
  األردني المصري األعمال لمجلس والعشرون الحادية الدورة

 

لمجلس األعمال المصري  والعشرينعقدت جمعية رجال األعمال المصريين الدورة الواحدة 

بمقر الجمعية، برئاسة السيد المهندس/ علي  2019نوفمبر  17األردني وذلك يوم األحد الموافق 

عيسى رئيس الجمعية ورئيس الجانب المصري لمجلس األعمال ومعالي العين/ حمدي الطباع 

 فد من كباروبحضور و، بالمجلسرئيس جمعية رجال أعمال األردنيين ورئيس الجانب األردني 

 .فى مصر واالردنوالمسؤلين الحكوميين تثمرين رجال األعمال والمس

  

كة سفير الممل علي العايد /السفيرالسيد شارك فى الجلسة االفتتاحية ألعمال الدورة كل من و

رئيس جهاز التمثيل التجاري  وكيل أول وزارةحمد عنتر / أالسيدواألردنية الهاشمية بالقاهرة 

نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي  خالد أنيس وزير مفوض/السيد والمصري 

 نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي. عمرو جاد هللاالسيد/ وبوزارة الخارجية المصرية 

 



 

رئيس جمعية رجال األعمال المصريين ورئيس  علي عيسي /المهندسالسيد قال في البداية 

هتمام كبير من القطاع الخاص إمجلس األعمال يحظي بن أالجانب المصري بالمجلس المشترك، 

ئها نشاإبالمصريين ويعد من أوائل المجالس التي قامت جمعية رجال األعمال فى مصر والحكومة 

 الخمسصالحات كبيرة خالل إتخذت اوأكد أن مصر  بالتعاون مع جمعية رجال األعمال االردنيين.

جراءات وقامت بالعديد من المشاريع إلسنوات الماضية علي مستوي االصالحات التشريعية وا

 ،القومية الهامة منها الطرق والكباري والبنية التحتية ومشاريع الطاقة من اجل تحسين مناخ األعمال

بفضل االستقرار األمني والسياسي الذي يعد الركيزة  مصر اليوم أكثر جاذبية لالستثمارأن وقال 

ا األمن واالستقرار لم الاالساسية في التعاون التجاري واالستثماري بين الدولة، مضيفا ً: "لو

جمعية فى خدمة القطاع الخاص الاجتمعنا اليوم كرجال أعمال ومستثمرين"، الفتا إلي دور 

مانات ليات والضلقوانين مع الحكومة وتنقيتها ووضع اآلواالقتصاد من خالل مساهمتها فى مناقشة ا

  المحفزة لنمو االقتصاد وتشجيع االستثمار.

 على اً كبير اً أن العالقات المصرية األردنية تشهد تطور علي عيسي /المهندسالسيد وأشار 

إال أن االرقام الحالية ما زالت ضعيفة وال تعكس حجم وقوة  يستويين التجاري واالستثمارمال

الروابط بين الشعبيين وعلي المستوي الرئاسي في البلدين، معرباً عن أمله فى أن تخرج توصيات 

الدورة الحالية للمجلس بنتائج ملموسة لمستقبل العالقات التجارية واالستثمارية بين مصر 

ارات األردنية وتوسعات الشركات القائمة في مصر وندعوهم وأضاف "نرحب باالستثم واألردن..

لالنضمام الي عضوية جمعية رجال األعمال والتي تستقبل عضويات المصريين فى الشركات 



تحت مظلة الجمعية ما سيوفر مميزات  يعملالثنائية خاصة وأن مجلس األعمال المصري االردني 

 ردنية".األعديدة للشركات 

 

رئيس الجانب األردني بمجلس األعمال المشترك ورئيس  حمدي الطباععالي العين/ ممن جانبه أكد 

جمعية رجال األعمال األردنيين، أن الوفد األردني المشارك فى اجتماعات الدورة الحادية 

نقابة  ىمستثمرين والقطاع الخاص باالضافة إلوضم وزراء سابقين ين للمجلس بالقاهرة يوالعشر

اجز زالة الحوإالتخليص الجمركي وهو ما يعكس اهتمام الشركات األردنية باالستثمار فى مصر و

أن هناك رغبة من الجانب األردني في  وأضاف يق زيادة حركة التبادل التجاري.الجمركية التي تع

المصرية  ئوانواستخدام الم توسيع استثماراتهم وعالقاتهم التجارية مع مصر خالل المرحلة المقبلة

مليون  600، مشيراً إلي أن حجم االستثمارات االردنية فى مصر بلغت اسواق افريقيا ىللتصدير إل

شركة تعمل فى قطاعات مختلفة فى الصناعة والتمويل والخدمات  1177دوالر فى اكثر من 

 ر خاللالرئاسي والحكومة شهدت نمو كبي ىالمستو ىوأكد أن العالقات عل واالنشاءات وغيرها.

