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القاهرة ـ ناهد إمام

أشاد رئيس الوزراء املصري 
د. مصطفــى مدبولــي، بعمق 
العالقــات التــي تربــط مصر 
والكويت، مؤكدا حرص بالده 
علــى تعزيزها وزيــادة حجم 
االستثمارات الكويتية مبا يخدم 

مصلحة البلدين والشعبني.
وذكــرت رئاســة مجلــس 
الــوزراء املصــري فــي بيــان 
صحافــي، أن حديــث مدبولي 
جاء خــالل لقائه وفدا كويتيا 
ضم عــددا من رجــال األعمال 
برئاســة رئيــس غرفة جتارة 
الكويــت، رئيــس  وصناعــة 
الكويتــي مبجلــس  اجلانــب 
التعــاون املصــري -الكويتي 
محمــد الصقر في مقــر هيئة 
االســتثمار املصرية، بحضور 
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
لالســتثمار واملناطــق احلرة 
املستشــار محمد عبدالوهاب 
وســفير الكويــت لــدى مصر 
ومندوبها الدائــم لدى جامعة 
الــدول العربية غــامن الغامن، 
واألمــني العام الحتــاد الغرف 

التجارية املصرية عالء عز. 
وأعرب مدبولي عن ترحيب 
بالده بزيادة حجم االستثمارات 
الكويتيــة فيها خــالل الفترة 
املقبلة، وحرصها على تعزيز 
الشــراكة مع القطــاع اخلاص 
احمللــي والدولي خاصة مع ما 
تتبنــاه الدولة من سياســات 
حتفيزية لدعم القطاع اخلاص، 
مشيرا إلى أن قانون االستثمار 
املصري يضمن عملية دخول 
األمــوال  رؤوس  وخــروج 
واألرباح للمشــروعات في أي 

وقت.
وقال إن احلكومة أصدرت 
قانون االفالس حلماية املستثمر 
في حالة التصفية أو االغالق، 
موضحا فــي الوقــت ذاته أن 
احلكومــة اتخــذت العديد من 
االجراءات خالل العام املاضي 
لتهيئــة منــاخ األعمــال أمــام 
املستثمرين أهمها االعالن عن 
«الرخصة الذهبية» التي تصدر 
مباشــرة من مجلس الوزراء، 
ناهيــك عــن اتخاذ اجــراءات 
لتســعير األراضي الصناعية 
على مســتوى البــالد واقامة 
املشــروعات عليهــا إما بنظام 
التملك أو حــق االنتفاع الذي 
يتيح للمستثمر متلك األراضي 
بعد مدة معينة من بدء املشروع 

اذا رغب في ذلك.
ولفــت مدبولي إلى حتديد 
مــدة ال تتجــاوز ٢٠ يوم عمل 
للحصول على جميع املوافقات 
والرخص اخلاصة باملشروعات 
فــي وجود جلنــة ملتابعة هذا 
األمــر، وكذلــك انشــاء جلنة 
حلل مشكالت املستثمرين الى 
جانب آليــات أخرى موجودة 
بالفعل لتسوية هذه املشكالت 
مثل اللجنة القائمة في الهيئة 
العامة لالستثمار، ناهيك عن أن 
جلنة حل مشكالت املستثمرين 
مبجلــس الــوزراء تنظــر في 
املشــكالت قبل أن تتطور الى 
نزاعات أو قضايا حتكيمية، إذ 
قامت هذه بتسوية العديد من 
املشكالت فعليا. ودعا مدبولي 
التواصــل  إلــى  املســتثمرين 
املباشــر معه لتســريع تنفيذ 
مشروعاتهم املقبلة وإزالة أي 
معوقات، موضحا أن للحكومة 
املصرية خريطة اســتثمارية 
لعــدد كبيــر من املشــروعات 
فــي جميــع املجــاالت، مبينا 
أن احلكومــة تولي عــددا من 
األهــداف والقطاعــات أولوية 

