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 مقدمة
 

 دورته في FUTURALLIA األعمال منتدى في بوفدجمعية رجال األعمال المصريين  شاركت

 فندق في 16/11/2018-15 من الفترة خالل إفريقيا في مرة ألول عقد والذي والعشرون الثانية

 200 و تونيسة مؤسسة 200 حوالي به وشارك تونس وزراء رئيس المنتدى فتتحأ و. تونس اليكو،

 وهدف وأمريكا، آسيا وشرق أوروبا دول باقي من مؤسسة 200 من واكثر ومغربية افريقية مؤسسة

 العالم في االقتصاديين الفاعليين مع جديدة شراكة عالقات وربط واالستثمار التصدير لدفع المنتدى

 .ثنائية أعمال لقاءات قدع الى باإلضافة

 
 تي:الهامة وهي كاآل الفعالياتمجموعة من  المنتدى شمل

 برتوكول تأسيس مجلس االعمال المصري التونسيتوقيع  -1

 الدورة االولى لمجلس االعمال المشتركعقد  -2

سىفير جمهوريىة  –مىن السىيد السىفير/ ن يىل ال  شىي  المصىريعلىى شىرف الوفىد  عمل عشاء -3

 مصر العربية بتونس

  FUTURALLIA ؤتمرم 22الدورة الـحضور  -4

 على مدار كل ايام الزيارة من الجان ينبين رجال األعمال  لقاءات ثنائية -5

 

 لجانب المصريامن الحضور 
 

من الجانب المصري مجموعة كبيرة ومتميزة من كبار رجال األعمال المصريين  المؤتمرحضر 

السيد/ عبد برئاسة وأعضاء جمعية رجال األعمال المصريين  التونسيومجلس األعمال المصري 

يس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق باالضافة إلى السيد الدكتور/ محسن عادل رئ العليم نواره

 الحرة.

 
 -:الوفد المصريأعضاء 

 الشركةالمنصب /  سمالا م

1.  
 االستاذ/ عبد العليم نواره  السيد

رئيس  -ئيس مجلس ادارة مجموعة شركات المنار ر
 رئيس الوفد المصري -مجلس األعمال المصري التونسي 

2.  
 الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة - لرئيس التنفيذيا / محسن عادل الدكتورالسيد 

3.  
 السيد المهندس/ عمر الدماطى 

شركة الصناعات  - دارة والعضو المنتدبئيس مجلس ار
 دومتى -الغذائية العربية 

4.  
 ماباشركة  – رئيس مجلس اإلدارة السيد األستاذ/ مختار أبو باشا

5.  
 شركة تروبك للسياحة - رئيس مجلس ادارة السيد ااالستاذ/ محمد احمد المصرى



 

3 

 

6.  
 ولية للطاقةشركة بنشمارك الد -رئيس مجلس ادارة  الدكتور مهندس/ احمد محمد بهجت

7.  
 المجموعة المصرية لالستثمار -مدير عام  السيدة األستاذة/ دعاء يمانى فلفلة

8.  
 السيد الدكتور/ يسري  الشرقاوي

  شركة - رئيس مجلس ادارة و العضو المنتدب
HOC لالستشارات االستثمارية 

9.  
 اسماعيل عبده السيد األستاذ/ محمد

رئيس مجلس إدارة شركة يوروميد و رئيس شعبة 
 لمستلزمات الطبيةا

10.  
 السيدة األستاذة/ داليا  يوسف

  - رئيس قطاع العالقات الدولية وشئون األعضاء
 جمعية رجال األعمال المصريين

11.  
 السيدة األستاذة/ أسماء أمين جودة

  - صحفية
 جريدة اليوم السابع
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 عمال المصري التونسي جتماع االول لمجلس االاال

عمر ال اهي  /السيد رعاية وب ضورعمال المصري التونسي ت ت جتماع االول لمجلس االاال إنعقد

ع د العليم نوارة رئيس مجلس االعمال المصري  /السيدبرئاسة وزير التجارة والصناعة التونسي و

 CONECTطارق الشريف رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية  /التونسي والسيد

