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محّمد الرعيض في افتتاح أعمال الملتقى المصري – الليبي: إزالة العراقيل لدعم التجارة البينية
افتتح محافظ الجيزة اللواء احمد راشد، 
ورئيس  العام  االتحاد  رئيس  ونائب 
بالجيزة  التجارية  الغرفة  إدارة  مجلس 
اتحاد  ورئيس  ناصر  عادل  النائب 
والزراعة  والصناعة  التجارة  غرف 
ورئيس  الرعيض،  محمد  بليبيا 
للتجارة  بنغازي  غرفة  إدارة  مجلس 
العبيدي،  صالح  والزراعة  والصناعة 
الليبي،   – المصري  األعمال  ملتقى 
تحت عنوان: "مصر وليبيا نحو تنمية 
متكاملة ومستدامة"، والذي يهدف إلى 
تعزيز سبل التعاون التجاري والتكامل 

االقتصادي بين مصر وليبيا.
الليبية   - المصرية  التجارة  غرفة  "تفعيل  أّن  الرعيض  محمد  وأكد 
المشتركة يعد خطوه لتعزيز التعاون التجاري والتكامل االقتصادي بين 
األموال  االفراد ورؤوس  انتقال  تسهيل  "أهمية  إلى  وليبيا"، الفتا  مصر 
بين  البينية  التجارة  لدعم  العراقيل  إزالة  والسلع والخدمات والعمل على 
للتوافق  نظرا  نسبته  وزيادة  بل  كالسابق  التجاري  التبادل  لزيادة  البلدين 

القائم بين الغرف التجارية ورجال أعمال البلدين".
وأّكد أّن "مصر وليبيا تعمالن على تفعيل اتفاقية التجارة المشتركة بينهما 
هامشها  على  توقيعها  تّم  التي  االتفاقية  وكذلك   1990 عام  والموقعة 
للتعديل  ماسه  بحاجه  االتفاقية  أصبحت  والركاب حيث  بالنقل  والخاصة 

التطورات  مع  لتتواكب  والتطوير 
والتغييرات التي طرأت على االقتصاد 
بشكل  البلدين  اقتصاد  وعلى  العالمي 
حرية  توفير  على  العمل  مع  خاص 
انتقال االفراد ورؤوس األموال والسلع 
والخدمات بين البلدين وإزالة العراقيل 
وحل المشكالت والعوائق التي تحد من 
ذلك ومساعدة الشركات لتسهيل حركة 

البضائع".
االعمال  "ملتقى  أّن  على  وشدد 
رجال  كل  سيشمل  الليبي   - المصري 
كافة  من  الليبية  والشركات  االعمال 
لتعميم  السياسة  عن  بعيدا  والجنوبية  والغربية  الشرقية  اللبيبة  المناطق 
الفائدة للجميع حيث أن الليبيين قد تعلموا على أيدي المصريين وتعالجنا 
مصر  ونحب  مصريه  وثقافتنا  مصريين  وأطبائنا  مصريه  بمستشفيات 

وننتمى إليها ونسعى دائما للتواجد المصري في ليبيا".
كما  لإلرهاب  حاضنة  وليست  لالستثمار  مناسبه  بيئة  "ليبيا  أّن  واعتبر 
يحاول البعض تصوير ذلك، كما وأن طرابلس وبنغازي مدن آمنه تماما 

مثل باقي المدن والعواصم العالمية" .
المصدر )موقع اتحاد الغرف التجارية المصرية، بتصّرف(

The Governor of Giza, Major General Ahmed Rashid, 
Vice President of the General Union and Chairman of 
the Board of Directors of the Chamber of Commerce in 
Giza, MP Adel Nasser, President of the Federation of 
Chambers of Commerce, Industry, and Agriculture in 
Libya, Mohamed Al-Raed, and Chairman of the Board 
of Directors of the Benghazi Chamber of Commerce, 
Industry, and Agriculture Saleh Al-Obaidi, inaugurated 
the Egyptian-Libyan Business Forum, under the title: 
"Egypt and Libya towards integrated and sustainable 
development", which aims to enhance trade cooperation 
and economic integration between Egypt and Libya.
Mohamed Al-Raed stressed, "Activating the joint 
Egyptian-Libyan Chamber of Commerce is a step to 
enhance trade cooperation and economic integration 
between Egypt and Libya." Pointing to "the importance 
of facilitating the movement of individuals, capital, 
goods, and services and working to remove obstacles 
to support inter-trade between the two countries to 
increase trade exchange as before and even increase its 
rate due to the existing agreement between the chambers 
of commerce and businessmen of the two countries."
He stressed, "Egypt and Libya are working to activate 
the joint trade agreement signed in 1990, as well as the 
agreement that was signed on its sidelines on transport 

and passengers. As the agreement has become an urgent 
need for amendment and development to keep pace with 
developments and changes that have occurred in the 
global economy and the economy of the two countries 
in particular. While working to provide freedom of 
movement of individuals, capital, goods, and services 
between the two countries, remove obstacles, solve 
problems and obstacles that limit this, and help 
companies to facilitate the movement of goods."
He stressed, "The Egyptian-Libyan Business Forum 
will include all Libyan businessmen and companies 
from all regions of Eastern, Western, and Southern 
Libya away from politics to spread the benefit to all. 
As the Libyans have been educated by the Egyptians 
and treated in Egyptian hospitals and our doctors are 
Egyptian and our culture is Egyptian and we love Egypt 
and belong to it and we always strive for the Egyptian 
presence in Libya."
He considered that "Libya is a suitable environment for 
investment and not an incubator for terrorism as some 
try to portray it, and that Tripoli and Benghazi are safe 
cities just like other cities and world capitals." 
Source (Federation of Egyptian Chambers of 
Commerce, Edited)