التجاري بين رجال األعمال في البلدين ما زالت  ىالسنوات الماضية إال أن العالقات على المستو

بعض االشكاليات الجمركية العالقة والتي عرضها المجلس فى الدورة  ةأزال ىضعيفة وفى حاجة إل

رية لسلطات المصالسابقة له باالردن العام الماضي. وقال :"اقترحنا كرجال أعمال بالمجلس تزويد ا

بميناء نويبع باجهزة الفحص والمعدات الالزمة لتسريع عمليات الفحص والمواصفات القياسية 

وهو ما يسرع من عمليات التصدير وزيادة حجم التبادل التجاري  اً كبير اً للعينات والتي تاخذ وقت



المصرية من أجل التصدير لدول افريقيا بالشراكة  ئالموان في استخدامخاصة وان األردن ترغب 

 مع رجال األعمال المصريين. 

 

سفير المملكة األردنية الهاشمية بالقاهرة، ان استدامة انعقاد المجلس  علي العايد/ السفيرالسيد  وأكد

اسية يالمشترك واللجنة العليا بين البلدين ترسخ للتعاون المشترك بين القطاع الخاص والقيادة الس

هذا العام لتؤكد على أهم محور  28  الـ وأشار أن اللجنة العليا المشتركة انهت دورتها فى البلدين.

ي بما نفى العالقات التجارية واالستثمارية وهو تقوية الروابط بين القطاع الخاص المصري واالرد

االقتصادية  المنافعوقطاع خاص تعزيز تلك الروابط لتحقيق مزيد من  تهيحتم علينا جميعا مسئولي

ن لمجلس يالحادية والعشر ةخرج نتائج الدورتان  هللشعبين الشقيقين، معرباً عن أمل يةواالستثمار

لى ع وأكد األعمال المصري االردني بنتائج ملموسة لزيادة حجم التجارة واالستثمار المشترك.

المجلس واللجنة العليا المشتركة  فى تعزيز االتفاقيات الثنائية بين القطاع  أهمية تفعيل توصيات

التجارة واالستثمار وإقامة المعارض المشتركة خاصة اقامة معرض سنوي  ىمستو ىالخاص عل

خالل  اً نسبي اً وأضاف، شهد حجم التبادل التجاري نمو لمدة شهر بالقاهرة لمنتجات البحر الميت. 

منها صادرات  %85مليون دوالر  650 ىليصل إل %20خيرة وارتفع بحوالي سنوات األ ثاللث

، مشيرأ ان االستثمارات األردنية في مصر تبلغ صادرات أردنية لمصر %15مصرية لألردن و

الخدمات والزراعة وحجم االستثمارات المصرية باالردن متواضع  مجال مليار دوالر في  1.7

اسية بين القيادات السي اً كبير اً هناك تنسيق أنوقال . الغازقطاع فى مليون دوالر اغلبها  300ويبلغ 

لدينا وردن، باأل ونمضيفا  يوجد مليون مصري يعيش في البلدين وتوافق فى القضايا المشتركة،



لدخول ا ىفرص كبيرة لتنمية العالقات االقتصادية خاصة وان القطاع الخاص االردني يتطلع إل

 اسواق افريقيا عبر مصر. ىإل

 

 فعاالً  اً نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، ان البنك شريك عمرو جاد هللاالسيد/ وقال 

على رعاية كافة المبادرات التي تهدف  اً لمجلس األعمال المصري االردني للعام الثاني وحريص

رة ان مصر واألردن لديهم امكانيات كبي واضاف فى البلدين. يةة واالستثماريلزيادة العالقات التجار

تحسن كبير فى االستثمار فى مصر نتيجة لالصالحات التي  ىلإلالستثمار وزيادة التجارة، مشيراً 

قامت بها الحكومة واخرها قرار البنك المركزي بخفض اسعار فائدة االقراض وااليداع وهو ما 

خالل العامين الماضيين استطاع ان يغير واشار ان البنك  يشجع القطاع الخاص على االستثمار.