التعاون التجاري بني البلدين. 
وأضاف ســمير فــي كلمة 
ألقاهــا نيابة عــن د. مصطفى 
مدبولي خالل افتتاحه لفعاليات 
ملتقــى االعمــال املصــري - 
العمــل  آليــات  أن  الكويتــي، 
املستقبلي بني البلدين تتضمن 
حتفيز االستثمار ومبا يحقق 
العوائــد واملزايا  املزيــد مــن 
للبلدين الشقيقني السيما في 
ظل حرص القيادة السياسية 
واحلكومة املصرية على توسيع 
مشاركة القطاع اخلاص بالداخل 
واخلارج في االقتصاد القومي، 
الفتــا الــى املزايــا واملقومات 
االستثمارية في مصر اجلاذبة 
للمســتثمر الكويتــي وعلــى 
رأسها توافر الدراسات الوافية 
والقوانــني العادلــة ومقومات 
النجــاح الثابتــة، مشــيرا في 
الوقــت ذاته إلى املشــروعات 
القومية الكبــرى التي نفذتها 
مصر مؤخرا ببنيتها االساسية 
املقامة على اعلى مستوى من 
التميز ووفقا ملقاييس اجلودة 
العامليــة، الفتا الــى ان الدولة 
أنشأت ايضا العديد من الكيانات 
واملدن الصناعية املتكاملة والتي 
متثل فرصا استثمارية متميزة 

امام دوائر االعمال الكويتية.
وشــدد ســمير على أهمية 
تعزيز اجلهود املشتركة ملواجهة 
التحديات االقتصادية العاملية 
احلالية وحتويلها لفرص تعزز 
من القدرات االقتصادية للبلدين 
وحتقــق املزيــد مــن التكامل 
االقتصادي الثنائي والعربي.

مــن جانبــه، قــال رئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
محمــد الصقــر، فــي تصريح 
لـ«األنباء» على هامش امللتقى 
«إن مصر لديها إمكانيات كبيرة 
وتيسيرات استثمارية، وكقطاع 
خاص نســتهدف إقامة املزيد 
من االستثمارات فيها، فمصر 
بلد واعد وإمكانيات االستثمار 

فيها كبيرة».
واضاف «جئنــا إلى مصر 
بدعــوة من الغــرف التجارية 
املصرية وبدعم مــن الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي، وقبل 
إلــى مصــر حدثــت  قدومنــا 
اتصاالت بني القيادة السياسية 
فــي الكويــت ومصــر وهناك 
حرص على التعاون مع مصر 
التي تعد دولة مهمة ومواقفها 
ممتازة جتاه اخلليج والكويت». 
وأضاف «نحن هنا الكتشــاف 
املجــاالت التي ميكــن للقطاع 
اخلاص الكويتي أن يســتثمر 
فيها، فمجاالت االستثمار كثيرة 
في مصر ســواء فــي قطاعات 
أو  الزراعــة،  أو  الســياحة، 
الصناعــة، واآلن اكتشــافات 
جديــدة في الغــاز وتطور في 

قطاع البتروكيماويات».
ولفت إلى أن االجتماع مع 
الرئيس عبدالفتاح السيســي 
«كان لقــاء في غاية الروعة إذ 
أبدى الرئيس محبته للكويت 
وحماسه لزيارة الوفد الكويتي 
الفرص لالستثمار  واكتشاف 

في مصر»
أكــد علــى  وفــي كلمتــه، 

رئيس مجلس الوزراء املصري د. مصطفى مدبولي ورئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت محمد الصقر في صورة جماعية مع  الوفد الكويتي

خالل الفتــرة احلالية، تتمثل 
في توطني الصناعة والتركيز 
على مشروعات الطاقة اجلديدة 
واملتجددة والبنية األساســية 
واالســتثمار  واالتصــاالت 

السياحي والعقاري.
وأوضح مدبولي أن احلكومة 
املصريــة منفتحــة علــى أي 
اتفاقات شــراكة مــع اجلانب 
الكويتي في مجــال الصوامع 
واملراكز اللوجستية قائال «لهذه 
النوعية من املشروعات جدوى 
اقتصاديــة كبيــرة فيما بذلت 
احلكومة جهــدا ملحوظا على 
مدار الفترة املاضية لتطويرها»، 
مبينا في الوقت ذاته أن تعدد 
التحديــات الدوليــة الراهنــة 
تفرض علــى الــدول العربية 
التنســيق والتعاون  تعزيــز 
فيمــا بينها للتكاتــف معا من 
أجــل مجابهة هــذه التحديات 

