
برئاسة السيد المهندس على عيسى رئيس الجمعية ورئيس   اجتماعا    عمال المصريينجمعية رجال األ  عقدت 

إدراة المشرق العربي بالتمثيل    مدير الجانب المصري بحضور السيد المستشار التجاري محمد الخطيب نائب  

 و بحضور عدد من أعضاء مجلس االعمال المصري االردني.   التجاري المصري

ا  أبد    لمجلس األعمال المصري االردني   لجانب المصريالسيد المهندس على عيسى رئيس الجمعية ورئيس 

  1985حيث قد تم تأسيسه في عام    بالترحيب بالسادة الحضور و إعطاء نبذة تاريخية عن المجلس وأهميته  

و نظرا ألهمية المجلس .  حتى اآلن منذ تأسيسه  دورة  21  عقد و قد    مجالس األعمال بالجمعيةقدم  ويعتبر من أ

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

 إدراة المشرق العربي بالتمثيل التجاري المصري   مديرالمستشار التجاري محمد الخطيب نائب    وأشار السيد  

عداد للجنة العليا لإل    2021فبراير  18يوم  أنه خالل االجتماع التحضري على الذي عقد    ردنمسئول ملف األ

السيدة مصر وبوزيرة التعاون الدولي  السيدة الدكتورة / رانيا المشاط  نية  بحضور  د رية األرالمشتركة المص

حيث   على أهمية هذا المجلسالتي  أكدت    باألردن  التموينالتجارة و    ة الصناعة ووزيرمها على    /المهندسة  

وزارات   و منها وزارات مصرية    9  من الجانب المصري    رافادوا انه سيحضو    قدم مجلس في االردنأ  أنه  

  23الى    20من  خالل الفترة  اللجنة العليا المشتركة  عقد  ن  أ النقل ، الكهرباء و الصحة ، كما تم االتفاق على  

 باألردن .   2021مارس 

 -ما يلي :  أضاف السيد المستشارالتجاري محمد الخطيب و

و يوجد زخم سياسي لتحقيق   مبادرة رئاسية للتعاون الثالثي بين مصر و األردن و العراق  أن هناك   •

نهاية شهر مارس  في  قمة ثالثية بين روؤساء الدول الثالثة    التعاون الصناعي حيث من المنتظر عقد 

 في العراق  2021

القطاع الخاص المصري    كما دعا الجمعية للمشاركة في الزيارة الي العراق و التي سيشارك بها ممثلي •

التجارية و كذا بعض الجهات الحكومية و منها   هيئة    من اتحاد الصناعات و االتحاد العام للغرف 

هيل للمصانع المملوكة أالتنمية الصناعية، التمثيل التجاري و مركز تحديث الصناعة العادة تقييم و ت 

 .من خالل مبادرة " االعمار مقابل النفط" للحكومة العراقية

مساحات مشتركة للتعاون مع األردن و العراق حيث أن الشركات األردنية لديها وضع    هناك  أكد انو   •

  قامت بتوقيع قد    افة اتفاقاتها التجارية  أوقفت التعامل بك  رغم أنها قد ن العراق  بأ   علما  ،  مميز في العراق

بالشرلذا يمكن دخول  ،    سلعة  243  تضمتفضيلية مع األردن  تجارة  اتفاقية   كة مع  االسوق العراقي 

األردن  اإل  غالبيةن  أحيث    األردنيين في  الثنائية   ناكما  ،  األصل    عراقية  هي ستثمارات  العالقات 

و خاصة و اقتصادية قوية   عالقات سياسية  تتمتع بنها دولة حدودية و  عالقات قوية  أل   يةاألردنالعراقية  

بسعر    %50و    بدون مقابل    %50حيث أن االردن تحصل على البترول من العراق )  في مجال البترول

 تفضيلي(  

 مصري االردني لالجانب المصري لمجلس االعمال ااجتماع مع  

 مقر الجمعية  – 2021  مارس 1 االثنين يوم  
 

Lrv  



 وق العراقي.سيمكن أن تقوم الشركات و المصانع المصرية باالستثمار في األردن لتسهيل الدخول لل •

هدية للعراق بالتعاون مع المهندس حسام الف متر سيراميك ك  200مصر سوف ترسل  و أشار الي أن   •

و   الشركات   18السالب  دخول  لتسهيل  العراق  في  سكنية  وحدة  المليون  لمشروع  مصرية  شركة 

المتبعة مع العديد من الدول المصرية في مشاريع إعادة االعمار بالعراق و سوف تكون هذه السياسة  

 ا ، اليمن و سوريا ليبي و خاصة مع لضمان حصة مصر في إعادة اعماراألخرى 

من األفكار التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة هي إنشاء منطقة لوجيستية على الحدود المصرية  •