الصورة الذهنية للمستثمرين  خاصة في األردن نتيجة االهتمام بتمويل المشاريع والتجارة البينية 

مليون دوالر فى نهاية أكتوبر  500إلى ، مشيراً أن محفظة تمويل البنك باالردن وصلت البلدينبين 

 جنيه مقارنة بالسنوات الثالث الماضية. مليار 15 ىالماضي بينما تضاعفت فى مصر إل



 

 

 العالقاتأن رئيس جهاز التمثيل التجارى،  أحمد عنتر السيد وكيل أول وزارة/ من جانبه قال

 لتبادلا حجم بلغ حيث ،ملموساً  تقدماً  الماضية الفترة خالل شهدت األردنية المصرية االقتصادية

 عام عن %17 بلغ ارتفاع بمعدل دوالر مليون 663 نحو 2018 عام في البلدين بين التجاري

 552.4 نحو العام ذات خالل األردني السوق إلى المصرية الصادرات قيمة إجمالي بلغ فيما 2017

 الواردات بلغت فقد خرآ جانب وعلى له، السابق العام عن %16.5 بلغ ارتفاع بمعدل دوالر مليون

 2017 عام عن بارتفاع دوالر مليون 110.7 نحو 2018 عام خالل األردنية المملكة من ةالمصري

 على األردنية المصرية العالقات في االيجابي التطور حجم يعكس الذي األمر %18.5 بمعدل

 لعالقاتا عمق يعكس ال  فإن هذا اإليجابي التطور هذا من الرغم على انه إال .البينية التجارة مستوى

 لتعظيم سانحة فرصة لديه البلدين في األعمال مجتمع وأن األردنية، والمملكة مصر بين التاريخية

 ركةمشت باستثمارات مشروعات في الدخول خالل من مختلفة مجاالت في وامتداده القائم التعاون

 تلتاح وقد هذا .طرف لكل الرخاء من     مزيد تحقيق في يساهم مما البلدين في األعمال رجال بين

 رأس بحجم مصر في المستثمرة الدول أهم ضمن 23 الـ المرتبة 2018 عام خالل االردنية المملكة

 أبرزها مختلفة مجاالت في تعمل شركة 1177 عدد في دوالر مليون 2.1 بحوالي يقدر مصدر مال

 يئةب لخلق كبيرة جهودا المصرية الحكومة وتبذل .والخدمات التمويل ومجاالت الصناعي المجال

 ، ريعاتالتش وتحديث ، األجنبى للمستثمر ومزايا حوافز من تقدمه بما مصر فى لالستثمار جاذبة

 تحتية بنية المدربة، العاملة األيدي توافر مقدمتها في يأتي األخرى العوامل من عدد إلى باإلضافة

 باتفاقات وارتباطها نسمة مليون 90 سكانه عدد يتجاوز ضخما سوقا كونها على عالوة  متطورة



 منطقةو الكوميسا عن فضال األوروبى، االتحاد مع االقتصادية والتكتالت الدول من عدد مع تجارية

 مريكيةاأل المتحدة والواليات اإلفتا، ودول تركيا، مع الحرة التجارة ومنطقة الحرة العربية التجارة

 مما لدولا تلك ألسواق للنفاذ تفضيلية مزايا المصرى المنتج منحت التي االتفاقيات من وغيرها

 لتيا االتفاقات أهم منوأضاف أن  .نسمة المليار سكانها يتعدى األسواق من لعدد بوابة مصر جعل

 المجلس تخذا حيث" الجافتا" الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة اتفاقية بعضويتها مصر تتمتع

 حرة تجارة منطقة بإقامة قراراً  1997 فبراير في العربية الدول لجامعة واالجتماعي االقتصادي

 1998 عام أول نم اعتبارا وزمني تنفيذي لبرنامج وفقا متدرج بشكل تحقيقها يتم العربية الدول بين

