
   ا  تنسيقي   ا  و جمعية رجال االعمال االردنيين اجتماع  عمال المصريين جمعية رجال ال   كل من  عقدت

على    برئاسة المهندس  المصريينالسيد  العمال  رجال  جمعية  رئيس  الجانب    عيسى  رئيس 

و معالي العين أيمن حتاحت عضو مجلس االعمال الردني المصري بالنيابة عن معالي   المصري

و بحضور    االردني  رئيس الجانبالعين حمدي الطباع رئيس جمعية رجال االعمال الردنيين   

 المشترك.  االردنيمجلس االعمال المصري ب  الجانبين  عدد من أعضاء

ا هو  االجتماع  من  الهدف  الثانية  العداد  و  الدورة  أثناء  طرحها  سيتم  التى  الموضوعات  لهم 

في اجتماعات اللجنة  و مناقشة موقف المشاركة    والعشرين لمجلس العمال المصري الردني  

   نبعما 2021مارس  23الي  20المنتظرعقدها خالل الفتر من من  العليا المشتركة التي 
 

لمجلس العمال المصري    السيد المهندس على عيسى رئيس الجمعية ورئيس الجانب المصري  أبد

حيث  أهميته  أكد على  بالترحيب بالسادة الحضور و إعطاء نبذة تاريخية عن المجلس و  االردني  

مجالس  قدم  ويعتبر من أ،  دورة حتى اآلن منذ تأسيسه    21قد عقد  و    .   1985قد تم تأسيسه في عام  

بالجمعية  االقتصادية  العمال  المجاالت  كافة  يغطي  حيث  بالتنوع  يتميز  نظرا  .  وهو  لهمية    و 

  المجلس فقد قامت الجمعية بإعادة هيكلته وضخ دماء جديدة له و خاصة من الشباب

جانب  ه الالذي عقد  لهم النقاط التي وردت في االجتماع  على عيسى  /  السيد المهندس أشار  ثم   

 - :2021مارس   1يوم الثنين  المصري

و خاصة في ظل تنافسية الشركات  ICT في قطاع الـ    أهمية التعاون المصري الردني  .1

بالدخول للسوق الفريقي  الجانب الردني    المصرية  في مجال التحول الرقمي مع اهتمام

 االتفاقات المتعددة لمصر مع السواق الفريقية من خالل 

   العراق –الردن  –ير حركة التجارة و النقل بين مصر يتيسو  االهتمام بتسهيل   .2

وكذلك منطقة لوجيستية على الحدود  إنشاء منطقة لوجيستية على الحدود المصرية الردنية   .3

 الردنية العراقية   

تسهيل    يتمحيث     win-winتكون العالقات مبنية على أساس االستفادة المشتركة    أهمية أن .4

 .دخول مصر للسوق العراقي عن طريق االردن  والردن الفريقيا عن طريق مصر    دخول

االستفادة من اتفاقيات مصر التجارية مع القارة الفريقية و خاصة اتفاقية التجارة القارية   .5

 دولة أفريقية  54من   اقيع عليهالفريقية و التي تم التو 

 اجتماع مشترك للجانب المصري بمجلس األعمال المصري األردني 
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تم مناقشة عقد لقاء ثالثي مشترك بين رجال العمال من مصر واالردن والعراق على   .6

الردن    تتمتع   حيث ،   و ذلك لبحث آفاق التعاون المشترك هامش الزيارة المرتقبة لألردن

مع  اتبعالق من    وطيدة  ويمكن    كل  والعراق  تكون رأمصر  المثلث  أن  التنسيق  في  س 

االقتصاديةلل مصر  كما  الثالثية    عالقات  بين  الثالثي  للتعاون  رئاسية  مبادرة  هناك  أن 

والردن و العراق  و يوجد زخم سياسي لتحقيق التعاون الصناعي حيث من المنتظر عقد  

 . في العراق 2021قمة ثالثية بين روؤساء الدول الثالثة في نهاية شهر مارس 

ووزير النقل االسبق و عضو مجلس    عمال الردنيلاأيمن حتاحت عضو مجلس    معالي العين   اكد

 على النقاط التالية:العيان السابق 

 عمال في الدول الثالث عراقي بين جمعيات ال  - مصري   -ردني  أعمال أتشكيل مجلس  •

 معوقات انسياب الصادرات الردنية الى مصر  •

  مما يتمتع به كل دولة من حيث االتفاقيات  نخفاض احجام االستثمار بين البلدين بالرغمإ •

 . الموقعة لديها و الموقع الجغرافي

 تطوير حجم االستثمارات بين البلدين بإقامة عالقة تكاملية و ليست تنافسية  •

 بين الجانبين  عقد لقاءات دورية شهرية او ربع سنوية •

 - و فيما يلي أهم النقاط التي تناولتها المناقشات:تم فتح باب المناقشة  و بعد تعريف األعضاء من الجانبين ،

