
تشهد العالقات االقتصادية الكويتية 
- املصرية منوا مطردا على مدار التاريخ 
حيث تستمد قوتها من عمق الروابط 
االخوية القائمة بني البلدين ومد جسور 
ال��ت��ع��اون ف��ي ك��ل امل��ج��االت احليوية 
على نحو يحقق طموحات وتطلعات 

الشعبني.
ومن هذا املنطلق  يبدأ سمو الشيخ 
جابر امل��ب��ارك احلمد الصباح رئيس 
مجلس ال����وزراء ال��ي��وم االح���د زي��ارة 
رس��م��ي��ة ال���ى م��ص��ر ف��ي اط���ار تعزيز 
العالقات الثنائية الوثيقة بني البلدين 
الشقيقني وبحث سبل تطويرها في شتى 
املجاالت اضافة الى مناقشة القضايا 

ذات االهتمام املشترك.  
 وت��ع��د ال��ك��وي��ت ث��ال��ث اك��ب��ر شريك 
جت��اري ملصر في العالم العربي بعد 
االم���ارات والسعودية إذ ك��ان الشيخ 
صباح خالد احلمد الصباح نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية اعلن 
ف��ي االجتماع ال���وزاري ل��ل��دورة ال12 
للجنة العليا املشتركة ب��ني الكويت 
ومصر أن حجم االستثمارات الكويتية 
ف��ي القطاعني ال��ع��ام واخل���اص مبصر 

جتاوز مبلغ ال 15 مليار دوالر.
وبلغ حجم الواردات املصرية للكويت 
خالل الفترة بني عامي 2010 و2018 
نحو 2ر984 مليون دي��ن��ار )ح��وال��ي 

2ر3 مليار دوالر( في حني بلغت حجم 
ال���ص���ادرات الكويتية ملصر 3ر165 
مليون دينار )نحو 543 مليون دوالر( 
بحسب اح��ص��اءات االدارة املركزية 

لالحصاء الكويتية.   
ول��ت��ع��زي��ز ال���ت���راب���ط وال��ت��ع��اون 
املشترك يساهم الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية في دفع 
املسيرة التنموية ملصر عبر تطوير 
قطاعاتها االقتصادية واالجتماعية 
والزراعية والصحية والتعليمية عبر 
ت��ق��دمي ال��ق��روض وامل��س��اع��دات واملنح 
املسيرة.   وغطى )الصندوق الكويتي( 
اغ��ل��ب امل��ج��االت التنموية ف��ي مصر 
خ��الل السنوات املاضية وه��و تعاون 
جاء انعكاسا للعالقات احلكيمة التي 
ربطت بني البلدين فضال عن الروابط 

التاريخية املشتركة.   وبلغ اجمالي 
املشاريع التي مولها الصندوق في مصر 
منذ تأسيسه حتى 30 سبتمبر املاضي 
نحو 50 مشروعا بإجمالي مليار دينار 
)نحو 4ر3 مليار دوالر( في حني بلغ 
ع��دد املنح واملعونات الفنية نحو 18 
منحة بقيمة 3ر17 مليون دينار )نحو 

56 مليون دوالر(.  
 وتنوعت املشاريع العديدة التي 
مولها الصندوق في مصر بني تطوير 
ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري وص��ن��اع��ة االدوي����ة 
والصرف الصحي ومحطات الكهرباء 
واملياه وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي 
ع���الوة ع��ن تطوير السكك احلديدية 
وان��ش��اء م��ح��ط��ات لتوليد الكهرباء 
وحتلية امل��ي��اه.    وفي هذا السياق قال 
اخلبير االقتصادي احمد الضبع لوكالة 

االنباء الكويتية )كونا( اليوم السبت 
ان العالقات الثنائية بني البلدين شهدت 
ت��ط��ورات متالحقة خ���الل ال��س��ن��وات 

املاضية.  
 واضاف الضبع ان حجم التعامالت 
االقتصادية بني البلدين يبلغ نحو 6ر3 
مليار دي��ن��ار )نحو 12 مليار دوالر( 
سنويا وتتنوع بني استثمارات مشتركة 

وجتارة بينية وسياحية متبادلة.   
وفيما يتعلق مبجال السياحة البينية 
افاد بأن مصر تستقبل سنويا نحو 165 
الف سائح كويتي وفق تقديرات وزارة 
السياحة املصرية عام 2018 وبإنفاق 
اجمالي يقدر ب100 مليون دينار )نحو 

330 مليون دوالر(. 
  واشار الى سعي احلكومة املصرية 
لتحسني مناخ االستثمار وطرح العديد 
م��ن ال��ف��رص االس��ت��ث��م��اري��ة امل��ج��دي��ة 
ف��ي امل��ش��روع��ات املصرية الكبرى في 
مقدمتها مشروع محور قناة السويس 
واالستثمار املشترك في مجال تخزين 
وت��ك��ري��ر ال��ن��ف��ط ع��ل��ى س��اح��ل البحر 

املتوسط. 
  واكد ان هناك فرصا لنمو االستثمار 
امل���ص���ري ف���ي ال��ك��وي��ت ح��ي��ث عملت 
الكويت اخيرا على حتسني التسهيالت 
لالستثمار االجنبي ف��ي ض��وء قانون 

االستثمار اجلديد. 

