل األمة.. وال نطلب حوافز أو دعمًا استثنائيًا
نطلب بيئة استثمارية مشجعة قائمة على املعايير االقتصادية السليمة وبنية شفافة وعادلة
نتابـع بإعجـاب حمـاس القطاع اخلـاص املصـري لتوجيـه مدخراتـه نحو االسـتثمار فـي بالده

محمد الصقرالرئيس عبدالفتاح السيسي