 ضل أن تكون باالدرن لضمان التأمين فاألردنية و من الم

التوفيق بين جمعية رجال األعمال المصريين ووحدة  مجلس األعمال  بمكتب وزيرة  أكد على أهمية   •

تضمين المشتثمرين في تشكيل مجلس األعمال و  التجارة و الصناعة  عند اعادة تشكيل المجلس و  

 ليس فقط المصدرين و المستوردين 

 -المناقشات:و فيما يلي أهم النقاط التي تناولتها تم فتح باب المناقشة  ثم

المصري   .1 األعمال  لمجلس  المصري  الجانب  رئيس  و  الجمعية  رئيس  عيسى  علي  المهندس  اقترح 

 - األردني المشترك ما يلي :

 عقد جلسة مع الحكومة المصرية باألردن  •

أشار المهندس على عيسى ان جمعية رجال االعمال العراقيين مقرها في عمان وعلى صلة  •

ألردنيين حيث أنها عضو باتحاد رجال األعمال العرب و اقترح  وثيقة بجمعية رجال األعمال ا

 سيادته عقد اجتماع مغلق مع الجمعية العراقية اثناء زيارة الوفد المصري لألردن.  

 

ماميبا  أشار .2 شركة  إدارة  مجلس  رئيس  جورج  ماجد  الدكتور  التصديري  السيد  المجلس  رئيس  و 

 و منها على سبيل المثال:   الدخول في السوق العراقي  طرح حلول لسهولةالي أهمية  للصناعات الدوائية  

 تنسيق بين منظمات األعمال المختلفة بال   قيام الوزارةأهمية  •

راد البترول من العراق  يأن تقوم وزارة التعاون الدولي باالتفاق مع الجانب العراقي على است  •

 مقابل سلع مصرية تصدر للعراق في قطاعات مختلفة 

التعاون    %50عطاء خصم  إ • آفاق  فتح  لضمان  ذلك  و  للدول  تقدمها مصر  التي  الهدايا  على 

 المشترك للشركات المصرية الموردة.

إمكانية عمل مركز لوجستي بالتعاون مع احد البنوك لحل مشكلة عدم التزام البنوك العراقية   •

 السداد  

 منطقة حرة في العراقإنشاء  •

استغالل األردن للدخول الي السوق االسرائيلي حيث أنه من أكبر األسواق التي تطلب مواد   •

 على سبيل المثال ال الحصر بناء في المنطقة 

 



  أن تكون العالقات مبنية على أساس رئيس مجلس إدارة بولي بالست  السيد األستاذ عمرو فتوحاقترح  .3

دخول األردن الفريقيا عن طريق مصر مقابل دخول مصر يكون  حيث     win-win  االستفادة المشتركة

 للسوق العراقي عن طريق االردن 

 

يعتبر اكبر مؤسسة  ان البنك    مدير مكتب القاهرة بالبنك العربيالسيد األستاذ احمد إسماعيل حسن  اكد   .4

عداد على اتم االستوأن البنك  فرع في الخليج و أوروبا و شمال افريقيا و    44مالية في األردن و له  

 الوسيط المالي مع الشركات من الجانبين. ليلعب دور
 

 

لسيد األستاذ محمود بزان امين صندوق مجلس الصناعات الغذائية والعضو المنتدب لشركة هيرو أشار   .5

، مما يدلل على صعوبة الدخول   للعراق  %4لالردن و    %5  يصل الي    الصناعات الغذائية  ان تصدير

 او التصدير للسوق العراقي 

 

على    طنطا موتورز  إدارةالسيد األستاذ عمرو أبو فريخة العضو المنتدب وعضو مجلس  طالب السيد   .6

 ما يلي : 

أهمية التعرف على رؤية الدولة المصرية في الدخول في العراق،  حيث اقترح امكانية أن  •

)كما أشار   تأخذ الدولة عقد اعمار في العراق على أن تدخل الشركات المصرية من الباطن  

 (فقط الي أن االعمار ليس مقاوالت 

مساحة لالخرين في  من الصعب فصل األردن عن العراق و السعودية ، كما ال يمكن ترك    هان •

  األردن

 

 السيد   مع  هقد حضر  عطاء نبذة عن االجتماع الذيإب     السيد المهندس حسام الجمل عضو الجمعية أ  ثم  بد  .7

  عبرالزووم   مؤسس شركة نايل تل  أبو خرمة عضو جمعية رجال االعمال األردنيين و  اياد   المهندس

 حيث أشار الي ما يلي :  2021فبراير  25يوم الخميس الموافق 

الـ    • قطاع  في  مع مصر  بالتعاون  األردني  الجانب  تنافسية   ICT اهتمام  في ظل  و خاصة 

فريقي من خالل مع اهتمامهم بالدخول للسوق األ  لتحول الرقميالشركات المصرية  في مجال ا

 فريقية األ األسواقاالتفاقات المتعددة لمصر مع 

و ال ترغب في التنسيق    بشكل منفرد  تعمل    Telecom Egypt  الشركة المصرية لالتصاالت   •

 مع الجانب األردني . 

