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استضافت العاصمة األلمانية برلين، أعمال الملتقى االقتصادي العربي األلماني 
والمهتمين  والخبراء  األعمال  واسع من رجال  والعشرون، بحضور  الخامس 

بالعالقات العربية األلمانية. 
وألقى في الجلسة االفتتاحية أمين عام الغرفة العربية – األلمانية عبد العزيز 
التجارة  وزيرة  جامع  نيفين  الوزيرة  بمعالي  فيها  رحب  كلمة  المخالفي، 
مؤكداً  والحاضرين،  والمشاركين  الملتقى  شرف  ضيفة  المصرية  والصناعة 
العربية خالل  االقتصادية  الشراكة  تعزيز  االقتصادي في  الملتقى  أهمية  على 
العالقات  ثوابت  أحد  إلى  تحول  والذي  الماضية  عاماً  والعشرون  الخمس 

االقتصادية العربية األلمانية وتأكيداً على استدامة عمل الغرفة.
أما رئيس الغرفة الوزير االتحادي السابق الدكتور بيتر رامزاور، فشدد خالل 
كلمته في الملتقى على التطور الكبير للعالقات االقتصادية العربية األلمانية ومن 
اتفاقية بين شركة سيمنز ومصر إلنشاء وتحديث  التطورات توقيع  أبرز هذه 
خطوط السكك الحديدة والتي تعتبر أكبر اتفاقية للشركة منذ إنشائها قبل 175 
عاماً، هذا باإلضافة إلى التعاون المتميز بين الدول العربية وألمانيا في مجال 
الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص، والذي يكتسب أهمية متزايدة 

على ضوء التطورات الجارية في أوكرانيا وأزمة الطاقة الناتجة عنها.
بدورها أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع في كلمتها على 
عمق العالقات المصرية األلمانية والتي يتم االحتفال هذا العام بالذكرى السبعين 
لها، إضافةً الى النقلة النوعية في العالقات بين البلدين منذ زيارة الرئيس عبد 
تحوالت  تشهد  مصر  أن  خصوصا   ،2015 عام  ألمانيا  الى  السيسي  الفتاح 
اقتصادية كبيرة في مجال الصناعة واالستثمار، حيث إلى جانب التقدم الكبير 
الذي تحقق في مجال البنية التحتية االساسية تم تطوير قوانين االستثمار لتسهيل 

االستثمارات االجنبية في مصر.
الدكتور  العربي  الدبلوماسي  السلك  وعميد  اللبنانية  الجمهورية  سفير  وأشار 
االلماني  العربي  االقتصادي  الملتقى  أهمية  إلى  كلمته  في  أديب  مصطفى 
في  االلمانية  العربية  التجارة  غرفة  تنظمها  التي  الفعاليات  وباقي  االقتصادي 
الجيدة  السمعة  إلى  نوه  كما  االلمانية.  العربية  االقتصادية  الشراكة  تعزيز 
التي تتمتع بها المنتجات األلمانية في العالم العربي، مؤكداً على أن العالقات 
االقتصادية العربية األلمانية هي أكبر من مجرد تبادل للسلع، حيث تشمل أيضا 
نقلة تكنولوجيا والمعرفة األلمانية إلى الدول العربية. داعيا الشركات األلمانية 
إلى االستثمار والعمل المباشر في الدول العربية حيث يبلغ سكان العالم العربي 
أكثر من 400 مليون نسمة، الجزء األكبر منهم من فئة الشباب، هذا إلى جانب 

الموقع االستراتيجي للدول العربية.
وتناول الرئيس التنفيذي التحاد غرف التجارة والصناعة االلمانية الدكتور فولكا 
تراير في كلمته، التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إلى جانب الحرب في 

أوكرانيا والتحديات اإلضافية في مجال سالسل التوريد وإمدادات الطاقة والتي 
تستدعي أيضا مزيدا من التعاون المشترك بين الدول العربية وألمانيا.