ال��ك��وي��ت��ي��ة  االس���ت���ث���م���ارات  ح��ج��م  دوالر  م��ل��ي��ار   15
ف�����������ي ال�������ق�������ط�������اع�������ن ال�����������ع�����������ام واخل���������������������اص مب����ص����ر 

ح����ج����م ال��������������واردات امل����ص����ري����ة م�����ن ال����ك����وي����ت خ����ال 
دينار مليون   984.2 بلغ   2018 إل��ى   2010

11 alwasat.com.kwاقتصاد Sunday 20th October 2019 - 13 th year - Issue No.3545األحد 21 صفر 1441 ه�/ 20 أكتوبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3545

التقى وفد وزارة املالية املشارك في 
االجتماعات السنوية للمؤسسات املالية 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
املنعقدة في العاصمة واشنطن، اليوم 
بالفريق الفني اخل��اص بدولة الكويت 
لدى البنك الدولي، حيث اطلع الوفد على 
آخر املستجدات اخلاصة ببرامج البنك 

القائمة في الكويت. 
كما مت خ��الل اللقاء االس��ت��م��اع الى 
ع��رض مقدم من قبل اقتصاديني البنك 
تضمن التوقعات االقتصادية للكويت 
واملنطقة، ودراس����ات البنك املتعلقة 
في اإلن��ف��اق العام واملراجعة الدورية 

لبرنامج البنك الدولي في الكويت. 
ت����رأس وف���د وزارة امل��ال��ي��ة خ��الل 
االج��ت��م��اع م��دي��ر ادارة ال��دي��ن ال��ع��ام 
ب��ال��وزارة عبدالعزيز امل��ال، وبحضور 
األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط 

والتنمية د.خالد مهدي.

اعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية 
أم���س  السبت ان ادارة مكافحة غسل االم���وال 
ومتويل االرهاب التابعة لهھااصدرت خالل سبتمبر 
املاضي 30 تدبيرا احترازيا على الشركات املخالفة 

اخلاضعة الحكام القانون )106/2013(.
واضافت ال��وزارة في بيان صحفي ان التدابير 
تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل17 شركة عقارية 
واربع شركات مجوهرات وشركة تامني اضافة الى 
اصدار أمر بالزام 19 شركة عقارية واربع شركات 
مجوهرات وخمس شركات صرافة واربع شركات 

تامني باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت ان ادارة مكافحة غسل االموال ومتويل 
االره��اب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ االدارات 
املتخصصة ف��ي ال����وزارة اج����راءات الترخيص 
لنحو 112 طلب تاسيس خالل الشهر ذات��ه منها 
80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة 

مجوهرات وخمس شركات تامني.
واشارت الى ان االدارة حدثت ايضا بيانات 77 
ترخيصا موزعة على 55 شركة عقارية و20 شركة 

مجوهرات وشركة صرافة وشركة تامني في حني 
اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبا ل31 شركة عقارية 

و21 شركة مجوهرات وشركتي تامني وصرافة.
ولفتت ال��ى انها اص��درت ام��را بتقدمي تقارير 
الرب��ع شركات عقارية وشركة تامني اضافة الى 
عشرة تقارير للرقابة امليدانية شملت ست شركات 

عقارية و8 شركات صرافة و19 للمجوهرات.

