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 المملكة األردنية الهاشمية – عمان

 



 المقدمة: .1
في فندق الند ماار   وذلك المصريمجلس األعمال األردني ل الدورة العشرون عقدت اجتماعات

ثاا   والتااي ثت ااا مجاااالت وسفااا االلاات مار المشااتر  ، 02/10/2018-01خاا ل الرتاارة  عمااان

 ثشكل خاص. وآل ات التكامل االقتصادي ث   البلدي البلدي  ثشكل عام 

 

 
 

 الحضور .2
عقااد المجلااس ثتماالر معااالي وثياار االلاات مار األردنااي وسماا   عااام ن ةاا  االلاات مار األردن اا  

و لااعادة الداار ر  معااالي الدا د يماادي الرباا  رعاا س جمع اا  رجاال األعمااال األردن ا   ثتمالر

معالي الد د ثاثا الرانر والمهندس عباد وثمشارك  سعماء مجلس اإلدارة  ،المصري في عمان

وعادد ،والمهندس يدام الادي  الهدند المهندس علني الداكاالتل م عاثدي  والد د عصام ثدير و

(، كما قدم مم لي كل م  ن ة  االلات مار 1ال األعمال األردن    )المرفا م  سعماء جمع   رج

عروضااهم  والمجملعاا  األردن اا  للمنااارا التاارة والتنملياا  و اارك  الماادن الصااناع   األردن اا 

 خ ل انعقاد المجلس.

 
األردني  مجلس األعمال المصريرع س المهندس علي ع د ى  المصري الجانبف ما ترسس 

م  القراعات  دد،وع ثتملر رع س اله ة  العام  ل لت مار والمنارا الترة المصري  

في اعمال المنتدى ناعب  كما و ار  .يم للن عشر  ركاتالمختلر   المصري االقتصادي  

رع س مجلس إدارة البنك العقاري المصري العرث   عمرو جادهللا والمدير االقل مي رارق عقل 

 .نكوعدد م  مدراء الب
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 :المصريرئيس مجلس األعمال األردني  –كلمة معالي السيد حمدي الطباع  -

 

المشاتر   المصاري –رع س جمع   رجال األعمال األردن    ثانن مجلاس األعماال األردناي  سكد

الترك ز على القلالم المشترك  ث   البلادي  وثا ل جهاد يق قاي ما  سجال   على ثنن المجلس يعمل

ترلير وتعزيز كافا  سوجاا التعااون ال نااعي ثهادز  تعزياز يجام  التباادل التجااري وثياادة يجام 

اإللت مارات المشترك  ثا   القراا  الخااص األردناي والقراا  الخااص المصاري كماا سكاد علاى 

ترادة القراا  الخااص فاي البلادي  ما  اتراق اات التجاارة التارة سنم    تدل ط الملء يلل لبل ال

التي وقعتها يكلمتي البلدي  مع العديد م  دول العالم لما لا م  تآث ر ايجاثي على تداه ل دخالل 

الصادرات األردن   إلى الالاق جديادة. ولراا رعا س جمع ا  رجاال األعماال األردن ا  ، إلاى سن 

تتال مرتبا  متقدما  مقارنا  ثبااقى دول العاالم، ي ام ثل اا ماا االلت مارات األردن   فاى مصار ت

مل اار دوالر فاى مختلال القراعاات الصاناع  ، كماا سن لمصار الات مارات تت اى  2يقارب م  

ثاالنتمااام فااى األردن خاىاا  فااى مجااال االلاات مار الداا ايى والرناادقى، ومدااانمات فااى لاالق 

ا يقارب مل ار دوالر، مختتما كلمتا متمن ا األوراق المال   والقرا  المصرفى ثل ا فى يجمها م

سن تصدر تلى ات ثالمنتدى تهم القرا  الخاص ورجال األعمال فاى البلادي ، سما  فاى سن تنخا  

يكلمتى البلدي  ثتلك التلى ات والتاى لاتعمل علاى رفاع يجام االلات مارات المتبادلا ، وتلر اد 

ل خلا فرص جديدة وتتدا   مداتليات الع قات االقتصادي  والتخر ل م  ندب البرال  م  خ 

 المع ش .