Mohamed Al-Raed at the opening of the Egyptian-Libyan Forum: Removing Obstacles to Support Intra-Regional Trade



اإلمارات األولى عربيا في "مؤشر أكثر الدول عصرية في العالم"
األول  المركز  في  اإلمارات  دولة  حلّت 
في  عالمياً   11 المركز  وفي  إقليمياً، 
قائمة أكثر الدول عصرية في العالم لعام 
إي  "سي  مجلة  عن  والصادر   ،2023
على  اإلمارات  تفوقت  وقد  وورلد".  أو 
وماليزيا  وهولندا  والسويد  سنغافورة 

والبرتغال والنمسا.
أكثر  شمل  مسح  على  التصنيف  ويعتمد 
العالم،  حول  شخص  ألف   126 من 
وينظر في ثالثة عوامل رئيسية في تقييم 
الموضة،  عالم  مشهد  وهي:  دولة   50

والفن والتصميم والثقافة، وتنافسية السوق. كما رصد التصنيف سمعة 

ومنصات  اإلعالم  وسائل  على  الدول 
و  "تويتر"  مثل  االجتماعي  التواصل 

"انستغرام".
مشهد  في  نقطة   86 اإلمارات  وحققت 
الموضة، و84 نقطة في الفن والتصميم 
والثقافة، و78 نقطة في تنافسية السوق.

ألكثر  العام  التصنيف  فرنسا  وتصدرت 
إيطاليا  تلتها  العالم،  في  عصرية  الدول 
في المركز الثاني، ثم كندا ثالثة، وإسبانيا 
المركز  في  المتحدة  والمملكة  رابعة، 

الخامس.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

UAE Ranked 1st in the "World's Most Modern Countries Index"

الكويت: ارتفاع اإلقراض المصرفي للقطاع الخاص 7.75 في المئة 
المركزي  البنك  عن  تقرير صادر  أظهر 
المصرفي  اإلقراض  ارتفاع  الكويتي، 
للقطاع الخاص 7.75 في المئة في يناير 
فيما  سنوي.  أساس  على  الثاني(  )كانون 
ارتفع المعروض النقدي في دولة الكويت 

)ن2( في بداية العام 6.62 في المئة.
وارتفع حجم السيولة المحلية إلى 39,04 
دوالر(  مليار   127,52( دينار  مليار 
 36,62 مقابل  الماضي،  يناير  خالل 
مليار دينار )119,61 مليار دوالر( في 

يناير 2022.
المئة عن  1.59 في  المحلية  السيولة  ارتفعت  وعلى أساس شهري، 

البالغ  األول  ديسمبر/كانون  في  مستواها 
38.43 مليار دينار.

البنوك  خارج  المتداول  النقد  وتراجع 
المحلية، خالل يناير 3.93 في المئة على 
دينار،  مليار   1,67 إلى  سنوي  أساس 
مقارنة بـ1,74 مليار دينار في يناير العام 

الماضي. 
الطلب  تحت  الودائع  قيمة  تراجعت  كذلك 
لتسجل  المئة  في   4.27 يناير  بنهاية 
 10,54 بـ  مقارنة  دينار،  مليار   10,09

مليار دينار بنهاية يناير 2022.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

Kuwait: Increase in Bank Lending to the Private Sector by 7.75 percent
Bank lending to the private sector rose 7.75 percent 
in January year-on-year, a report by the Central Bank 
of Kuwait showed. The money supply in the State of 
Kuwait (N2) increased at the beginning of the year 
by 6.62 percent.
The volume of domestic liquidity increased to 39.04 
billion dinars ($ 127.52 billion) in January, compared 
to 36.62 billion dinars ($ 119.61 billion) in January 
2022.
On a monthly basis, domestic liquidity rose 1.59 

percent from December's level of 38.43 billion 
dinars..
Cash in circulation outside local banks in January 
fell 3.93 percent year-on-year to 1.67 billion dinars, 
compared to 1.74 billion dinars in January last year.
The value of demand deposits by the end of January 
decreased by 4.27 percent to record 10.09 billion 
dinars, compared to 10.54 billion dinars by the end 
of January 2022.
Source (Al Khaleej Newspaper, UAE, Edited)

The UAE ranked first regionally and 11th globally 
in the list of the most modern countries in the world 
for 2023, issued by CEO World magazine. The UAE 
has overtaken Singapore, Sweden, the Netherlands, 
Malaysia, Portugal, and Austria.
The ranking is based on a survey of more than 126,000 
people worldwide and looks at three key factors 
in assessing 50 countries: the fashion scene, art, 
design and culture, and market competitiveness. The 
ranking also monitored the reputation of countries on 

media and social media platforms such as Twitter and 
Instagram.
The UAE scored 86 points in the fashion scene, 84 
points in art, design, and culture, and 78 points in 
market competitiveness.
France topped the general ranking of the most 
modern countries in the world, followed by Italy in 
second place, Canada in third, Spain in fourth, and 
the United Kingdom in fifth place.
Source (Al Khaleej Newspaper, UAE, Edited)