داليا يوسف رئيس قطاع العالقات  /والسيدةوالسيدة/ سعيدة حشيشة مدير عام بوزارة التجارة التونسية 

عالء حسين الدكتور/  والسيدالدولية  CONECTوالسيدة/ منية سعيدي رئيسة لجمعية الدولية با

الوزير المفوض التجاري لجمهورية مصر العربية بتونس والسيد ج ر ال وات رئيس الجانب 

 13وذلك بتريخ التونسي لمجلس األعمال المصري التونسي وأعضاء من رجال األعمال من الجان ين 

 .ستون –نوفم ر بفندق اليكو 

 جتماع مايلي:شمل جدول االوقد 

نقاش وت ادل اآلراء بخصوص حجم الت ادل التجاري واإلستثماري بين ال لدين ونوعية  -1

 ال ضائع والسلع والخدمات المت ادلة بين الجان ين

 طرح المعوقات اإلدارية في كال ال لدين ومقترح التوصيات -2

ادمة وت ديد موعد لقوضع برنامج عمل للجان يين المصري والتونسي للسنوات الثالث ا -3

 اإلجتماع القادم

 وضع تصور ل رنامج الزيارات القادمة للجان ين المصري والتونسي -4
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 القرارت والمقترحات:

قة ب جم الت ادل التجاري واإلستثماري بين ال لدين ونوعية بعد مناقشة النقطة األولى والمتعل -1

التجارية أقل حجم الم ادالت  بأنجميع ال ضور ال ضائع والسلع والخدمات المت ادلة أقر 

وعدم وضوح الرؤية بخصوص السلع والخدمات  2011مقارنة بالسنوات ق ل سنة بكثير

المختصة من  بالسلطاتصال المت ادلة وتمت التوصية بضرورة أن يتولى كل جانب االت

ت ديد الجوانب السل ية  بغرضالطرف المقابل بجميع ال يانات المطلوبة  وموافاة هجان 

 .وال فاظ على الجوانب اإليجابية دوم اولة إيجاد حلول لها 

  لجان بين الطرفين تتكون من فرد من كل جانب حسب االختصاص )لجنة  3تكوين

لجنة  –الغير زراعية بما فيها الط ية والصيدلة  لجنة الصناعات –التجارة والخدمات 

 المواد الغذائية والزراعية(

  ته للجانب المقابل ق ل امن جان ة وإرسال بيان أحد أعضاء المجلس بترشيحيقوم كل جانب

 2018أخر شهر نوفم ر 

  نهاية ق ل يتم ت ديد هذه اللجان وال دء في التعامل بينهم وت ديد المسؤولية المناطة بهم في

 2018شهر ديسم ر 

 بعد طرح النقطة الثانية والمتعلقة بالمعوقات اإلدارية بين ال لدين أجمع ال ضور: -2

 العائق الرئيس هو التعطيل الروتيني في ال صول على التأشيرات 

  منشأ اتفاقية اغادير بخصوص ال ضائع ذات المنشأ التونسية لشهادة  السلطاتعدم اعتماد

 المصري من طرف الجمارك التونسية 

 التجاريالت ادل  حركةم اشر بين ال لدين مما يعطل  يالك خط مالحليس هن 

 اليات اإلدارية على الجانب ال كومي للطرفين كتمت التوصية بضرورة طرح هذه اإلش

 والنظر في إيجاد حلول حسب المقترحات التالية:

تفعيل تط يق اتفاقية اغادير بكامل بنودها على كل المتعاملين اإلقتصاديين من  (1

يين لالستفادة من تراكم المنشأ خاصة بالنس ة للشركات التى تنتج مواد الجان 

واعت ارها منشأ  ذلك إعفاء هذه المواد من الرسومصناعية داخل مناطق حرة وك

 وطني في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التجارة ال رة بين ال لدان العربية