واختتم الربا  كلمتا ثتنك ده على سن القرا  الخاص األردني ال يازال ثننت اار تنر ا  قارار اللجنا  

% علاى رلالم 50العل ا األردن   المصري  ثمنح الصادرات واللاردات األردن   خصاما ثمقادار 

متاثع  نا ا الملضال  ثماا يخادم االقتصااد  قناة الدليس وسوىى رجال األعمال المصري   على

 في ك  البلدي .

 

 
 

 

 



 األردني: المصريرئيس مجلس األعمال  – المهندس علي عيسيكلمة  -

سكااد رعاا س جمع اا  رجااال األعمااال المصااري   المهناادس علااي ع دااى خاا ل كلمتااا علااى عمااا 

القراا  الخااص فاي الع قات التي ترثط مصار ماع األردن فاي مختلال المجااالت، ي ام يارتبط 

، كماا 1985ك  البلدي  ثع قات وث ق  وعم ق  تم لا ثتنل س مجلس األعمال المشتر  من  عام 

 دد المهنادس علاي ع داى علاى ضارورة العمال ما  آجال ممااعر  يجام التباادل التجااري ثا   

لعدياد البلدي  واقام  المزيد م  المشاريع وااللت مارات المشترك  مشا را إلاى سن مصار اتخا ت ا

م  االجاراءات االىا ي   ثهادز تتدا   ث ةا  األعماال لاديها والمم لا  ثتتدا   وترالير البن ا  

التتت   واىدار تشريعات اقتصادي  جديدة تترز االلت مار وتعمل على ج ثاا، مما را سن رجاال 

 األعمال المصري   فى ثيارة لألردن لعدة سلباب، منها سن األخ ارة دولا  متلريا  فاى الع قاات

ال ناع اا  تجاريااا والاات ماريا، ولاا ا يجااب مماااعر  تلااك األرقااام، وسمامنااا فرىاا  لاا لك ماا  خاا ل 

وسضاااز  مجلااس األعمااال المشااتر ، مااع الاات  ل االتراق ااات التجارياا  الملقااع عل هااا الاادولت  .

ع دااى، خاا ل كلمتااا سنااا خاا ل الرتاارة الماضاا  ، اتخاا ت مصاار خراالات جااادة إلىاا   ثن اا  

ت إى يات ج ري  ثدونها لم نك  نجرس لج ب سى مدت مر لمصار، كماا ضاخا االلت مار، ونر 

الت مارات ضخم  فى البن   التتت   اللتقبال االلت مارات، تبعتها ثالرة تشاريع   سنمهاا إىادار 

قاااانلن االلااات مار الااا ى يعراااى مزاياااا الااات ماري ، مرالباااا ثالبااادء الجااااد إلنشااااء المشاااروعات 

ردن. واختتم رع س جمع   رجال األعمال المصاري   كلمتاا ثقللاا  االقتصادي  لخدم  مصر واأل

"نتاا  نرمااع سن تكاالن األردن ماا  كبريااات الاادول المداات مرة فااى مصاار، وننماال فااي مماااعر  

 التبادل التجاري ث   البلدي ، مع منح مزايا ترم ل   للمنتجات المصري  للنراذ للدلق األردنى".

 

 

 

رئةةيس الهي ةةة العامةةة لر ةةمممار  المنةةا   العةةر   –كلمةةة الةةدكمحر معسةة  عةةادل -

 :المصرية 

م  جانبا  ادد رعا س اله ةا  العاما  ل لات مار والمناارا التارة المصاري  علاى سنم ا  تلاجاد    

رؤيااا  مليااادة ثااا   البلااادي  ف ماااا يتعلاااا ثجااا ب االلااات مارات الخارج ااا  وسن تتق اااا التكامااال 

دالت النمال االقتصاادي والتشا  ل ماكادا علاى االقتصادي سمر مهام والالاي للمتاف ا  علاى معا

رغب  مصر ثنقام   راك  يق ق   مع األردن. وسكد سن التعااون االلات مارى ثا   مصار واألردن 

نال تعاااون يتمااي تررضااا الجاا ور التاريخ اا  والع قاات االقتصااادي  القلياا  والتشاااثا فااى ن اكاال 

ى ظاال ثرنااامص اإلىاا   االقتصااادى االلاات مار، ثاإلضاااف  إلااى عمااا الع قااات االقتصااادي ، فاا

وسضااز عاادل فاي ختاام كلمتاا  سن الجهالد الت   ا  التاى تبا لها وثيارة  .القلى ال ى قادتا مصر



االلت مار الدكتلرة لتر نصر، سدت إلى ثيادة مدااي  النمال االلات مارى والقاعادة االلات ماري  

ى  ي م تتتال األردن مرتبا  فى مصر، ماكدا على سن االلت مارات األردن   تت ى ثننم   خا

 متقدم  فى يجم االلت مارات المبا رة فى مصر إلى جانب التكامل الج رافى ث   البلدي .

