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 بيان إخباري

 2018فريقيا أمنتدى  ترعىالشركة القابضة المصرية الكويتية 

بين مختلف الشركات وكذلك  االستثماراتدعم ل نموذج، عبر استحداث بين بلدان القارة األفريقية البينيةتعزيز االستثمارات وتحفيز التجارة  يسلط المنتدى الضوء على 
 .الشراكات بين القطاعين العام والخاص

 

 2018دسيمبر  12القاهرة في 

إحدى الشركات االستثمارية  –في بورصة الكويت(  EKHOLDIN في البورصة المصرية | EKHO.CAأعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية )كود التداول 

 9-8بمدينة شرم الشيخ في الفترة بين  "االستثمار في إفريقيا والعالم" المنعقد تحت شعار 2018فريقيا أعن رعايتها لمنتدى  –الرائدة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

إلى  تدفق االستثمارات المباشرة بزيادةاالستراتيجيات الخاصة وتفعيل  ةاالقتصاديمختلف القطاعات  بينتعزيز التكامل السنوي إلى المؤتمر  يهدف. وديسمبر الجاري

 الدول األفريقية.

  ومن بينها إنشاء مراكز مالية إقليمية والعمل على تنمية ،افريقيبأأبرز القضايا الحيوية على الساحتين االقتصادية والمالية  الجاري منتدى العام تناولومن المقرر أن ي

وقادة الصناعة بالمنطقة والجهات التمويلية  أبرز الممثلين السياسين، وذلك بحضور نخبة من ةالقاربين بلدان الموارد المحلية وتعزيز أطر التعاون وتحسين استخدام 

بمختلف دول  ةاالقتصادي التنميةفي دفع عجلة للمساهمة يلعبه كل من الشباب والنساء يجب أن يتم تسليط الضوء علي الدور البارز الذي س كماورواد األعمال الشباب. 

بمجتمع األعمال  قياديةشخصية  1000مع أكثر من  وتبادل الرؤى واألفكار مال الشباب للتواصلأمام رواد األع العديد من الفرص إتاحة القارة السمراء، باإلضافة إلى

 . سياسيينالقادة ال األفريقي وأبرز

وذلك في أعقاب تولي مصر رئاسة االتحاد األفريقي خالل  ،رئيس جمهورية مصر العربية – ينعقد المنتدي هذا العام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

 . 2019يناير  31المقبلة المقرر انعقادها في األفريقية واالستعداد للقمة  2019عام 

ري واالقتصادي مسيرة التعاون االستثمادعم  بالمساهمة في عن اعتزازهمعتز األلفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية،  أعربوفي هذا السياق، 

بين مختلف الدول التعاون  شجيعتو الجذابة من أجل تأسيس الشراكات أمام الحكومات والشركاتالمنتدى  التي يطرحها الواعدةالفرصة  ، مشيًرا إلىبالقارة اإلفريقية

 لترسيخ مكانتهاسعي تإلى فرص االستثمار الواعدة التي تزخر بها القارة األفريقية، وأن الشركة األلفي أيًضا  ولفت. األفريقية قتصاداتاال تطويرو على الساحة العالمية

 . ادة من التوجهات السوقية الجديدةواالستففي طليعة المؤسسات والشركات القائمة على إحداث هذا التحول االستراتيجي 

من إجمالي الواردات المصرية.  %3مليار دوالر تقريباً من مختلف الدول االفريقية، وهي تمثل  1.8، بلغت واردات مصر من السلع االستهالكية 2017خالل عام 

. ومن المتوقع أن يساهم المنتدى هذا 2017صادرات المصرية لعام من إجمالي حجم ال %12مليار دوالر أمريكي بنسبة تمثيل بلغت  3.2بينما سجلت الصادرات 

لتجارة الذي يجعل منها بوابة عبور مثالية ل –يربطها بآسيا ويقربها من أوروبا  –العام في تعزيز نمو الصادرات المحلية، استنادًا الي الموقع الجغرافي الفريد لمصر 

التي ازدهار الفرص االقتصادية واالستثمارية ف ينعكس تطبيق مبادئ التعاون االستثماري واالقتصادي بين البلدان على الستثمار في أفريقيا. باإلضافة إلى ذلك، سووا

 .بالقارة اإلفريقية أمام المستثمرينتنبض بالنمو 

، علًما اقًا جديدة لالستثمار في أفريقياالدول بالمنطقة بهدف خلق آف أبرزالعالقات مع  وتوطيد شبكةتجاه تنمية التزامها  منجزًءا ال يتجزأ لمنتدى لرعاية الشركة  ويمثل

حيث نجحت في ترسيخ مكانتها باعتبارها شريًكا جديًرا ، "ألسبوع الكويتي في مصر"افي المعرض السنوي  2018خالل عام  شاركت القابضة المصرية الكويتية بأن

 .منطقةالصادي في كال البلدين ومسيرة النمو االقتبالثقة في دفع 

 

 www.businessforafricaforum.com الموقع اإللكتروني زيارةيرجي ، 2018 فريقياأ لمزيد من المعلومات حول منتدى

 —نهاية البيان —

 
 نبذة عامة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية

في بورصة الكويت( تحتل مكانة مميزة بين أبرز الشركات االستثمارية في  EKHOLDINGفي البورصة المصرية و EKHO.CAالشركة القابضة المصرية الكويتية )كود التداول 

يث تغطي أسواق المنطقة بقطاعات عديدة، تشمل األسمدة أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا. تحظى الشركة القابضة المصرية الكويتية بمحفظة استثمارية قائمة على التنوع، ح

على يد مجموعة من أبرز رجال األعمال  1997والبتروكيماويات والطاقة واألسمنت والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبنية األساسية. نشأت القابضة المصرية الكويتية عام 

ارة األسبق ناصر الخرافي رحمه هللا. وحققت الشركة طفرة ملحوظة خالل العقد الماضي بفضل االتجاه العام إلى تحرير االقتصادات الكويتيين والمصريين تحت قيادة رئيس مجلس اإلد

 العربية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجاالت استراتيجية كانت في السابق حكًرا على أجهزة الدولة.

 