ى لمدة سنة أو أكثر تمكين رجال األعمال من ال لدين من تأشيرة طويلة المد (2

 ة ريثما النظر في إمكانية إلغائها نهائياً وذلك لتنشيط السياحةدمتعد

الجانب ال كومي لل لدين بضرورة تأسيس خط مالحي مشترك بين القطاع  حث (3

 .العام والقطاع الخاص

، اتفق الطرفان على تمكين  2019الربع االول من سنة  زيارة وفد تونسي إلى مصر خالل -3

الجانب التونسي من ت دي موعد مقترح لزيارة مصر على أن يتم األعالن عنه وت ديد 

 2018تاريخة وإعداد ال رنامج ق ل نهاية شهر ديسم ر 

كل من جان ه  2021و  2020و  2019اتفق الطرفان على ت ديد برنامج عمل للسنوات  -4

على أن يتم المصادقة عليه بين  2018الجانب المقابل ق ل نهاية شهر ديسم ر  وعرضه على

 2019الطرفين خالل زيارة الوفد التونسي إلى مصر المقرر في الربع االول من سنة 
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فرصة ذه ية بالسوق اللي ي واالفريقي علينا التعاون المشترك للخروج بمردوداً إيجابياً هناك  -5

 على الشع ين الشقيقين

الجانب المصري أن هناك فرصاً واعدة في قطاع الطاقة على االراضي التونسية وقطاع أكد  -6

جات أمس ال اجة للمنتالزراعة والصناعات الغذائية، كما أن السوق التونسي في 

 .والمستلزمات الط ية المختلفة

 إنشاء مجلس أعمال مصري تونسي مشترك  بروتوكول توقيع

 كنفدراليةإنشاء مجلس أعمال مصري تونسي مشترك بين  بروتوكول توقيع االجتماعكما تم خالل 

التوقيع وجمعية رجال األعمال المصريين، وقد حضر مراسم كونكت  – التونسية المواطنة المؤسسات

كد أن مصر وتونس يواجهان نفس الصعوبات وأ / عمر ال اهي وزير التجارة والصناعة التونسيالسيد

افة المعوقات التي تواجه كافة المتثمرين والمشاكل وأعرب عن تطلعه أن يقوم المجلس بإزالة ك

 المشتركة التي ستعقد في ديسم ر القادم. وعرضها على المسؤلين في إجتماعات اللجنة العليا

 )مرفق أعضاء الجان ين المصري والتونسي(
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  CONECTالمؤتمر الثاني لـ

وألقى كلمة إستعرض فيها العالقات  CONECTالعليم نواره المؤتمر الثاني لـ السيد/ عبدحضر 

بين مصر وتونس وأشار إلى أهمية تأسيس المجلس الذي سيقوم بدور حيوي هام لدفع العالقات 

سية وزيادة حجم التبادل التجاري واالستثماري بين البلدين، كما دعى السيد/ عبد العليم المصرية التون

تزامناً مع المؤتمر االقتصادي  2019س في مارس نواره الجانب التونسي لعقد الدورة الثانية للمجل

االستثمار والتنمية االقتصادية المستدامة في وسط وجنوب الصعيد الذي الدولي االول تحت عنوان 

 .2019مارس  3 – 2تنظمه الجمعية في محافظة اسوان يومي 

 
  على شرف الوفد المصريالمصري بتونس  / نبيل الحبشي السفيرالسفيرمن اء عش دبةأم

، على شرف الوفد المصرياء عش دبةأم بإقامةالمصري بتونس  / نبيل الحبشي السفيرقام السفيركما 

أنه سيتم العمل على إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين من البلدين لتنشيط سيادته  أكد وقد

 ارات بين للبلدين.وزيادة حجم التبادل التجارى واالستثم

  
وأشار إلى أن السياسة االقتصادية المصرية أدت إلى توفير فرص لالستثمار من خالل رجال 

األعمال والمستثمرين التونسيين، فأصبح هناك إقبال شديد منهم للتوجه إلى مصر لالستثمار 

عى التونسيون وأصبحت السلع والمنتجات الزراعية والصناعية بأسعار تنافسية مميزة لهم ويس

لالستفادة منها فيما تشجع السفارة رجال األعمال التونسيين على االستثمار فى مصر وكذلك طرح 