وفد »املالية« و»البنك الدولي« يناقشان
 برنامج البنك اخلاص ب� »الكويت«

وفد وزارة املالية

4 شركات مجوهرات 17 شركة عقارية و  توجيه إنذارات كتابية ل� 

59 تدبيرًا احترازيًا ملكافحة  »التجارة«: 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب

الكويت تعد ثالث اكبر شريك جتاري ملصر في العالم العربي

 العاقات االقتصادية الكويتية - املصرية.. 
طموح مشترك لتحقيق التكامل

ف��ازت املهندسة دالل العسعوسي 
من دائرة ضمان اجلودة مبصفاة ميناء 
األح��م��دي، التابعة لشركة البترول 
الوطنية الكويتية، بجائزة الصيانة 
واالعتمادية العاملية للعام 2019 عن 
فئة القيادي الصاعد، والتي متنحها 
جمعية محترفي الصيانة واالعتمادية 

بالواليات املتحدة األمريكية.
وج���رى ت��ك��رمي العسعوسي على 
ه��ام��ش امل���ؤمت���ر ال��س��ن��وي ال��س��اب��ع 
والعشرين للصيانة واالعتمادية الذي 
نظمته اجلمعية ف��ي والي���ة كنتاكي 
األمريكية، بعد اختيارها ضمن أفضل 
ثالثة محترفني ف��ي مجال الصيانة 
واالعتمادية حول العالم، حيث متنح 
اجلائزة ألكثر احملترفني إجنازاً ومتيزاً 
م��ن ب��ني ق��راب��ة 6000 مشترك حول 

ال��ع��ال��م.  وجن��ح��ت العسعوسي في 
استيفاء معايير عدة تضعها اجلمعية، 
من بينها احلصول على شهادة محترف 
صيانة واعتمادية سارية املفعول، 
والتمتع بعضوية ق��ائ��م��ة، وتقدمي 
ش��رح موجز للتأثير اإليجابي الذي 
حققته إجن��ازات��ه��م املهنية ألصحاب 
ال��ع��م��ل، وتقلد مناصب ق��ي��ادي��ة في 
احلياة العملية واملهنية. وتعد جمعية 
محترفي الصيانة واالعتمادية، أكبر 
وأع��رق منظمة عاملية للمتخصصني 
مبهنة الصيانة واالع��ت��م��ادي��ة، وهي 
تقدم جائزتها سنويا للممارسني الذين 
يقومون بأعمال متميزة، ويظهرون 
القيادة واالل��ت��زام بتفوق داخ��ل مهنة 
الصيانة واالعتمادية وإدارة األصول 

وتعزيزها.

حصد ف��ن��دق فورسيزونز 
ال��ك��وي��ت ب���رج ال��ش��اي��ع، لقباً 
ج��دي��داً ف��ي مسيرته احلافلة 
 Prix ضمن حفل توزيع جوائز
Villégiature امل��رم��وق��ة 
للعام 2019، وال��ذي أقيم في 
14 أكتوبر، حيث توج مرفق 
ح���وض ال��س��ب��اح��ة ال��داخ��ل��ي 
امل��ت��رف ف��ي ال��ف��ن��دق بجائزة 
“أفضل حوض سباحة فندقي 
في الشرق األوسط”. تعد هذه 
اجل��ائ��زة امل��رم��وق��ة اإلض��اف��ة 
األح�����دث ض��م��ن س��ل��س��ل��ة من 
اإلجن��ازات البارزة التي حققها 
الفندق، والذي حاز على تقدير 
كبير وتلقى العديد من اجلوائز 
منذ فتح أبوابه ألول مرة أمام 

الضيوف.
وت��س��ل��م اجل���ائ���زة دي��دي��ه 
ج���اردان، امل��دي��ر ال��ع��ام لفندق 
ف��ورس��ي��زون��ز ال��ك��وي��ت ب��رج 
ال��ش��اي��ع، وذل���ك خ��الل احلفل 
الراقي ال��ذي أقيم في املساحة 
احمل��ي��ط��ة ب��ق��ص��ر ش���ات���و دو 
فيريير التاريخي ال��ذي يعود 
إلى القرن 18، حيث مت بناؤه 
ف��ي األص���ل لصالح ال��ب��ارون 
جيمس دي روتشيلد. وحتتفي 
 Prix Villégiature جوائز
السنوية، والتي أقيمت ألول مرة 
في عام 2003، بأفضل الفنادق 
وجت���ارب الضيافة الفاخرة 
في جميع أنحاء أوروبا وآسيا 

وإفريقيا وال��ش��رق األوس��ط. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى إح�����راز ه��ذه 
اجلائزة، قال ديديه ج��اردان: 
“نيابة عن فريق العمل لدينا 
في فندق فورسيزونز الكويت، 
إنه من دواع��ي س��روري تسلم 
ه��ذه اجل��ائ��زة امل��رم��وق��ة. منذ 
افتتاح هذا الفندق الفاخر، فقد 
توالت ردود الفعل اإليجابية 
من ضيوفنا إلى جانب العديد 
م��ن اجل��وائ��ز التي حصدناها 

في ه��ذا املجال. أود أن أتوجه 
بالشكر إلى املصممني وكل من 
يساهم ف��ي صياغة التجربة 
االستثنائية التي يقدمها هذا 
الفندق، وبالطبع فريق العمل 
املتفاني لدينا، وال��ذي تضمن 
ح��رف��ي��ت��ه ال��ب��ال��غ��ة وح��ف��اوة 
الضيافة التي يبديها أن يستمتع 
جميع ضيوفنا بتجربة رفيعة 
امل��س��ت��وى ليحظوا بلحظات 

ثمينة ال تنسى”.