 
 

 لدى عمان: جمهحرية مصر العربية فير  –  ارق عادلكلمة  عاد  السيد  -

 

ومصار ث   الدر ر المصري لدى لمملك  الد د رارق عادل سن الع قات االقتصادي  ث   األردن 

 هدت ترلرا ملتلظا ثتجم التجارة الب ن   وااللت مارات المشترك  ومع ذلاك فانن يجام التباادل 

التجاري ال يعكس اإلمكانات التق ق   والررص المتلفرة في ك  البلدي  ون ا يترلاب ثا ل المزياد 

ت ج   فاي م  الجهلد آلجل إثال  العلاعاا سماام إقاما  المزياد ما  المشااريع ذات األنم ا  االلاترا

مختلل المجاالت. كشل الدر ر المصري لدى المملك ، رارق عاادل، سن االلات مارات األردن ا  

ضام  االلات مارات األجنب ا  ثق ما  تقادر ثمل ااري دوالر ما  خا ل  23في مصر تتتل المرتب  

 رك  وث   عادل، خ ل اجتماعات منتدى االلت مار األردني المصاري سن االلات مارت  1177

دن اا  فااي مصاار تتاالث  فااي قراعااات عاادة سنمهااا الصااناع  والتملياال والخاادمات والزراعاا  األر

 .ت وتكنلللج ا المعللمات والد اي واإلنشاءات واالتصاال

 

 
 



وسكد على سن  الع قات االقتصادي  ث   األردن ومصر  هدت ترلرا ملتلظا ثمعادالت التجاارة 

ثاا   يكاالمتي البلاادي  لتدااه ل يركاا  التبااادل الب ن اا  وااللاات مارات المشااترك  وننالااك تنداا ا 

التجاااري وتعزيااز االلاات مارات المشااترك .وث   سن يجاام التبااادل التجاااري ال يعكااس اإلمكان ااات 

والراارص المتاالفرة، مااا يترلااب ثاا ل المزيااد ماا  الجهاالد إلثالاا  المعلقااات وإقاماا  المزيااد ماا  

 ناع  والراقا  والدا اي  والمقااوالتالمشاريع ذات األنم   االلترات ج   ثمجاالت عدة منها الصا

وس ار الدر ر الى سن االلت مارات المصري  المدتر دة م  قانلن االلات مار ثااألردن ثل اا نتال .

 اارك  تعماال ثمجاااالت الخاادمات وااللاات مار والتجااارة والداا اي   499مل ااار دوالر ماا  خاا ل 

 والصناع  والمال   والمصرف  .

 

 :المصري –مجلس األعمال األردني  فيمقدمة ض الوالجلسات الحوارية والعر .4

 

  ضاثط الترويص في ن ة  االلت مار الد د يدام المتارم  عرضاا قدما ن ة  االلت مار م  خ ل

للمداات مري  المصااري   تماام  سناام الراارص المتاياا  ل لاات مار فااي األردن ي اام ث نااا ن ةاا  

والمتنلع  المصادر في منرق  الشرق  االلت مار سن االردن يعد م  اك ر االقتصادات الدينام ك  

االولط و امال افريق اا والتاي تماعا فاي ملقاع مم از يمانح المدات مر فرىا  الادخلل ل لالاق 

مل ار مدتهلك ثرعال اتراق اات التجاارة التارة  1.5االقل م   والدول   وامكان   اللىلل ألك ر م  

 الملقع  مع العديد م  التكت ت االقتصادي .