خاصة في شقها االقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد وزير 
التجارة والصناعة املصري م. 
أحمد سمير أن التبادل التجاري 
بني مصر والكويت شهد تطورا 
ملحوظا خالل السنوات املاضية 
حيث بلغ نحو ٣٠٥ ماليني دوالر 
في ٢٠٢١ مقابل ٢٥٢ مليون دوالر 
بـ٢٠٢٠ بزيادة بلغت ٢١٪، كما 
سجل حجم التجارة خالل أول 
٧ أشــهر من العام احلالي ٢٤٢

مليون دوالر، مشيرا إلى أن هذه 
األرقــام ال ترقــى حلجم وقوة 
العالقات التاريخية بني البلدين، 
األمر الذي يتطلــب بذل مزيد 
من اجلهود للنهوض مبستوى 

البيئة االستثمارية القائمة على بنية أساسية متقدمة مؤسسّية شفافة وعادلة.. تهم املستثمرمحمد الصقر لـ «األنباء»: مصر بلد واعد بتيسيرات وإمكانيات كبيرة وحريصون على التعاون معها
مصر لم تغلق بابها يومًا في وجه االستثمار العربي عمومًا واالستثمار الكويتي على وجه اخلصوصأحمد سمير: ٣٠٥ ماليني دوالر حجم التبادل التجاري بني مصر والكويت.. بزيادة ٢١٪ 

١٠٥ اتفاقيات مشتركة 

حتيات رئاسية وحكومية 
وشعبية إلى الكويت

مسؤولية ال تقبل.. إال النجاح 

تعزيز الشراكة مع «اخلاص»

بروتوكول تعاون

أشاد محمد معيط بجهود مجلس التعاون املصري 
- الكويتي الذي يضم مجموعة من أهم رجال األعمال 
لتعزيز سبل التعاون االقتصادي بني البلدين، خاصة 
أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك جتاري عربي، ورابع 
شــريك جتاري عاملي بني الدول املســتثمرة، وهناك 
نحو ١٠٥ اتفاقيات مشــتركة، تغطي شتى املجاالت، 
حيــث جتاوزت االســتثمارات الكويتية في مصر ١٥
مليار دوالر. وزاد «نتطلع إلى تعزيز االســتثمارات 
الكويتية في مصر، لالســتفادة من الفرص التنموية 

غير املسبوقة».

نقــل وزير التجارة املصري أحمد ســمير حتيات 
وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي واحلكومة والشعب 
املصري للكويت ولرجال االعمال واملســتثمرين بها، 
مشــيرا الى احلــوار الدائم واملتواصل بــني الرئيس 

السيسي وسمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد.

ختم الصقر كلمته في امللتقى قائال «أرجو ان تشاركوني 
اليقني بأن هذه الزيارة حققــت اهدافها العامة املتمثلة 
بتعزيز مشاعر االخوة وتوثيق عهود التضامن واملصالح 
املشتركة منذ ان غادر الوفد ارض الكويت محمال بتحيات 
ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح 
الى اخيه الصادق الوفي الرئيس عبدالفتاح السيســي 
وبتوجيهات سموه في أال ندخر جهدا في حتقيق اهدافنا 
ومنذ ان خرج الوفد من اللقاء الذي تشرف به مع فخامة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي محمال مبسؤولية النجاح 
بعد ان اصبغ اللقاء على مهمة الوفد اهمية اســتثنائية 
تذهــب الى ما هو ابعد مــن االقتصاد دون ان تتجاوزه 
أما االهداف االقتصادية للزيارة فإن حتقيقها ســيكون 
نتــاج اجتماعاتنا وان ما لقينــاه من دعم ورعاية لدى 
القيادة السياســية في البلديــن يجعل من جناحنا هنا 

مسؤولية ال تقبل اال النجاح».

