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دعا امين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي خالل كلمة 
له في ملتقى األعمال المصري اللبناني السادس الذي عقد في القاهرة 
المصري  الوزراء  تحت رعاية رئيس مجلس   ،2022 18 سبتمبر 
مصطفى مدبولي، وبحضور وزير التجارة والصناعة المصري احمد 
محمد  السابق  الوزير  اللبنانية  االقتصادية  الهيئات  ورئيس  سمير، 
الى  زكي،  ابو  واالعمال رؤوف  االقتصاد  مجموعة  ورئيس  شقير، 
يمتلكانه من  لما  لبنان،  بين مصر  استراتيجي  اقتصادي  تحالف  بناء 
هامة  قاعدة  يشكل  بما  االمثل،  االستغالل  الى  تحتاج  هائلة  قدرات 
لالنطالق نحو االسواق العالمية، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين 

الشقيقين.
واعتبر حنفي ان الملتقى يشكل مرتكزا أساسيا في العالقات االقتصادية 
اللبنانية - المصرية، وخصوصا أنه يشكل محطة إلعادة تقويم التقدم 
المحقق، واقتراح الحلول للعراقيل، وتحديد اإلجراءات المطلوبة للسير 

قدما إلى األمام.
وقال: يأتي الملتقى أيضا في ظروف شديدة التعقيد في بلدينا ومنطقتنا 
معهما  تغيرت  جديدة،  وحقبة  جديد  عالم  في  نعيش  فنحن  والعالم. 
المشكالت والتحديات، وفرضت علينا تاليا البحث عن حلول ورؤى 

جديدة وتعزيز العمل المشترك.
ورأى أنه في ظل األزمة االقتصادية والسياسية الخانقة التي يعانيها 
كبيرة  اقتصادية  تطورات  من  مصر  شهدته  ما  ظل  وفي  لبنان، 
التحتية  والبنى  اإلدارية  واألنظمة  التشريعات  تحديث  مستوى  على 
وخصوصا الطاقة، ودورها االقتصادي المحوري، فإن مصر تشكل 
تضاعف  الذي  اللبناني  الخاص  للقطاع  أساسي  استقطاب  محور 

حضوره في مصر كثيرا في الفترة األخيرة.
االقتصادية  العالقات  لتطوير  كثيرة  وفرص  إمكانات  هناك  أن  وأكد 
وتعظيمها بين لبنان ومصر، مع األخذ في االعتبار المزايا التكاملية 

بين البلدين، التي يمكن االستفادة منها على مختلف األصعدة.
وشدد على أن "تذليل العقبات غير الجمركية يساهم إلى حد كبير في 
لتوسيع  الهائلة  الفرص  أيضا  هناك  لكن  المتبادلة.  بالتجارة  االرتقاء 
أهمها  ومن  المجاالت،  من  الكثير  في  المستغلة  غير  اإلنتاج  قواعد 
تطوير مواقع لوجستية وصناعية في المرافئ التجارية لكل من مصر 

ولبنان يتاح فيها االستثمار للقطاع الخاص المصري واللبناني، ومن 
شأنها أن تشكل مشاريع عربية بامتداد عالمي".

ونوه الى "اهمية ما تتيحه اليوم أدوات الثورة الصناعية الرابعة، وما 
تتمتع به أجيالنا الشابة من قدرات خالقة لتعزيز العالقات االقتصادية 

بما ينسجم مع التطورات العصرية".
واكد أن "تطوير التعاون االقتصادي بين مصر ولبنان والتوسع الذي 
نشهده في الحضور االستثماري اللبناني في مصر لن تقتصر نتائجه 
بالتأكيد منطلقا  العالقات بين مصر ولبنان فحسب، بل ستشكل  على 

واعدا للمستقبل".
وكان شارك وفد االمانة العامة التحاد الغرف العربية، برئاسة امين 
عام االتحاد الدكتور خالد حنفي في افتتاح اعمال الدورة 48 لمؤتمر 
العمل العربي المنعقدة في القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عيد 
الى  باالضافة  وعربي،  مصري  وزاري  وبحضور  السيسي،  الفتاح 
االعمال،  اصحاب  )الحكومات،  الثالثة  االنتاج  اطراف  عن  ممثلين 
العمل  بواقع  النهوض  الدورة حول  اعمال  تمحورت  حيث  العمال(، 

العربي في ظل تحوالت الثورة التكنولوجية في العالم.
برئاسة  جلسة  العربية،  الغرف  اتحاد  في  العمل  لجنة  عقدت  وكانت 
خليفة خميس مطر الكعبي، بتاريخ 17 ايلول )سبتمبر( 2022، وذلك 
على هامش أعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي التي عقدت في 

القاهرة )جمهورية مصر العربية(.
في  كلمة  الدكتور خالد حنفي  العربية  الغرف  اتحاد  أمين عام  وألقى 
الغرف  واتحادات  الغرف  بأعضاء  فيها  رّحب  االجتماع  مستهل 
العمل  لمنظمة  العام  المدير  لتقرير  مفصال  تحليال  مقدما  العربية، 
العربية، مثمنا الدرجة العالية من األهمية التي تتضمنها فصول التقرير 
بالنسبة ألصحاب االعمال العرب، كما واستعرض بنود جدول اعمال 