 يجب التنسيق بين الحكومة المصرية و القطاع الخاص لتوحيد الرؤى و االهداف قبل السفر •

أهمية االستفادة مع االجتماع الذي تم مع هيئة التنمية الصناعية في مصر حول التعاون مع   •

الرقمي ويمكن التعاون    والتحول  بناء القدرات تأهيل المصانع العراقية من خالل    وإعادةالعراق  

نظرا  العالقات القوية التي تربطهم بالسوق العراقي  مع الجانب األردني في هذا الخصوص  

مصنعا  في مناطق آلمنه نسبيا في    60، حيث قام سيادته بتحديد    اجد على األرض هناك والتو

 العراق بمكن البدء في إعادة تأهليها 



" يخفف من المخاطر وخاصة فيما يخص ضمان الحصول  " االعمار مقابل النفط  أن نموذج •

 على الحقوق المالية. 

 ت  من خالل "تدريب المدربين"امكانية تبني تدريب الف فني على تكنولوجيا المعلوما •

 

ب المهندس مجد الدين المنزالوي عضو مجلس ادارة الجمعية و رئيس لجنة الصناعة و البحث  لكما طا .8

  األردن بين    ةسلعة ( المتضمنة في اتفاق التجارة التفصيلي  243ن بالسلع )االعلمي بها بالحصول على بي 

و هل يوجد تراكم منشأي مثل اتفاقية   المنشأ األردنيط التى تعطي المنتج  وو العراق. وماهي الشر

 أغادير 

 الي النقاط التالية : شركة افرجرو  السيد حسين العزاوي اشار  .9

a.   أهمية الدخول للسوق العراقي بحلول متكامة العادة االعمار و تأهيل المصانع 

b.  قالعرا –األردن   –االهتمام بتسهيل ة تييسير حركة التجارة و النقل بين مصر 

c.  البترول 

 توصيات االجتماع: 

ودراسة   .1 لمناقشة  الزووم  اجتماع عن طريق  لعقد  األردنيين  االعمال  رجال  جمعية  مع  موعد  تحديد 

 تفاصيل الرحلة 

 اجتماع مغلق مع جمعية رجال االعمال العراقيين واتحاد رجال االعمال العرب  .2

 المشتركة اجتماع مغلق مع الحكومة المصرية اثناء اللجنة العليا  .3

 أن يقوم التمثيل التجاري المصري بموافاه الجمعية بما يلي :  .4

سلعة ( المتضمنة في اتفاق التجارة التفصيلية بين األردن و العراق. و ماهي    243بيان بالسلع ) •

 الشروط التى تعطي المنتج المنشأ األردني و هل يوجد تراكم منشأي مثل اتفاقية أغادير

الفنادق   –الموعد النهائي للزيارة و كافة التفاصيل الفنية و اللوجيستية األخرى )جدول األعمال   •

 ...(الخ

 مقترحات :

  % 50إعطاء خصم  مع  أهمية الدخول للسوق العراقي بحلول متكامة لالعادة االعمار و تأهيل المصانع   •

التع ذلك لضمان فتح آفاق  تقدمها مصر للدول و  اون المشترك للشركات المصرية على الهدايا التي 

 الموردة.

 على تكنولوجيا المعلومات  من خالل "تدريب المدربين" في العراق امكانية تبني تدريب الف فني  •

لتسهيل      Telecom Egyptان تقوم الحكومة المصرية بالتنسيق مع الشركة المصرية لالتصاالت   •

بشكل منفرد  و ال  المصرية لالتصاالت    لشركةاتعمل    التعاون المشترك مع نظيراتها األردنية  حيث  

 ترغب في التنسيق مع الجانب األردني .

دخول األردن الفريقيا عن طريق مصر مقابل  ن حيث يتم ربط  اهمية تحقيق االستفادة المتبادلة للبلدي •

 دخول مصر للسوق العراقي عن طريق االردن 



الجانب العراقي على استيراد البترول من العراق مقابل سلع أن تقوم وزارة التعاون الدولي باالتفاق مع   •

 مصرية تصدر للعراق في قطاعات مختلفة 

مركز لوجستي بالتعاون مع احد البنوك لحل مشكلة عدم التزام البنوك العراقية     دراسة إمكانية إقامة •

 السداد ب

 مين أوذلك لضمان الت و يفضل باالردنالحدود األردنية العراقية  لوجيستية على منطقة أقامة •

حيث أنه من أكبر األسواق التي تطلب مواد بناء في  ،  األردن  من خالل  لدخول الي السوق االسرائيلي  ا •

 المنطقة على سبيل المثال ال الحصر

 

 


