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عصام الصقر: مصر جتني ثمار ثورة املشروعات العمالقة

أقام بنك الكويت الوطني- مصر 
حفل عشاء على شرف وفد غرفة 
جتارة وصناعة الكويت الذي زار 
القاهرة خالل األســبوع اجلاري، 
وذلك بهــدف بحث ســبل تعزيز 
مستقبل العالقات االقتصادية بني 
البلديــن في العديــد من املجاالت 

وزيادة فرص االستثمار.
حضر مأدبة العشاء التي أقامها 
البنك في فندق فورسيزون نايل 
بالزا، سفير الكويت في مصر غامن 
صقر الغامن، ورئيس هيئة الرقابة 
املالية محمد فريد صالح، ورئيس 
البورصة املصرية رامي الدكاني، 
إلى جانب كوكبة من رجال األعمال 

الكويتيني واملصريني.

عالقات تاريخية

الترحيبيــة  وخــالل كلمتــه 
للحضــور باحلفــل، قــال نائــب 
رئيس مجلــس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي ملجموعــة بنك الكويت 
الوطنــي عصام الصقر في كلمته 
الترحيبيــة بضيــوف احلفل، إن 
الكويت وجمهورية مصر العربية 
يرتبطان معــا بعالقات تاريخية 
ومعاصــرة متميزة تتجســد في 
شــراكة اســتراتيجية يعززهــا 
انسجام وتطابق سياسة البلدين 
فيما يتعلــق بالقضايــا الثنائية 
واإلقليمية، وحــرص احلكومات 
املتعاقبــة علــى توطيــد أواصر 

الصداقــة واألخــوة بــني البلدين 
اتفاقيات وبروتوكوالت  وتوقيع 

التعاون في كافة املجاالت.
وأضاف الصقــر أن االقتصاد 
املصري يشهد في الفترة األخيرة 
تطورا الفتا فــي كافة القطاعات، 
حيث جتني الدولة املصرية ثمار 
برنامج اإلصالح االقتصادي الذي 
بدأت احلكومة بتطبيقه منذ عدة 
ســنوات وتشــهد لــه العديد من 

املؤسسات الدولية بالنجاح.
وأوضح في كلمته أن التطور 
الشامل الذي تشهده البنية التحتية 
بكافة أنحاء البالد وكذلك تدشني 
مشــروعات قومية فــي قطاعات 
حيوية مثل النقل والطاقة، األمر 

الــذي يوفر بيئــة مواتيــة لنمو 
االقتصاد وجذب االستثمارات.

رؤية استباقية

وشدد الصقر على أن مجموعة 
بنــك الكويت الوطني كانت لديها 
رؤية اســتباقية بشأن االستثمار 
في الســوق املصري، وما يتمتع 
به من آفــاق واعدة وفرص قوية 
للنمــو، حيــث تواجــد منــذ عام 
٢٠٠٧ وواصــل العمــل والتطوير 
وحتديــث اخلدمــات واملنتجــات 
املصرفيــة وإطالق اســتراتيجية 
ناجحــة للتحول الرقمــي ترتكز 
إلــى مــا تتمتع بــه املجموعة من 
بنيــة حتتيــة تكنولوجية هائلة 

وخبرات واسعة.
وأوضــح أن «الوطني» يضع 
إمكانــات املجموعــة الهائلــة وما 
تتمتع به من خبرات واســعة في 
تقدمي احللول التمويلية واخلدمات 
االستشارية في السوقني الكويتي 
واملصري لدعم تدفق االستثمارات 
وزيــادة حجم التبــادل التجاري 
وإثراء التعاون بني قطاعي األعمال 
واملؤسســات احلكوميــة ومبــا 
ينعكس إيجابا على منو وازدهار 

اقتصاد الدولتني.
صحة الرهان

وشدد الصقر على أن الوطني 
أثبت صحة رهانه منذ خمسة عشر 

عاما على االستثمار في مصر، حيث 
أصبح بنك الكويت الوطني - مصر 
اليوم أكبر االستثمارات الكويتية 
على األرض املصرية، مشيرا إلى 
أن البنك جنح في أن يتبوأ موقعا 
مهماً ضمن البنوك األكثر متيزا على 
خريطة القطاع املصرفي املصري.