المؤتمر.
لمنظمة  جديد  عام  مدير  انتخاب  اليات  المجتمعون،  واستعرض  كما 
الحالي، ووجوب  العام  للمدير  العربية في ظل مرور واليتين  العمل 
عام  مدير  بقاء  تتيح  ال  التي  العربية،  العمل  منظمة  بميثاق  االلتزام 

المنظمة الكثر من واليتين.
المصدر )اتحاد الغرف العربية(

خالد حنفي: بناء تحالف استراتيجي بين مصر لبنان كقاعدة لالنطالق نحو االسواق العالمية



The Secretary-General of the Union of Arab Chambers, Dr. 
Khaled Hanafi, called during his speech at the Sixth Egyptian-
Lebanese Business Forum, which was held in Cairo on September 
18, 2022, under the patronage of Egyptian Prime Minister 
Mostafa Madbouly, in the presence of the Egyptian Minister 
of Trade and Industry Ahmed Samir, the head of the Lebanese 
economic organizations, former Minister Mohamed Choucair, 
and the head of the Al-Iktissad Wal-Aamal Group, Raouf Abu 
Zaki, to build a strategic economic alliance between Egypt and 
Lebanon, due to their enormous capabilities that need optimal 
exploitation, which constitutes an important base for launching 
towards global markets, and in a manner that serves the interests 
of the two brotherly countries and peoples.
Hanafi considered that the forum constitutes a fundamental 
pillar in the Lebanese-Egyptian economic relations, especially 
as it constitutes a station for re-evaluating the progress achieved, 
proposing solutions to obstacles, and defining the procedures 
required to move forward.
He said: The forum also comes in very complex circumstances 
in our countries, our region, and the world. We live in a new 
world and a new era, with which problems and challenges have 
changed, and consequently, it is imposed on us to search for new 
solutions and visions and to promote joint action.
He believed that in light of the stifling economic and political 
crisis that Lebanon is experiencing, and in light of the great 
economic developments that Egypt has witnessed at the 
level of modernizing legislation, administrative systems and 
infrastructure, especially energy, with its pivotal economic role, 
Egypt is a major polarizing hub for the Lebanese private sector, 
whose presence in Egypt has doubled a lot in the recent period.
He stressed that there are many potentials and opportunities 
for developing and maximizing economic relations between 
Lebanon and Egypt, taking into account the complementary 
advantages between the two countries, which can be benefited 
from at various levels.
He stressed that “overcoming non-tariff obstacles greatly 
contributes to the advancement of mutual trade. But there are 
also huge opportunities to expand untapped production bases in 
many areas, the most important of these is the development of 
logistical and industrial sites in the commercial ports of Egypt 
and Lebanon in which investment is available for the Egyptian 
and Lebanese private sectors, and that would constitute Arab 
projects with a global reach.”
He noted "the importance of what the tools of the Fourth 
Industrial Revolution provide today, and the creative capabilities 
of our young generations to strengthen economic relations in line 
with modern developments."
He stressed that "the development of economic cooperation 
between Egypt and Lebanon and the expansion that we are 
witnessing in the Lebanese investment presence in Egypt will 
not be limited to the relations between Egypt and Lebanon only, 
but will certainly constitute a promising starting point for the 
future."
The delegation of the General Secretariat of the Union of Arab 
Chambers, headed by the Secretary-General of the Union, Dr. 
Khaled Hanafi, participated in the opening of the 48th session 
of the Arab Labor Conference, held in Cairo under the auspices 
of Egyptian President Eid Al-Fattah Al-Sisi, in the presence of 
Egyptian and Arab ministers, in addition to representatives of 

the three production parties (governments, business owners, 
workers), the session focused on advancing the reality of 
Arab labor in light of the transformations of the technological 
revolution in the world.
The Labor Committee of the Union of Arab Chambers held 
a session, chaired by Khalifa Khamis Matar Al Kaabi, on 
September 17, 2022, on the sidelines of the 48th session of the 
Arab Labor Conference, which was held in Cairo (Arab Republic 
of Egypt).
The Secretary-General of the Union of Arab Chambers, Dr. 
Khaled Hanafi, delivered a speech at the beginning of the meeting 
in which he welcomed the members of the Arab Chambers and 
Federations, presenting a detailed analysis of the report of the 
Director General of the Arab Labor Organization, appreciating 
the high degree of importance contained in the chapters of the 
report for Arab business owners, and reviewed the items on the 
conference's agenda.
The meeting also reviewed the mechanisms of electing a new 
Director General of the Arab Labor Organization in light of 
the passage of two terms for the current Director General, and 
the necessity of adhering to the Charter of the Arab Labor 
Organization, which does not allow the Director General of the 
Organization to remain for more than two terms.
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