العسعوسي تفوز بجائزة جمعية محترفي 
الصيانة واالعتمادية العاملية

استالم اجلائزة

»فورسيزونز« يتوج بجائزة جديدة  في 
 »Prix Villégiature حفل » 

ديديه جاردان متسلماً اجلائزة

أعلن بنك اخلليج عن تعيني 
ض��اري الرشيد البدر مبنصب 
مدير عام – الشؤون املؤسسية، 
ليكون مسؤواًل عن كل من شؤون 
مجلس اإلدارة، وح��دة االلتزام 
الرقابي واإلفصاح، االتصاالت 
اخلارجية، باإلضافة إلى وحدة 

البحوث االقتصادية.
ميلك ض��اري خبرة وظيفية 
ت��ف��وق 20 ع���اًم���ا ف���ي امل��ج��ال 
املصرفي ومجال األع��م��ال. قبل 
االنضمام إلى بنك اخلليج، تولى 
ضاري منصب رئيس الشؤون 
املؤسسية للمجموعة في شركة 
صناعات الغامن والتي عمل فيها 

ملا يفوق 8 سنوات. 
م���ن خ����الل ع��م��ل��ه، ك����ان له 
دور ف��ع��ال ف��ي توحيد ال��رؤى 
واأله������داف ملختلف األق��س��ام 
والقطاعات التابعة للمجموعة 

ف��ي ش��رك��ة ص��ن��اع��ات ال��غ��امن، 
ف��ض��اًل ع��ن دوره ف��ي تعزيز 
فعالية العمل في إدارة مكتب 
الرئيس التنفيذي للمجموعة. 

كما تولى السيد ض��اري إدارة 
فريق االستراتيجية املؤسسية، 
ت���ط���وي���ر األع����م����ال وال���دم���ج 

واالستحواذ. 
ق��ب��ل ع��م��ل��ه ف���ي ص��ن��اع��ات 
ال��غ��امن، عمل ض���اري ف��ي عدد 
م����ن امل���ؤس���س���ات ال��ع��امل��ي��ة 
 JPMorgan، واإلقليمية مثل
Citi Group، مجموعة دبي 
االس��ت��ث��م��اري��ة، وب��ن��ك الكويت 

الوطني.
ي���ح���م���ل ض�������اري ش���ه���ادة 
املاجستير ف��ي إدارة األع��م��ال 
من جامعة كولومبيا في والية 
نيويورك األمريكية، كما يحمل 
شهادة بكالوريوس في العلوم 
اإلداري��ة والهندسة امليكانيكية 
م���ن ج��ام��ع��ة م��اس��اش��وس��ت��س 
للتكنولوجيا، باإلضافة لشهادة 

محلل مالي معتمد.

»اخلليج« يعن ضاري البدر مديرًا 
عامًا للشؤون املؤسسية

ضاري البدر

»بيتك« يعتزم زيادة 
استثماراته في مصر

أعلن بيت التمويل الكويتي عن 
اعتزامه زيادة استثماراته في مصر 

خالل الفترة القادمة.
وأف���اد ب��ي��ان ل����وزارة االستثمار 
والتعاون ال��دول��ي املصرية ، أمس  
السبت، أن ال��وزي��رة، سحر نصر، 
اجتمعت م��ع رئ��ي��س مجلس بيت 

التمويل الكويتي، حمد املرزوق.
وأشاد حمد امل��رزوق، باإلجراءات 
التي اتخذتها مصر لتحسني مناخ 
االس��ت��ث��م��ار، م��ع��رب��ا ع��ن اع��ت��زام��ه 
التوسع ف��ي استثماراته ف��ي مصر 

خالل الفترة املقبلة.
واجلدير بالذكر، أن بيت التمويل 
العقاري يستثمر في ع��دة شركات 
ف��ي مصر ف��ي م��ج��االت الكيماويات 

واإلعالم.
جاء اللقاء على هامش االجتماعات 
السنوية للبنك الدولى وصندق  النقد 

فى واشنطن.

