
األردنيين اجتماعا قطاعيا  و جمعية رجال االعمال    عمال المصريينجمعية رجال األ  كل من  عقدت

والسياحي العقاري  التطوير  البناء   لقطاع  حضر    وقد  بما في ذلك اإلنشاءات والمقاوالت ومواد 

 االجتماع كل من : 

 المنصب  االسم

 الجانب المصري

 عامر مجموعة مجلس إدارة و العضو المنتدب لمجموعة بورتو القابضة رئيس فتح هللا جمالالمهندس / 

 مجموعة تيتان مص  نائب رئيس مجلس اإلدارة اسطفانوس  مدحتالمهندس/ 

 بولي بالست  رئيس مجلس اإلدارة عمرو فتوح أبو الفضلاألستاذ / 

 ستايل تيم للصناعة  مجلس اإلدارة ومدير التخطيط والتنمية عضو  رشا الكردي السيدة / 

 االعمال المصيي   المدير التنفيذي لجمعية رجال  محمد يوسف  / السيد 

 رئيس قطاع العالقات الدولية و شئون األعضاء  السيدة / داليا يوسف  

 الجانب األردني 

كة الحاج طاهر الهدهد واوالده  حسام الدين طاهر الهدهد     / المهندس  شر

كاه ذ.م.م شر  علي احمد خالد الكردي /  المهندس  كة مروان احمد الكردي وشر

 رائد نوفل لالنشاءات  حسي   نوفل رائد محمود المهندس/ 

 عمال االردنيي   جمعية رجال اال  السيد / طارق حجازي 

 

 صدر عن االجتماع التوصيات التالية:  وقد 

مجموعات   .1 مشتركةتشكيل  المقاولين    عمل  المرتبطة  االصناعو من  اإلنشاءات  ب ت 

 ليبيا.  و   للعمل في إعادة اعمار العراقإليجاد فرص   ومواد البناء

 

بالشركات المهتمة بالتعاون المشترك في قطاع التطوير العقاري   إنشاء قاعدة بيانات  .2

حصر المنتجات  والسياحي ووضع خطة تعاون مشترك بناءعلى قاعدة البيانات وكذلك  

تستخدم   والسياحيالتي  العقاري  التطوير  والمقاوالت    لقطاع  اإلنشاءات  ذلك  في  بما 

البناء  األردن    ومواد  في  المصرية  للمنتجات  أولوية  وإعطاء  الجانبين  من  وغيرها 

 والعكس صحيح. 

 

 قطاع التطوير العقاري والسياحي  ل  اجتماع مجلس األعمال المصري األردني

 مع الجانب األردني بجمعية رجال االعمال االردنيين  
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لمجلس   .3 المشترك  التحضيري  االجتماع  عن  الصادرة  التوصية  تفعيل  في  االسراع 

  ،عراقي  –  أردني   –عمال ثالثي مصري  أتشكيل مجلس  ب   المصري االردنياألعمال  

المصريين وجمعية رجال االعمال  اإلعداد لعقد اجتماع بين جمعية رجال األعمال  و 

األردنيين وجمعية رجال االعمال العراقيين ، على أن يقوم الجانب األردني بالتنسيق  

القيادة أوضع  مع    لهذا االجتماع  التواصل مع  للتحرك من خالل  جندة عمل مشتركة 

 الثالثة. دوللاالسياسية في 

 

يعطي بعض التسهيالت    والذي  والعراقتفاق الموقع بين األردن  االستفادة باإلأهمية   .4

على االستثمار في األردن    للدخول السوق العراقي بمزايا تفضيلية، مما يشجع مصر

 .  يعراقسوق الللبهدف الدخول 

 

و التحرك  آليات للتعاون  وضع  لتكامل االقتصادي العربي و االتأكيد على أهمية تفعيل   .5

 من خالل : المشترك 

إعادةالدخول   • في  وال   إعمار  المشترك  سياسية  العراق  بمساندة  يحظي  ذي 

 وحكومية كبيرة. 

 ليبيا  إعمارالتعاون المصري األردني في إعادة  •

تحاد االفريقي  ن اإل أب   التعاون المصري األردني للدخول للسوق االفريقي، علما   •

حالي  معايير    ا  يقوم  الى   ومواصفاتبوضع  بها  الدخول  يمكن  التي  للمنتجات 

لكثير    واألردنمن األهمية توفيق األوضاع في كل من مصر    فإنه  افريقيا لذا

 . مع مواصفات السوق االفريقي تتواءممن المنتجات التي ال  

 . األردن على المستوى الثنائي بين مصر و  تفعيل اتفاقية أغادير •

 

   الفرصو إنشاء جروب على الواتس أب لتبادل األراء   .6