 فرص االسثمار المتاحة بتونس أمام رجال األعمال المصريين.
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  FUTURALLIAإفتتاح مؤتمر 

الذي إفتتحه السيد/ يوسف الشاهد رئيس  FUTURALLIAالوفد المصري إفتتاح مؤتمر حضر 

إن الحكومة التونسية تستهدف تهيئة بيئة جاذبة لالستثمار وتوفير العديد قال الذي ونسية الحكومة الت

إلصالح بالعديد من المجاالت التى أن الحكومة قطعت شوطا طويال فى ا ىمن االمتيازات، مشيرا إل

ان قانون االستثمار الجديد أعطى حوافز  إلىشة والعدالة االجتماعية الفتا تخدم رفع مستوى المعي

 .وامتيازات لتشجيع االستثمار الخارجى وتحسين مؤشرات النمو االقتصادى

 
ل صندوق التشغيل وأضاف رئيس حكومة تونس أن دولته ستوفر اعتمادات استثنائية جديدة من خال

واالمتالك بتوفير األموال للمشروعات الصغيرة لدعم الشباب، الفتا إلى سعى بالده لخفض العجز 

، من خالل التركيز على القطاعات المنتجة  2019خالل  %3.1إلى  %6.1المالى العمومى من 

 التحتية.كالزراعة والسياحة بدعمها بإجراءات تحفيزية مع مواصلة االستثمار فى البنية 

 

 مستديرة عن فرص االستثمار في مصر وتونس:مائدة 

ً تسجيلياً ستثمار والمناطق الحرة بتقديم ل رئيس الهيئة العامة لالالسيد الدكتور/ محسن عادقام  فيلما

 ً السيد/ حضر العرض قد و .عن فرص االستثمار في مصر والمزايا التي تمنح للمستثمرين وعرضا

زيد لدهيري وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي التونسي والسيد/ خليل لعبيدي رئيس هيئة 

والسيد/ عاطف مجدوب رئيس هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص  (TIA)االستثمار التونسية 

 .رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمرعدد من و
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 FUTURALLIAبالتعاون مع كونكت  –كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية  تأقامكما 

 .المشاركة عشاءاً رسمياً بمنطقة قرطاج لكل الوفود 

 

 200مؤسسة أفريقية ومغربية وأكثر من  200مؤسسة تونيسة و 200المنتدى حوالى في شارك قد و

 وخلقمؤسسة من باقى دول أوروبا وشرق آسيا وأمريكا، ويهدف المنتدى لدفع التصدير واالستثمار 

بين  مال ثنائيةعالقات شراكة جديدة مع الفاعليين االقتصاديين فى العالم باإلضافة الى عقد لقاءات أع

 .رجال األعمال المصريين وشركائهم من الدول المختلفة
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 مع الرئيس التونسيلقاء 
عبد العليم نوراه رئيس مجلس األعمال المصرى  السيد/استقبل الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى 

 نوفمبر. 17-13التونسى، لعرض توصيات المجلس بعد اجتماعه بتونس فى الفترة من 

 

وفى البداية رحب الرئيس التونسى بمجلس األعمال متمنيا له التوفيق، مؤكدا على حرص تونس 

وعرض نوراه  .لدين وزيادة حجم التبادل التجارىعلى تعزيز ودعم العالقات االقتصادية بين الب

توصيات المجلس والتى تقوم على انشاء خط مالحى بين الدولتين لتسهيل عملية التجارة لزيادتها ، 

باالضافة إلى إنشاء لجنه مصغرة لحصر مشاكل المستثمرين فى كال البلدين لعرضها على اللجنة 

ولة فى كال البلدين العليا فى ديسمبر القادم للعمل على حلها ، إلى جانب االتصال بالجهات المسئ

لتحسين مناخ االستثمار وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين لتشجيع االستثمارات المشتركة ذات 

 العائد االقتصادى.

 

وفى نهاية اللقاء اكد السبسى حرص دولة تونس على زيادة حجم التعاون المصرى فى كافة 

 .المجاالت االستثمارية وخاصة أن مصر "أم الدنيا"