أكدوا تطلعهم لزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء

اقتصاديون: االستثمارات الكويتية األهم خليجيًا في السوق املصرية
أكد عدد من اخلبراء واملتخصصني 
واألكادمييني االقتصاديني املصريني 
تطلعهم ال���ى زي����ارة س��م��و رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح لبلده الثاني مصر في 
ظل العالقات الراسخة واملتنامية بني 

البلدين الشقيقني.
وأع����رب ه���ؤالء ف��ي ل��ق��اءات مع 
وك��ال��ة االن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( 
مبناسبة زي����ارة س��م��وه املرتقبة 
اليوم األح��د ملصر عن االم��ل في ان 
تعزز هذه الزيارة العالقات الثنائية 
املتميزة السيما انها تأتي في ظروف 
وحت��دي��ات سياسية واق��ت��ص��ادي��ة 

وامنية تشهدها املنطقة العربية.
وقالت عضوة البرملان املصري 
واخل��ب��ي��رة االق��ت��ص��ادي��ة الدكتورة 

بسنت فهمي إن زي��ارة سمو رئيس 
مجلس الوزراء تكتسب اهمية كبيرة 
ف��ي ض���وء ال��ع��الق��ات االق��ت��ص��ادي��ة 
الكويتية املصرية القوية واملستدامة 

على مدى عشرات السنني.
ورجحت فهمي أن يكون للزيارة 
ص��دى كبير السيما في ض��وء حجم 
االستثمارات الكويتية في العديد 
م��ن امل��ج��االت ف��ي مصر كالعقارية 
والسياحية والزراعة وغيرها فضال 
عن املصالح املشتركة واملتبادلة بني 

البلدين الشقيقني.
ول��ف��ت��ت ف��ي ه���ذا االط����ار إل���ى ان 
م��ص��ر قطعت ش��وط��ا ك��ب��ي��را خ��الل 
الفترة املاضية س��واء في النواحي 
املالية أو النقدية أو التشريعية أو 
البنية التحتية أو اقامة )املناطق 

االقتصادية اخلاصة( وحل املشكالت 
البيروقراطية فضال عن “محور قناة 

السويس” مبوقعه املميز.
واعتبرت اخلبيرة االقتصادية 
أن ادارة االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي اخ��ذة 
في التغيير في اآلون��ة االخيرة في 
ظ��ل ح���روب اق��ت��ص��ادي��ة وجت��اري��ة 
وت��ط��ورات تكنولوجية متسارعة 
االم����ر ال����ذي يتطلب ال��ع��م��ل على 
التماسك والتعاون والعمل الثنائي 

والعربي املشترك.
واش���ارت ال��ى أهمية االستفادة 
من الثروات واالمكانيات البشرية 
واملادية املتاحة في منطقة الشرق 
االوسط وكذلك افريقيا لتوظيفها في 
“االقتصاد املستقبلي” السيما في 
ضوء التطورات اجلارية في اجزاء 

كثيرة من العالم.
واع��رب��ت فهمي عن ثقتها في ان 
تعطي الزيارة املرتقبة لسموه والوفد 
املرافق دفعة قوية لتعزيز العالقات 
االقتصادية الكويتية املصرية في ظل 
املصالح املشتركة واملتبادلة ومبا 

يخدم االستقرار في املنطقة العربية.
ب����دوره أوض����ح رئ��ي��س حترير 
صحيفة )امليزان االقتصادي( محمد 
احل��وي��ط��ي ان زي���ارة سمو الشيخ 
جابر املبارك “تأتي في سياق عالقات 
متجذرة ووطيدة منذ عقود عدة وعلى 

كافة املستويات واالصعدة”.
وأكد احلويطي أن الترحيب بزيارة 
ضيف مصر الكبير تأتي أيضا في 
ضوء العالقات الطيبة واجليدة على 
كافة االصعدة واملستويات الثقافية 

والفنية واالقتصادية والسياسية 
وفي ظل التفاهم والتشاور الدائمني 

بني قيادتي البلدين الشقيقني.
واش����ار إل���ى أن االس��ت��ث��م��ارات 
الكويتية تعد من أهم االستثمارات 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ف��ي ال��س��وق امل��ص��ري��ة 
الف��ت��ا ال��ى ت��ع��دد انشطة الشركات 
الكويتية وعملها ف��ي الصناعات 
الغذائية والتكنولوجية والعقارات 
واملقاوالت والشركات واملؤسسات 

املالية وغيرها.
واع����رب احل��وي��ط��ي ع��ن تطلعه 
ل��زي��ادة حجم األع��م��ال والعالقات 
االقتصادية والتجارية الكويتية مع 
مصر خالل الفترة املقبلة خاصة في 
ضوء عمليات تطوير البنية التحتية 

بسنت فهميوحجم املشروعات القائمة.