 ألحكام فقاو التنفيذي البرنامج وضع و. سنوات سبع إلى المدة تقليص وتم سنوات، عشر مدى على

 ،1981 عام بيةالعر الدول بين المبرمة" العربية الدول بين التجاري التبادل وتنمية تيسير اتفاقية"

 ليةالدو للتجارة المنظمة العامة وقواعدها العالمية التجارة منظمة اتفاقيات أحكام مع ينسجم وبما

 السلع كافة تحرير وتم 1998 يناير 1 في النفاذ حيز االتفاقية دخلت وقد  .1994 عام أقيمت التي

 اتذ األخرى والضرائب والرسـوم الجمركيـة الرسـوم من األطراف الدول بين المتبادلة العربية

 التخفيض نسبة رفع وتم سنويا، % 10 متسـاوية بنسـب التدريجي التحرير لمبدأ وفقا المماثل األثر

 ،2004 عام من بداية  %80 الى التخفيض إجمالي ليصل 2005 و 2004 عـام خالل %20 الى

 بالعديد االتفاقية أعضاء ويتمتع هذا .%100 إلى التخفيض نسبة وصـلت 2005 عام بداية ومع

 بنسبة المماثل ثرألا ذات والضرائب الجمركية الرسوم من الكامل االعفاء أبرزها المميزات من

 العربية الدول من وارداتها لكن الكامل، باإلعفاء نموا األقل الدول صادرات تتمتع كما ،100%

 االستفادة عظيملت فرص عدة وجود من الرغم وعلى .عليها المتفق للنسب وفقاً  جزئي بتخفيض تتمتع

 الدول امالتز أهمية في تظل األبرز النقطة أن إال الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة اتفاقية من

 تحول يالت العوائق من العديد المصرية الصادرات تواجه حيث االتفاقية، بنود بتطبيق األعضاء

 ملنظا األعضاء الدول تطبيق العوائق تلك أمثلة ومن األعضاء، الدول تلك ألسواق نفاذها دون

 زيادة إطار وفي .باالتفاقية األعضاء الدول بين اإلنتاج هياكل لتشابه نظراً  وذلك السلبية القوائم

 2001 وماي في بالمغرب أغادير إعالن إطالق تم العربية الدول بين والتجاري االقتصادي التعاون

 فيما حرة تجارة منطقة إقامة في رغبتهم والمغرب وتونس واألردن مصر من كل أعلنت حيث

 أغادير يةإتفاق على بالتوقيع األربع الدول قامت حيث األوروبي اإلتحاد من بتشجيع ذلك و بينهم

 عقب 2006 يوليو 6 في النفاذ حيز اإلتفاقية لتدخل 2004 فبراير 25 في المغربية المملكة بالرباط

 .2007 مارس 27 في بها الفعلي التنفيذ ليبدأ المذكورة الدول في عليها المصادقة إجراءات إكتمال

 ودعم ،االقتصادي النشاط تطوير اجل من الحر التجاري للتبادل منطقة إنشاء إلى اإلتفاقية وتهدف

 اإلتحاد ينوب ناحية، من األربعة الدول بين التجاري التبادل وزيادة اإلنتاجية، من والرفع التشغيل،

 التكامل تحديداً ) األربعة الدول بين اإلقتصادي التكامل زيادة وكذا. أخرى ناحية من األوروبي



 اشرةالمب األجنبية اإلستثمارات وجذب األورومتوسطية المنشأ قواعد تطبيق خالل من( الصناعي

 وقد هذا. مستهلك مليون 120 من أكثر حالياً  يضم الذي أغادير سوق بفضل والعالمية األوروبية

 مصر تستحوذ سنويا، دوالر مليار 1.85 حوالي اغادير اتفاقية دول بين البينية التجارة حجم بلغ

 .وتونس المغرب بين موزعة والباقي % 7 حواليعلى  األردن بينما منها، % 67 من أكثر على

 التي اتالمعوق من عدد تواجه اإلتفاقية أن إال أغادير التفاقية االستراتيجية األهمية من الرغم وعلى

 : يلي فيما تتمثل

 .نتظمم بشكل تواجدها عدم أو األعضاء دول بين مباشر نقل خط وجود لعدم النقل تكلفة إرتفاع .1