قال نائب رئيــس احتاد الغــرف التجارية املصرية 
محمــد املصــري إن دعوة الوفد الكويتــي لزيارة مصر 
تعكس حرص احلكومة املصرية على تعزيز الشراكة مع 
القطاع اخلاص احمللي والعاملي وزيادة نسبة مساهمته 
فــي االقتصاد املصري لتصل الى ٦٥٪ بدال من ٣٠٪ في 
الوقــت احلالي، الفتا إلى أن ملــف توطني الصناعة في 
املنطقة العربية يعد من أولويات مصر في املرحلة املقبلة.

شــهدت الزيارة توقيع بروتوكــول تعاون بني االحتاد 
العــام للغرف التجارية املصريــة وغرفة جتارة وصناعة 
الكويــت بترســيخ وتطوير العالقات التجارية املباشــرة 
بني اجلانبني وتعزيز العالقات التجارية وتوطيد وتنمية 
التعاون االقتصادي بني مصر والكويت. ويلتزم الطرفان 
مبوجب االتفاق بتبادل املعلومات بشأن التبادل التجاري 
بني البلدين، ومساندة وتشجيع قطاع األعمال في البلدين 
على تأسيس الشركات بنظام املشاركة سواء في بلديهما أو 
بلدان أخرى، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف اآلخر على 
تنظيم املعارض العامة احمللية والدولية واملشاركة فيها، 
وكذلك في املعارض املتخصصة سواء كانت اقتصادية أو 
فنية، وإقامة الندوات واملؤمترات وأي أنشطة أخرى مشابهة 
بأي من البلدين حتقيقا ملبدأ تعزيز التعاون االقتصادي. 
ونص البروتوكول على تعاون اجلانبني في تنظيم الوفود 
التجاريــة املتبادلة وكذا بعثات دراســة الســوق، وإقامة 
اتصاالت جتارية مســتمرة أو أي روابط أخرى تسهم في 
تنمية العالقات التجارية املتبادلة بني البلدين، وإزالة أي 
معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب التجارة البينية، 
أو على مستوى التعاون الصناعي بينهما، وذلك عن طريق 

حتديد طبيعة تلك املعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.

ع عقدًا  «اقتصادية قناة السويس» توقِّ
مع «أجيليتي» باستثمارات ٦٠ مليون دوالر

أعلنــت املنطقة االقتصادية لقناة 
الســويس في بيان صحافي، توقيع 
اتفاقية مع شركة أجيليتي الكويتية 
بشأن تطوير وتشغيل مراكز اخلدمات 
اللوجســتية واألعمال اجلمركية في 
املنطقة، وجــاء التوقيع على هامش 
امللتقى االقتصادي املصري - الكويتي، 

الذي عقد أمس في القاهرة.
وقد وقع العقد كل من رئيس املنطقة 
االقتصادية لقناة السويس وليد جمال 
الدين، ونائب رئيس شركة أجيليتي 
طارق ســلطان، ومبوجب هذا العقد، 
تعمل أجيليتي مع املنطقة االقتصادية 
على تنفيــذ رؤيتها االســتراتيجية، 
خاصة في مجاالت اخلدمات واألنشطة 
اللوجستية ودعم املناطق الصناعية من 
خالل تأسيس ذراع تقنية ولوجستية 
للهيئة يسهم في إدارة النظام اجلمركي 
اخلاص بها عــن طريق ميكنة النظم 
واألعمــال داخــل الدوائــر اجلمركية 
اخلاصة باملنطقة والربط املعلوماتي 
بني اجلهات احلكومية املعنية بأعمال 
فحص الشــحنات واستخدام اآلليات 
اإللكترونية التي تتناسب مع النظام 
اجلمركــي اجلديــد بغرض تســهيل 
التجارة وتســريع عمليــات الصادر 
والوارد ملســتثمري املنطقة، وكذلك 
ميكنة دليل اإلجراءات اجلمركية للنظم 
اخلاصة باملنطقة، من خالل إنشاء مركز 
لوجســتي على مساحة ١٠٠ ألف متر 
مربع في املنطقة الصناعية بالسخنة 
ومركز آخر مبساحة ١٠٠ ألف متر مربع 
في شرق بورسعيد، باستثمارات تبلغ 
٦٠ مليون دوالر، على أن يبدأ العمل 
في املرحلة األولى للمشروع باملنطقتني 
على مساحة ٢٥ ألف متر مربع لكلتا 
املنطقتــني، ليدخال حيــز التنفيذ في 