  فااي الااى مم اازات المداات مر وفقااا لقااانلن االلاات مار ومنهااا تمكاا   مم لااي النافاا ة وا ااارت اله ةاا

اللايااادة الىااادار التاااراخ ق والملافقاااات ال ثمااا  واالعرااااءات المبا ااارة لااالاء مااا  ضاااريب  

المب عاااات او الرلااالم الجمرك ااا  للدااالع والخااادمات ومااادخ ت االنتاااا  ل غااارا  الصاااناع   

ه ة  ايما إلاى ذكار مم ازات آخارى منهاا االعرااءات ضاريب   واالىلل ال اثتا، كما وتررقا ال

% ويالافز اضااف   ثالمناارا التنمليا  30على الدخل في المنارا االقل نملا  والتي ال تقل ع  

والماادن الصااناع   ويماياا  االلاات مارات وعاادم فاار  ق االد علااى تنقاال االرثااا  المتنت اا  ماا  

  .النشارات االقتصادي  ثالمملك 

ةاا  الااى سن مرتباا  األردن تتداانا وفقااا ألثاارث التقااارير الدول اا  خاىاا  تقرياار لااهلل  ولرتااا اله 

 118مقاثل المرتبا   103الصادر ع  البنك الدولي ي م ايتل المرتب   2018ممارل  االعمال 

خا ل العاام التاالي ثما ار رياادة االعماال الا ي يصادر عا   49العام الماضي ،وايتل المرتبا  

 . خ ل العام الماضي 56م   ريادة االعمال مقاثل المرتب  المعهد العالمي لتن

والتعرضااا اله ةاا  اثاارث القراعااات االقتصااادي  ذات الق ماا  المماااف  ثالمملكاا  وفااي مقاادمتها 

الصت  والصناعات الدواع  ، مشا رة الاى ان االردن يعتبار االول علاى مداتلى الشارق االولاط 

الال  13مدتشار ات تمام ماا يقاارب  104ناب تالفر و مال افريق ا ثالدا اي  الع ج ا ، الاى جا

مراكاز الجاراء  7دول  يلل العاالم وتالفر  60لرير، اضاف  الى تصدير المنتجات الدواع   الى 

 .كل ات ى دل  8جامع  تدرس تخصصات رب   و 11البتلث الدريري  و

را  االلات ماري  ولرتا اله ة  الى الرارص االلات ماري  المتالفرة ثالمملكا  والتاي تمامنتها الخري

مشاااروعات لكااال متاف ااا  وتتااالث  علاااى قراعاااات الصاااناع   10للمتاف اااات والتاااي تشااامل 

 .مل لن دينار 302والخدمات والد اي  والزراع  والصت  ثتجم الت مار متلقع ان يصل الى 

وا ارت ايما الى الررص االلت ماري  الكبرى المتلفرة ثالمملك  ومنها مشرو  الدك  التديديا  

 450مل ااار دوالر ومرااار الشاالن  الجنلث اا  ثتجاام الاات مار  3.65 اا  ثتجاام الاات مار يبلاا  اللرن

مل الن دوالر فاي البن ا  التتت ا   98مل لن دوالر ومنتجع العقب  العالي )المرال( ثتجام الات مار 



مل االن  282ومشااروعات الصااخر الزيتااي والاانرط ثمنرقتااي الريشااا ولااريان ثتجاام الاات مار 

 .دوالر

 
 

 كاال ماا  ماادير االلاات مار فااي  اارك  الماادن الصااناع   الداا د كااى مااروان وماادير إدارة  كمااا وقاادم

االلات مار وتراالير األعمااال فااي  اارك  المجملعا  األردن اا  للمنااارا التاارة والمنااارا التنملياا  

المهندل  سروى الت اري عروضا مرع   يلل فرص االلت مار فاي األردن تخللهاا عار  ألنام 

قاعم  يال ا وكا لك المخراط لهاا لتكالن فاي ي از التنر ا  قريباا، ثاإلضااف  المشاريع االلت ماري  ال

إلى التعرا  ألنم وسثرث قصق النجا  االلت ماري  في المنارا التارة والتنمليا  فاي األردن 

. 

 
 

  وم  الجانب المصري عر  رع س اله ة  العاما  ل لات مار والمناارا التارة المصاري  لاعادة

جلد  العمل ال ان   سثرث الرارص االلات ماري  فاي مصار وسظهار ف هاا الدكتلر متد  عادل  في 

سنم المشاريع االلت ماري  القاعم  وسنم قصق النجا  االلات ماري  لشاركات سردن ا  فاي مصار . 