لقاء بالسادة وزراء التجارة و الصناعة و  عقد  جمال فتح هللا فوزي    المهندسالسيد  اقترح   .1

على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة باالردن و ذلك لتسهيل و سرعة حل و  االستثمار  

 تواجه المستثمرين باالردن.تذليل المعوقات التي قد 

 

يعتبر  ن البنك  أ  مدير مكتب القاهرة بالبنك العربي السيد الستاذ احمد إسماعيل حسن  اكد   .2

وأن  فرع في الخليج و أوروبا و شمال افريقيا و    44اكبر مؤسسة مالية في الردن و له  

اتم االست البنك   الجانب   ليلعب دورعداد  على  المالي مع الشركات من  و تسهيل    ين الوسيط 

 التجارة و االستثمار بين رجال العمال من البلدين 

 

المهندس اياد أبو خرمة عضو جمعية رجال االعمال الردنيين و مؤسس  السيد  أ  ثم  بد .3

السيد المهندس حسام الجمل    مع  هقد حضر  نبذة عن االجتماع الذيبإعطاء    شركة نايل تل

الموافق    المصريينجمعية رجال االعمال  عضو   الخميس  حيث    2021فبراير    25يوم 

 أشار الي ما يلي : 

 تعتبر مصر بوابة االنترنت الدولية لدول آسيا و أوروبا  •



لوصول لسواق  التي تعتبر بوابة دولية لو المدينة الرقمية في العقبة    نه يقوم بتطويرأ •

 العراق و سوريا .  –السعودية  –مصر 

السوق   • لخدمة  الردن  و  في كل من مصر  الموجودة  التحتية  البنية  االستفادة من 

ترونية المقدمة في العراق تأتي عن طريق  كمن الخدمات االل  %99العراقي حيث ان  

 . تركيا و ايران

تم مخاطبة الجهات الرسمية العراقية من خالل الوزارات الردنية المعنية لتنسيق   •

 الدخول للسوق العراقي

 مشترك و جسر للتكنولوجيا    Data Centerبناء اهمية   •

همية تقديم مشروعات مصرية أردنية مشتركة في قطاع االتصاالت و تكنولوجيا  أ •

 العراقي من خالل مجلس العمال الثالثي المعلومات يتم طرحها على الجانب 

 :عمال الردني المصري معالى الدكتور حاتم الحلواني عضو مجلس الاشار  .4

a. نه وصل الى مليار دوالر أي انه زاد  أن التبادل التجاري في تطور نوعي حيث  أ

التجاري    %35الى    %30من   التبادل  و زيادة  تعزيز  حتى تصل هذه    كما يجب 

 .  سنويا   %20الى  %10الزيادة من 

b.  و الصناعات الغذائية  أكد على أهمية قطاع االمن الغذائي و الزراعةكما 

c.  تعاون في المجال الصحي تعزيز ال 

d.  تسهيل و تعزيز االستثمار المشترك في مصر أوالردن أو العراق 

e.   تسهيل و تعزيز انتقال العمالة 

f.  الخضر و الطاقة البديلةقتصاد و في قطاع اإلة  االستفادة من الخبرة المصري 

g.   بين )مصر ثالثي مشترك  تأسيس مجلس أعمال  أهمية  الردن و    –التأكيد على 

 العراق(

h.   او فرعية  توصيات  و  رئيسية  توصيات  تتضمن  المحضر  لصياغة  لجنة  تشكيل 

 قطاعية 

 

 

 

 

 توصيات االجتماع: 



تنسيق التعاون الثالثي المشترك بين مصر و الردن  بعمال الردنيين  جمعية رجال ال   قيام .1

اجتماعات اللجنة  عمال ثالثي مشترك على هامش  أنشاء مجلس  إفاقية إت و العراق و توقيع  

 2021مارس  23 -20المشتركة التي ستعقد من  اللجنة العليا

لجان   .2 الردني    قطاعيةتشكيل  المصري  االعمال  تلك  منبثقة من مجلس  تجتمع  أن  على 

هم مجاالت  أعلى   لالتفاققبل زيارة العمل الي الردن عبر خاصية زووم  اللجان النوعية

لكل قطاع على  و تحديد ما سيتم عرضه خالل اجتماعات اللجنة العليا  التعاون المشتركة  

   عداد خطة للتحرك المشتركإو   حدى

 طاعية المقترحة وفقا  لما ورد باالجتماع اللجان الق .3

 االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات    .1

 التطوير العقاري و السياحي والتشييد و مواد البناء   .2

 التجارة و اللوجستيات    .3

 البنوك و البورصات.  .4

تفاق على التوصيات التي سيتم رفعها  بهدف اإل  .عقد لقاء تنسيقي للمجلس المشترك قبل السفر4

 للجنة العليا المشتركة 

 

 