النصف الثاني من العام املقبل ٢٠٢٣.
وعقب توقيع العقــد، قال رئيس 
املنطقة االقتصادية لقناة الســويس 
وليد جمال الدين: «أن توقيع عقد اليوم 
مــع واحدة من الشــركات الرائدة في 
هذا املجال، لتشغيل املركز اللوجستي 
اجلمركي املطور يأتي في إطار استكمال 
الهيئــة ملرحلة التمكني ضمن خطتها 
االستراتيجية ٢٠٢٥/٢٠٢٠ واستكماال 
لكافــة األنظمة واللوائح األساســية 
لالستثمار باملنطقة، فضال عن خلق 
مناخ استثماري قادر على حتقيق منو 

اقتصادي متكامل ومستدام».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس 
إدارة أجيليتي طارق سلطان: «لطاملا 
لعبت مصــر دورا مهمًا في التجارة 
العامليــة واإلقليمية، وان مشــروع 
التحديــث الطموح هــذا، إلى جانب 
جهود التنمية االستراتيجية األخرى 

التي تقــوم بها احلكومــة، يظهران 
تصميــم الدولة على أن تكون دولة 
اقتصادية رائدة في املستقبل، الفتا إلى 
أنه من خالل تطوير وحتديث مراكز 
اخلدمات اجلمركية واللوجســتية، 
تعمــل املنطقــة االقتصاديــة لقناة 
الســويس واحلكومة املصرية على 
جعل مصر واحدة من أكثر املشغلني 
تقدما في العالم، وشريكا جتاريا ال 
غنى عنه في القرن احلادي والعشرين 
كحلقة وصل ملنطقة الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا وآســيا وأوروبا. 
وستتمتع الشركات التي لها وجود 
في مشــروعات املنطقة االقتصادية 
لقناة السويس، باالستفادة من أفضل 
بنية حتتية وخدمات لوجستية في 
العالــم، إضافة إلــى موقعها املتميز 
على مفترق الطرق التجارية العاملية، 

وسط األسواق األسرع منوا».

وليد جمال الدين وطارق سلطان خالل توقيع العقد

مدبولي: مصر تضمن دخول وخروج رؤوس األموال واألرباح بأي وقت
افتتاح فعاليات ملتقى األعمال املصري -الكويتي بحضور حكومي.. وعدد كبير من رجال األعمال ميثلون اجلانبني

احلوافــز  عــن  احلديــث  أن 
الضريبية واجلمركية والدعم 
املباشر وغير املباشر لتشجيع 
االســتثمار اصبح أمرا ثانويا 
الــى حــد بعيــد، وأن مــا يهم 
املســتثمر اليــوم هــو وجود 
البيئة االستثمارية القائمة على 
بنية اساســية متقدمة وبنية 
مؤسسية شفافة وعادلة، ومن 
واجبي في هذا الصدد ان اذكر 
بكثير من االعجــاب والتقدير 
ان مصــر قد اتخــذت منذ عام 
٢٠١٦ حتى اآلن خطوات سريعة 
واسعة في هذا االجتاه وضمن 
اطار رؤيــة ٢٠٣٥ منها قانون 
استثمار متقدم وقانون عصري 
للشــركات واالفالس ووثيقة 
سياسة ملكية الدولة التي تنظم 
مجاالت وخطوات التخصيص 
وتعــزز التكامل بني القطاعني 

العام واخلاص.
تطويــر  كان  «اذا  وزاد 
التشريعات وحتديثها امرا الزما 
بالتأكيد فإن استقرار التشريع 
واحترام ما يؤسسه من حقوق 
امر واجب وبنفس  وواجبات 
القــوة، وكل تشــريع جديــد 
يجب ان يكــون باجتاه املزيد 
مــن التســهيل والتحرير وأن 
يحافظ على ما أسسه التشريع 
السابق من مراكز قانونية، كما 
أن املقياس احلقيقي والنهائي 
لكفــاءة املنــاخ االســتثماري 
فــي أي دولة هو ثقة مواطني 
تلك الدولــة باقتصاد وطنهم 
واقبالهم على االســتثمار في 
مشاريعه وال ميكن ألي مستثمر 