 . والشركات األفراد مستوى على الثنائية العالقات ضعف.2

 . االعضاء الدول في الرئيسية الصناعات تشابه.3

 .  االقتصادي والتراكم االستثمار فرص على التركيز عدم.4

 ميةالعال التجارة منظمة ومتطلبات مبادئ مع تتوافق أغادير أتفاقية أن من الرغم علي أنه كما.5

WTO تقالبإن الخاصة البيروقراطية اإلجراءات أن إال بعضويتها األعضاء الدول تتمتع والتي 

 التراكمي نشأالم في التشكيك في والمتمثلة هاإنتقال دون تحول الزالت بينها فيما الصناعية السلع

 ".المطابقة غير التوقيعات"

 فراجباإل الخاصة اإلجراءات بطء جراء من باألرضيات خاصة مرتفعة تكاليف المصدرين تكبد.6

 .  األعضاء الدول بين المصدرة السلع عن

 يحت أغادير أتفاقية أعضاء دول بين الصناعية بالمنتجات خاصة مطابقة شهادات وجود عدم.7

 الالزم ركيالجم بالتفتيش القيام ذلك يمنع لن الشهادات هذه وجود حالة في أنه العلم مع الحالي وقتنا

  . بالسلعة الخاصة المواصفة من للتأكد الفحص وإجراءات

 إنشاء يف ممثلة الماضي القرن خمسينيات من العربي االقتصادي التكامل جهود بدء من الرغم على

 كيان إلنشاء األولى اللبنة وضع إلى هدف والذي 1957 عام العربية االقتصادية الوحدة مجلس

 ورؤوس والبضائع االشخاص انتقال حرية) مثل األهداف من عدد خالل من موحد اقتصادي

 سياسات توحيد والترانزيت، النقل حرية االقتصادي، النشاط وممارسة االقامة حرية األموال،

 تالتشريعا تنسيق المجلس، أعضاء للدول واحدة جمركية منطقة إنشاء والتصدير، االستيراد

 والتي بيةالعر البينية التجارة معدل ضعف عن تكشف االحصاءات أن إال ،(والضريبية االقتصادية)

 لالتحاد بينية تجارة %68 بـ مقارنة) العالم مع العربية الدول تجارة من سنوياً  %8-6 بين تترواح

 قرابة تبلغ يوالت العربية البينية االستثمارات معدل قلة عن فضالً  ،(النافتا لتجمع %52 و األوروبي



 قرابة ةالعربي الدول تستثمر حيث العالم إلى الموجهة العربية االستثمارات إجمالي من سنوياً  5%

 ..سنوياً  العربية باألسواق دوالر مليار 60 بضخ مقارنة الخارجية باألسواق دوالر تريليون 2

 بيالعر االقتصادي التكامل تعزيز مقترحات تطبيق إمكانية بحث بمكان األهمية من فإنه لذا

 :يلي فيما والمتمثلة

 .العربية الصادرات هياكل وينوع البينية التجارة يعزز بما العربي الصناعي التكامل.1

 يف سنوياً  ضخها يتم التي العربية االستثمارات الستيعاب العربية األموال أسواق تطوير.2

 .ونيويورك لندن بورصات

 .لتجارةا تكلفة لخفض الواحد الشباك وتفعيل الجمركية المنافذ وميكنة تطوير خطوات انجاز.3

 ناعاتص إلنشاء التعليمية المنظومة وتطوير التكنولوجية الخبرات لنقل الالزم التمويل بحث.4

 .الخارجية األسواق على االعتماد من تقلل حديثة

 فقط، لبينيةا التجارة على ينعكس لن الذي األمر العربية الدول بين البري الربط مقترحات تفعيل.5

 .العربية السياحة على ايضاً  ولكن

" الجافتا أي" العربية والتجارية االقتصادية للعالقات الحاكم التعاقدي االطار إلزامية على التأكيد.6

 .العربي التجاري التبادل تعزيز شأنه من الذي بالتجارة التنبؤ مبدأ لتحقيق

 African القارية االفريقية الحرة التجارة اتفاقية مؤخراً  إلى مصر انضمت متصل سياق وفي

Continental Free Trade Area (AfCFTA )التجارة من %90 تحرير إلى تهدف والتي 

 االفريقي التحادل رئيساً  بصفته) السيسي الفتاح عبد/ الرئيس السيد قام حيث االفريقية، القارة في