للخرير  االلت ماري  لمصر على كاف  المشاارك    "QR Code" كم وقد تم  تلثيع كارت ذكى

لات ماري  ومعللماات متايا  عنهاا، كماا ورالاب رجاال ثالمنتدى ووضح ما تتممنا م  فارص ا

األعمااال األردن اا   ون ااراعهم المصااري   ثدرالاا  الراارص االلاات ماري  المتاياا ، وسعاارب عاا  

التعداد اله ة  العام  ل ل مار لب ل قصارى جهدنا م  آجل ت ل ل كافا  العقباات التاي تقال سماام  

وفقاا لتلج هاات الادكتلرة لاتر نصار  إىدار التاراخ ق والتارص لارع  تنر ا  المشاروعات،

   .وثيرة االلت مار والتعاون الدولى

 



 

إلاى سناا  وس ار الرع س التنر  ى لله ة  العام  ل لت مار سثناء لقاعا مع رجال األعماال األردن ا   

تاام تلق ااع اتراق اا  عماال لمجلااس تنداا قى الاات مارى مصاارى سردنااى فااى إثرياال الماضااى ثرعاياا  

مصاري ، وسناا جاارى يال اا تشاك ل المجلاس لترع ال دوره، منلناا عا  سنم ا  وثيرة االلت مار ال

التكاماال االلاات مارى ثاا   البلاادي  فااى ظاال المت  اارات العالم اا ، إضاااف  إلااى تلج هااات وثياارة 

 االلت مار المصري  ثزيادة التبادل االلت ماري والتعاون المشتر  ث   البلدي .

 

   ال ال اا  والتااي تاام مناقشاا  وعاار  إمكان اا  الااترادة الشااراك  واختتمااا سعمااال المنتاادى ثالجلداا

األردن اا  المصااري  ماا  اإلتراق ااات التجارياا  الدول اا  خاىاا  اتراق اا  الداالق المشااترك  إلفريق ااا 

الشارق   والجنلث ا  )دول الكلم دااا(، واتراق ا  سغاادير. ي اام قادم مادير االلاات مار والتارويص فااي 

عراااا العايااد، عرضااا ياالل آل اا  الااترادة الشااركت   األردن اا  اللياادة الرن اا  االتراق اا  سغااادير، 

 والمصري  م  االتراق   التي تمم سيما تلنس والم رب.

 
 

 العرثااي، رااارق عقاال ثاانن المنتاادى لاالز يكاالن  -سكااد الماادير االقل مااي للبنااك العقاااري المصااري

خاا ل تقااديم  فرىاا  مهماا  فااي تعزيااز دور البنااك فااي تنم اا  وتعزيااز الع قااات ثاا   البلاادي  ماا 

خدمات مصرف   تلبي ترلعات رجاال األعماال األردن ا   والمصاري   علاى ياد لالاء، وتداانم 

في تنم   وثيادة التصا  الدالق   للبناك فاي كا  البلادي  وسثناى عقال علاى الادور الراعال لجمع ا  

رجااال األعمااال األردن اا   وجمع اا  رجااال األعمااال المصااري   لاادورنما فااي وضااع آل اا  لتاال 

كل التاااي تلاجاااا المدااات مري  وته ةااا  الجااال االلااات ماري المنالاااب لجااا ب االلااات مارات المشاااا

 .للمدانم  في ثيادة التبادل التجاري ث   البلدي 

 



  قدما المهندل  آروى الت اري مدير إدارة االلت مار وترلير األعمال في  رك  المجملع  كما

مرع ا تمم  نب ة تعرير   مرصال  يالل سثارث األردن   للمنارا الترة والمنارا التنملي  عرضا 

االلت مارات والمشاريع التي يققا نجا  ثانر في المنارا التارة والتنمليا  األردن ا  ثاإلضااف  

إلااى الااتعرا  تاااري  نشاانة ناا ه المنااارا وعااددنا وتلثيعهااا الج رافااي فااي مختلاال آرجاااء 

ه  ت االلات ماري  المقدما  فاي المملك .ثاإلضاف  إلاى تقاديم  ار  ترصا لي يالل التالافز والتدا

المنارا الترة والتنملي  وك لك اإلجراءات والتعل مات المتلجب معرفتها يالل اقاما  المشااريع 