أن يثق مبا مــا مينحه له بلد 
ما من حوافز وتسهيالت ما لم 
يتمتع املواطنون بنفس هذه 
احلوافز والتســهيالت، وهنا 
البد ان أكون شاهد صدق ايضا 
فأشيد بحماس القطاع اخلاص 
املصري بتوجيه مدخراته نحو 
االستثمار في بالده، ومن هذا 
املنطلــق وبالتكامل معه على 
املستثمر العربي في مصر ان 
ينظر الى استثماره باعتباره 
شراكة عادلة في اجلهد واملال 
والنتائــج وفــي املســؤولية 

املجتمعية ايضا».
وأضاف «بقدر ما حترص 
تكــون  ان  علــى  الكويــت 
استثماراتها اخلارجية منسجمة 
مع خطط التنمية واهدافها في 
الدول املضيفة بقدر ما تسعى 
إلى ان تكون هذه االستثمارات 
متفاعلة مع القطاعات االخرى 
في الوطن مؤثرة فيها ومتكاملة 
معهــا، وهذه احلقيقــة تدعم 
تأكيدنا أن استثمارات القطاع 
اخلاص ستبقى دائما بحاجة 
الــى دعم الدولة وتشــجيعها 
لدى الطرفــني، ومن واقع هذا 
الدعم والتشــجيع نالحظ ان 
مصــر لم تغلق بابها يوما في 
وجه االستثمار العربي عموما 
واالستثمار الكويتي منها على 
وجه اخلصوص، كما نالحظ 
باملقابــل أن الكويــت بقت في 
اصعــب الظروف على اميانها 
بأن اســتثمارها في مصر هو 
اســتثمار في مســتقبل االمة، 
ولهــذا كانــت االســتثمارات 
الكويتية رائدة االســتثمارات 
العربية في مصر ومن اكبرها 
حجما واوسعها تنوعا واكثرها 

استقرارا».
وزاد «اذا كانــت املصــادر 
االحصائيــة املصريــة تقــدر 
حجم االســتثمارات الكويتية 
في مصر اليوم بـ ١٥ مليار دوالر 
فــان تقديرات القطاع اخلاص 
الكويتي ترفــع هذا الرقم الى 
مــا يقــارب ٢٠ مليــار دوالر 
مبا فيها االســتثمار العقاري 
اخلاص، وتبعا ألي من الرقمني 
تأتي الكويت في املركز الرابع 
بني الدول ذات االســتثمارات 

املباشرة الى مصر».
وأضاف: «في الكويت ندرك 
متاما ان تبادلنا التجاري مع 
مصــر بالذات مــا زال بعيدا 
جــدا عــن حاجــات الكويت 
االســتيرادية خاصــة فــي 
املنتجات الزراعية والغذائية 
وبعيدا جدا عن قدرات مصر 
التصديريــة فمعــدل قيمــة 
الصادرات املصرية الى الكويت 
خالل العشر سنوات االخيرة 
ال يزيد على ٣٧٥ مليون دوالر 
ســنويا بينما ال يتجاوز هذا 
املعدل مبلغ ٦٠ مليون دوالر 
كصادرات كويتية الى مصر، 
ولو ضاعفنــا هذين الرقمني 
بســبب اخلط التجاري غير 
الرسمي الذي يخلقه املقيمون 
الكويــت  فــي  املصريــون 
والسواح الكويتيون في مصر 
لبقي حجم التجارة اخلارجية 
بــني البلديــن متواضعا جدا 
باالمكانــات واكثــر تواضعا 
قياسا بالطموحات وهذا امر 
يســتحق ان تشكل له جلنة 
مشــتركة بني احتــاد الغرف 
التجاريــة املصريــة وغرفة 
جتــارة وصناعــة الكويــت 
لوضع دراسة موضوعية في 
توصيفه واقتراح التوصيات 
بشأنه ألنه أهم بكثير من ان 
يتــرك دون عنايــة خاصــة 

وسريعة. 