 قامت التي دولال عدد وبلغ بالنيجر، عشر الثانية االستثنائية القمة في بإطالقها( الحالية دورته خالل

 .2019 مايو 30 في النفاذ حيز ودخلت افريقية، دولة 55 أصل من دولة 54 عليها بالتوقع

 إلى وتهدف العالم، في الحرة للتجارة اتفاقية أكبر االفريقية القارية الحرة التجارة منطقة وتعتبر

 على والتغلب قياافري في للصناعة التنافسية القدرة وتعزيز األعضاء الدول بين البينية التجارة زيادة

 داخل والخدمات السلع لكافة قاري سوق خلق وبالتالي األساسية، المنتجات تصدير على االعتماد

 تريليون 3 عن له اإلجمالي المحلى الناتج حجم ويفوق نسمة مليار من أكثر يضم االفريقية القارة

 .دوالر



. 2022 عام بحلول %60 بنسبة القاّرة في البينية التجارة سيعزز االتفاق أن اإلفريقي االتّحاد ويُقّدر

 القارة، تجارة حجم من فقط %16 تمثل األفريقية الدول بين البينية التجارة فإنّ  الحالي، الوقت وفي

 .األوروبية الدول مع %65 بـ مقارنة

 ،2018 عام خالل كبيراً  ازدهاراً  االفريقية المصرية التجارية العالقات شهدت فقد عام، وبشكل

 بعام مقارنة %30.34 بنسبة اإلفريقية القارة إلى المصرية الصادرات قيمة إجمالي ارتفع حيث

 مصر تحتل كما. العالم إلى مصر صادرات إجمالي من %16.2 بحوالي يقدر ما وهو ،2017

 رمص تستحوذ حيث الكوميسا، داخل التصدير سوق من الدول نصيب حيث من األولى المرتبة

 خالل دوالر مليار 1.114 بلغت صادرات بقيمة الكوميسا، داخل التصدير سوق من %22.7 على

 ،%58 قدره ارتفاعاً  يعد ما وهو ،2017 عام خالل دوالر مليون 706 ب مقارنة 2018 عام

 .العالم دول إلى المصرية الصادرات اجمالي من فقط %3 بنسبة ويقدر

 ألسواقا لمختلف النفاذ فرص من مزيد توفير خالل من االستثمار تعزيز اطار وفى ذلك عن فضالً 

 االتحاد ولد مع حرة تجارة اتفاق إلتمام مفاوضات حالياً  كذلك مصر فتجرى االقتصادية، والتكتالت

 الفتاح بدع/ الرئيس فخامة بين عليه االتفـاق تم لمـا تنفيــذاً  المفاوضـات تلك وتأتـى األوراسي،

 قتصاديةاال المفوضية رئيس ساركسيان تيجران/ والسيد العربية مصر جمهورية رئيس السيسي

 عقد الذي اجتماعهم خالل األوراسي االقتصادي االتحاد دول رؤساء وافق كما األوراسي، لالتحاد

 تفاقا بإبرام الخاصة المفاوضات بدء على الروسية بطرسبرج سان بمدينة 2016 ديسمبر 26 في

 .االتحاد ودول مصر بين الحرة التجارة

 والخدمات، السلع حركة حرية توفير إلى يهدف األوراسي االقتصادي االتحاد أن اإلشارة تجدر

 وكازاخستان، بيالروسيا، روسيا،: وهي األعضاء، الخمس الدول بين واألفراد األموال، ورؤوس

 . وقيرغيزستان وأرمينيا،

 ةالواعد األسواق من يعد ألنه األوراسي االتحاد مع الحرة التجارة اتفاق إلبرام مصر وتسعى هذا

 من أنه كما دوالر، تريليون 1.9 إجمالي محلي وناتج نسمة مليون 183 سكان تعداد بإجمالي

 كبيراً  اً سوق مصر تمثل حيث التكتل، دول مع لمصر االقليمية التجارة االتفاق يعزز ان المنتظر

 ياألوراس االتحاد دول لصادرات رئيسياً  محوراً  كونها عن فضالً  االتحاد أعضاء للدول بالنسبة