الجديدة، وفي ختام العر  تم الشر  ثالترص ل يلل سنم الما رات االقتصاادي  للمناارا التارة 

 .والتنملي  والتعرا  للمنارا والمشاريع الجديدة ق د اإلنشاء

 
 

  قاادم معااالي الاالثير المراال  التجاااري سيمااد عنتاار عرضااا مرع ااا فااي جلداا  العماال ال ال اا  ياالل

امكان   الترادة الشراك  األردن   المصاري  ما  اتراق ا  الدالق المشاترك  لشارق وجنالب افريق اا 

والمزاياا تمم  ف ا نب ه تاريخ   يلل االتراق   والدول المتممن  ثها وسنم  ارور نا ه االتراق ا  

الخاى  ثها، كما وتم الاتعرا  سثارث الما ارات االقتصاادي  للع قاات التجاريا  وااللات ماري  

ث   األردن ومصر. وفي ختام العر  تم التعرا  سنم الررص التاي ياتم ما  خ لهاا اإللاترادة 

ن م ازة م  اتراق   الكلم دا وذلك م  خ ل التكامل الصناعي في المجاالت التي تمتلك ثها األرد

تنافد   م ل الصناعات ال  اع   وال زل والند ص وملاد البناء، ثاإلضاف  إلى تعزيز اإللات مارات 

 المشترك  ث   األردن ومصر في مجاالت عدة م ل األدوي .
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يددأل لددوأل دونادد  ييي دد  يدد   ونايصددمييألعقدد ل اقدد ثنل ية بيددر ادديأل مادد أل ننعيدد أل ننم ةيدديأل 

دم لواه  احث نايص اح نايشدمكر ناية بير ايأل ناشمك ل ننم ةيدر ، يصمير شمك ل 10يق مب 

ونسدديمل د د   .، ودمويج كو ناطدمييأل ا يةداد ل ونالد ي ل نادد  يقد يه  كدأل يدةهمونايصمير

ودعداددم نا قدد ثنل ناية بيددر يددأل داددما نالدد ي ل ناددد  يقدد يه  يا دد   ناسدد عر مب نا قدد ثنل يدد  يقدد

 ننعي أل نعض به يأل ناا ةايأل.
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اوضد   نايصميع ى ه يش دعي أل نايا  ، ناديعل نا اةر نادةفيذير ايا   ننعي أل ننم ة  

ويقدد ل ايدد  دددم عمضدده لددوأل نادي عدد ل نادمديادد ل ويدط ادد ل ناقطدد ص نالدد ا يدد  كددو ناا دد يأل 

، يؤكدد يأل ع ددى ضددمومر دلدد يم نااهددو  يددأل ماددأل مادد أل ننعيدد أل يدد  ناا دد يأل اوضدد  نايا دد 

 .نايشدم  ي  ناا  يأل يدط ا ده امي  حام نالسديي م

ناواير ادسهيأل حمكر نالسدديي منل  وض  ناح وألكي  ندفقل نا اةر ع ى ضمومر نادمكيا ع ى 

ايأل ناا  يأل ويد اعر دطايق ناحكوير نايصمير ايةح نالصم ع ى دعمير ناةقأل عادم مةد ر ناسدوي  

 % ا ص  منل وناونم نل ننم ةير.50اةسار 

يددأل اهددر دلددم ، يددسأل نايا دد  سدديعيأل لددوأل نافدددمر ناق  يددر ع ددى وضدد   ايددر اديكدديأل دعضدد ث 

 سدف  ر يأل ندف مير نا  يم، ونالدف مي ل نا واير نايومعر ا   ناا  يأل.ناايعيديأل ي  ناا  يأل او
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 ننعي أل ننم ةد  نايصدمي اايد مر  ادى هيبدر نالسدديي م ننم ةيدر ددم لواهد  يا    م م دعض ث

 ع م هيبر نالسديي م.أل احضوم دييأل نالطوص ع ى  اير عيأل ناهيبر وناة يذر ناونح ر ا يسدييمي

 
 

كي  م م ع   يأل دعض ث يا   ننعي أل ا ق ث يع ا  نا كدوم اون  ناعةد ة  مبدي  يا د    نمر 

 .اومصر عي أل احضوم يع ا  ناسي  حي ي ناطا ص وناسي  يحي  ناا ايس 

 

 

 