وأوضح أن خيار االستثمار في 
السوق املصري يعكس الثقة في 
السوق وأهمية التواجد فيه كخيار 
استراتيجي طويل األجل، إذ شهد 
الوطني- مصــر تطورا ملحوظا 
على كافة املستويات، حيث ارتفعت 
إجمالــي األصول لتبلــغ نحو ٨٧

مليار جنيه مصري. وقد حتقق ذلك 
من خالل النمو املتسارع في محفظة 

القروض والتي بلغــت ٤٨ مليار 
جنيه مصري، مــن خالل متويل 
كل قطاعات النشــاط االقتصادي 
املصري مبا فيه من مشاريع قومية 
وتنموية رائدة، كما يتمتع البنك 
مبوقع متميز على خريطة القطاع 
املصرفــي املصري بفضل مركزنا 
املالي القوي وانتشــارنا الواسع 
في كل محافظات ومدن مصر إلى 
جانــب التطوير املتواصل لكل ما 
يقدمــه البنك من حلول مصرفية 
وخدمات استشارية، وذلك بالتزامن 
مع الطفرة التي تشهدها قنواتنا 
الرقمية فــي إمتام كافة املعامالت 

املصرفية.
وأشار الصقر إلى أن الوطني- 

«الوطني- مصر» أولم على شرف وفد «الغرفة» خالل زيارته للقاهرة بحضور عدد من كبار الشخصيات ورجال األعمال الكويتيني واملصريني

خالد الغامن

عماد الزيد مصافحاً عصام الصقر بحضور ياسر الطيب محمد الصقر و رئيس مجموعة بنية أحمد مكي خالل احلفل

عصام الصقر مصافحا مدير عام االحتاد الكويتي لألغذية سالم الطرقي الرشيدي

جانب من الوفد الكويتي خالل احلفل

طارق السلطان ورمي البحر

عصام الصقر وياسر الطيب في حوار مع خالد الغامن

سفيرنا لدى مصر غامن الغامن

فيصل صرخوه في حوار مع عماد بوخمسني

شيماء املال وفاء القطامي

رئيس هيئة الرقابة املالية محمد فريد صالح ورئيس البورصة املصرية رامي الدكاني ود.خالد سري صيام ود.أحمد فكري عبدالوهاب

عصام الصقر خالل كلمته الترحيبية عصام الصقر يتوسط ياسر الطيب ووليد السيوفي ومصطفى اجلندي وعمرو األلفي وكرمي كمال

البنـك الوطني أكبر املسـتثمرين الكويتيني في مصر ويتطلع ملزيد من التوسـع بالسـوق املصريالكويت ومصر جتمعهما عالقات متجذرة رسميًا وشعبيًا متثل منوذجًا يحتذى بالعالقات الدولية
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«الوطني» راهن قبل ١٥ عامًا على مستقبل واعد لالقتصاد املصري

مصر شــهد تطورا ملحوظا على 
صعيــد تطوير وحتديــث البنية 
الرقميــة وتكنولوجيا املعلومات 
والقنوات اإللكترونية للبنك والتي 
شهدت قفزة هائلة وخلقت من البنك 
منافسا قويا في السوق املصرفي 
في هذا الصــدد، فضال عما ميثله 
ذلك من التماشــي مع رؤية مصر 
٢٠٣٠ وتوجهــات الدولــة والبنك 
املركزي املصري نحو التحول إلى 
االقتصاد الرقمي والشمول املالي.
الكويــت  وأوضــح أن بنــك 
الوطنــي- مصــر حريــص على 
خدمة املجتمع املصري من خالل 
التركيز على املشاركة في العملية 
التنموية التي تتماشى مع أهداف 

التنمية املستدامة ملصر لعام ٢٠٣٠، 
حيث بلغت ميزانية املســؤولية 
االجتماعية خالل السنوات اخلمس 
األخيــرة نحــو ١٥٨ مليون جنيه 

مصري.
استقبال رئاسي

املصــري  الرئيــس  وكان 
عبدالفتاح السيســي قد استقبل 
في مقر الرئاسة املصرية بالقاهرة 
وفد غرفة جتارة وصناعة الكويت 
الذي يزور القاهرة خالل األسبوع 
اجلاري بهدف بحث سبل تعزيز 
مستقبل العالقات االقتصادية في 
العديد من املجاالت وزيادة فرص 

االستثمار بني البلدين.