 معها مصر بطترت التي األخرى االقتصادية والتكتالت والعربية األفريقية األسواق لمختلف للنفاذ

 آسيا سطو بمنطقة المصرية للصادرات متميزة نافذة تمثل االتحاد دول أن كما حرة، تجارة باتفاقات

 والدعم نالجانبي بين المشتركة االستثمارية المشروعات زيادة فرص توافر إمكانية إلى باإلضافة



 لمصر ةبالنسب حيوية بمجاالت االتحادية روسيا دولة سيما وال االتحاد، يقدمه أن يمكن الذى الفني

 .الرقمي االقتصاد وتطوير اإللكترونية التجارة مجاالت ذلك في بما

 التفاقا إبرام حال مرات أربع إلى ثالثة من سيتضاعف التجاري التبادل حجم أن التوقعات وتشير

 2015 عام خالل دوالر مليار 3.5 من سيرتفع التجارة حجم أن قُدر حيث الحالي، بالوضع مقارنة

 لتوقعاتا تبلغ المثال سبيل على) االتفاق إلبرام التالية السنوات في دوالر مليار 15.7 نحو الى

 من دوالر مليون 244.7 الى مقسمة دوالر مليار 1.2 نحو روسيا إلى المصرية الصادرات زيادة

 (.الصناعية المنتجات من دوالر مليون 10345.5و الزراعية المنتجات

 قد أنهب األوراسي االتحاد ودول مصر بين الحرة التجارة اتفاق إلبرام الحالي الموقف ويتمثل هذا

 اعمال هامش على 2019 أكتوبر في آخرها عقدت الجانبين، بين مفاوضات جوالت ثالث عقد تم

 الجولة لكت أحرزت وقد للتفاوض، المشتركة الروسية المصرية للجنة عشر الثانية الدورة فعاليات

 جاريو المنشأ وقواعد الجمركي والتعاون التجارة تيسير مجال في المفاوضات في تقدما األخيرة

 تعد والتي لعيةالس التجارة بتحرير الخاص للجزء بالنسبة للمفاوضات مستقبلية استراتيجية وضع

 .المذكور االتفاق في األساس حجر

 

نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق  خالد أنيس /وزير مفوضالسيد بدأ من جانبه  

ثم  من االحتالل اإلسرائيلى،الباقورة والغمر العربى، كلمته بتهنئة األردن على استعادة أراضيها 

الدورة الثامنة والعشرون للجنة  وإنعقاد استعرض تطور العالقات السياسية بين مصر واألردن



 نتائج توصياتكان من رئاسة رئيس وزراء الدولتين وب 2019العليا المشتركة في القاهرة في يوليو 

 .وإمكانية عقد منتدى رجال أعمال بين البلديناللجنة اإلهتمام بالقطاع الخاص واإلشادة بدوره 

وتطورت بشكل كبير خالل هذا العام  اً كبير اً واضاف أن العالقات المصرية االردنية تشهد زخم

األردن وبدء تفعيل اآللية الثالثية بين مصر  إلىخاصة مع بدء استئناف ضخ الغاز المصري 

  واألردن والعراق.

 المناطقو لالستثمار العامة الهيئة – الحرة المناطق قطاع رئيس السيد األستاذ/ عصام البحيريقام 

 – الطراونة مشهور/ السيدالحرة بعرض تقديمي حول اإلستثمار في المناطق الحرة في مصر، و

 يف االستثمار فرص حول والتنموية الحرة للمناطق األردنية المجموعةو الحرة المناطق عام مدير

 للواردات المركزية اإلدارة رئيسالسيد الدكتور/ سيد منصور كذلك واألردنية  الحرة المناطق

 يف األعمال مجلس توصياتحول  والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة – الصناعية

 .الضريبي واالزدواج الجمركية اإلجراءات توحيد

عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة  السيد االستاذ / عادل اللمعيأشار وفي نهاية اإلجتماع 

سوف تقوم باعتماد مشروع قانون الجمارك بمجلس النواب لجنة الخطة والموازنه النقل بها أن 

عالج جميع المشاكل التي تواجه المستوردين و المصدرين من كال يسوف الذي المصري الجديد و

  لزيارة منطقة قناة السويس. للوفد األردني قام بتوجيه الدعوةكما البلدين 

 