وأكــد الرئيس املصري حرص 
بــالده على التواصل املســتمر مع 
املستثمرين الكويتيني، لتذليل أي 
عقبــات قــد تواجههم، فيما أشــاد 
الوفد الكويتي بالبيئة االستثمارية 
احملفــزة التي تشــهدها مصر في 
اآلونة األخيــرة بفضل اخلطوات 
احلثيثة اتخذتها احلكومة املصرية 
للتيسير على املستثمرين، مؤكدين 
حــرص رجال األعمــال الكويتيني 
على زيادة استثماراتهم مبصر، في 
ضوء ما يلمسونه من تطور كبير 
وجاد، وحتسن ملموس في مناخ 
االستثمار، مشيدا بإجراءات اإلصالح 
االقتصادي التي اتخذتها احلكومة 

املصرية خالل الفترة املاضية.

وأوضحــوا أن االســتثمارات 
الكويتية في مصر تسهم في تعزيز 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
وترســيخ التعاون بــني البلدين 
الشقيقني وتفتح العديد من مجاالت 
التعاون لتحقيق التنمية املستدامة 
وتعزيز مجاالت التبادل التجاري. 
حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة 
غرفة التجارة والصناعة الكويتية 
محمد الصقر وممثلون عن الغرفة 
والهيئــات احلكوميــة الكويتيــة 

واالحتادات والشركات.
امللتقى االقتصادي

وتضمنــت فعاليــات زيارة 
الوفــد الكويتــي إقامــة ملتقى 

الكويتي  التعــاون املصــري- 
بتنظيم مشــترك بــني االحتاد 
العام للغرف التجارية املصرية 
وغرفة جتارة وصناعة الكويت 
والذي يشهد توقيع بروتوكول 
تعاون بني االحتاد العام للغرف 
التجاريــة املصريــة وغرفــة 
جتــارة وصناعــة الكويت كما 
ناقش فرص االستثمار وبيئة 
األعمال في مصــر التي بحثت 
منــاخ االســتثمار فــي مصــر 
واملشــروعات القومية الكبرى 
التي تتضمن قطاعات الزراعة 
والصناعة واالستثمار العقاري 
باإلضافة إلى قطاعات السياحة 

واملشروعات اخلدمية.

كمــا ناقــش امللتقــى املناخ 
االستثماري في الكويت والذي 
قدمته هيئة تشجيع االستثمار 
املباشــر، باإلضافــة إلــى قيام 
الوفــد الكويتي بإجــراء زيارة 
اإلداريــة  ميدانيــة للعاصمــة 
اجلديــدة لالطالع على التطور 
الالفت واإلجنازات التي حتققت 
التحتية  البنيــة  على صعيــد 
واملشــروعات الضخمــة التــي 
العاصمــة اإلداريــة  شــهدتها 
اجلديدة خالل الفترة املاضية.

أواصر تاريخية

جتمع مصر والكويت عالقات 
تاريخية متجذرة رسميا وشعبيا، 

حيــث تعد منوذجــا يحتذى في 
وتعتبــر  الدوليــة،  العالقــات 
االستثمارات الكويتية في مصر 
حاضــرة وبقــوة فــي كثير من 
القطاعات، حيث تسهم احلكومة 
والقطاع اخلاص الكويتي بشكل 
فاعل فــي تنميــة ودفــع عجلة 
االقتصــاد املصــري، حيــث بلغ 
حجم االستثمارات الكويتية في 
مصر قرابة ١٩ مليار دوالر، وبلغ 
حجم التبادل التجاري بني مصر 
والكويت في ٢٠٢٠ نحو ٥ مليارات 
دوالر، كما أن الكويت تعد ثالث 
أكبر شــريك جتــاري عربي بعد 
السعودية واإلمارات، ورابع شريك 
جتاري عاملي بني الدول املستثمرة.

االستثمارات الكويتية تسهم في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية وترسخ التعاون بني البلدين الشقيقني

صالح البابطنيوليد الشريعان

وليد الفهيد مدير دائرة العقار املباشر بالهيئة العامة لالستثمار

أثناء عزف النشيد الوطني للكويت وجمهورية مصر العربية

جواد بوخمسني وعماد بوخمسني خالل احلفل

عواد اخلالديفهد اجلوعان

أنغام تخت شرقي من دار األوبرا املصرية خالل احلفل

محمد الصقر و نائب رئيس مجموعة العربي د.ممدوح محمود العربي خالل احلفل عصام الصقر مصافحا جواد بوخمسني بحضور وفاء القطامي

حسني اخلرافي

نسـّخر إمكاناتنا لتقدمي حلـول متويلية تدعم تدفق االسـتثمارات وزيادة التبادل التجـاري بني البلديناالسـتثمار في السـوق املصـري يعكس الثقـة وأهمية التواجـد فيه كخيـار إسـتراتيجي طويل األجل