وعقب الحفل االفتتاحي تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التجارة والصناعة 
المصرية والغرفة العربية األلمانية، والتي وقعها عن الجانب المصري الوزيرة 

نيفين جامع وعن الغرفة األمين العام عبد العزيز المخالفي.
مع  العربية،  الغرف  وممثلي  بين رؤساء  لقاء خاص  عقد  الملتقى  إطار  وفي 

وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع. 
والتشريعات  مصر  في  االستثمار  ومناخ  فرص  عن  جامع  الوزيرة  وتحدثت 
الحديثة التي أقرتها الحكومة لتسهيل عملية االستثمار وتسريعها. وأّكدت على 
بين مصر واالمارات واألردن،  توقيعها مؤخرا  التي جرى  االتفاقيات  أهميّة 
والتي تشمل العديد من القطاعات الحيوية، وتهدف إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية 
هذه  أّن  إلى  الفتة  االتفاقيات.  على  الموقعة  الثالثة  األطراف  منها  ستستفيد 
إلى  وتطرقت  أخرى.  عربية  بلدان  لتشمل  المستقبل  في  ستتوسع  االتفاقيات 

الدور البارز الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال. 
كذلك جرى التطّرق خالل اللقاء إلى المعوقات التي تعترض تطوير وتعظيم 
حركة التجارة واالستثمار بين البلدان العربية، وفي طليعتها حرية تنقل رجال 
باإلضافة  تنقل رؤوس األموال،  العرب، وكذلك حرية  األعمال والمستثمرين 
التشديد  العربية. وجرى  البلدان  من  العديد  تنتهجها  التي  السلعية  الحماية  إلى 
على أهمية وضع واعتماد استراتيجية عربية للربط البحري واللوجستي. كما تم 
االتفاق خالل اللقاء على أن يقوم اتحاد الغرف العربية بإعداد ورقة عمل تكون 
بمثابة استراتيجية لتفعيل العمل العربي المشترك في ضوء التطورات العالمية 
التي تحتّم االستفادة من القدرات والموارد التي تتمتع بها البلدان العربية، األمر 
الذي يساهم في تحقيق التكامل التجاري والزراعي والصناعي واالستثماري. 

وجرى االتفاق على أن يتم تقديم ورقة العمل إلى معالي الوزيرة نيفين جامع 
بصفتها رئيسة المجلس االقتصادي واالجتماعي لهذه الدورة، كي يصار إلى 
مناقشتها من جانب وزراء االقتصاد والتجارة والصناعة العرب خالل اجتماعات 
المجلس، ومن ثم رفعها من جانب اتحاد الغرف العربية إلى القادة والرؤساء 
والملوك العرب، في اجتماعات القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية المزمع 

عقدها في موريتانيا خالل شهر يناير )كانون الثاني( 2023.
اللوجيستي،  النقل والدعم  المنتدى، مواضيع عدة منها  وتناولت جلسات عمل 
التنمية وتدوير النفايات، الثورة الصناعية الرابعة، إمكانية التمويل واالستثمار، 
االمن الغذائي، مستقبل االعمال بعد جائحة كورونا. هذا باإلضافة إلى جلسة 
الخارجية  وزارات  عن  وممثلين  العرب  السفراء  من  عدد  بحضور  عامة 

واالقتصاد لمناقشة أفاق العالقات العربية األلمانية.  
المصدر )اتحاد الغرف العربية(

انعقاد الملتقى العربي – األلماني في برلين: شراكة استراتيجية في ضوء التطورات واألزمات العالمية



The German capital, Berlin, hosted the twenty-fifth Arab-
German Economic Forum, in the presence of a large number 
of businessmen, experts and those interested in Arab-German 
relations.
In the opening session, the Secretary-General of the Arab-
German Chamber, Abdel Aziz Al-Mikhlafi, delivered a speech 
in which he welcomed Minister Nevin Jameh, Minister of Trade 
and Industry of Egypt, the guest of honor of the forum and the 
participants and attendees, he stressed the importance of the 
economic forum in strengthening the Arab economic partnership 
during the past twenty-five years, which turned into one of the 
constants of Arab-German economic relations and an affirmation 
of the sustainability of the Chamber's work.
As for the Chamber’s president, the former Federal Minister, Dr. 
Peter Ramsauer, during his speech at the forum, he stressed the 
great development of Arab-German economic relations, among 
the most prominent of these developments was the signing 
of an agreement between Siemens and Egypt to establish and 
modernize railways, which is the largest agreement for the 
company since its inception 175 years ago. This is in addition 
to the distinguished cooperation between Arab countries and 
Germany in the field of energy in general and renewable energy 
in particular, which is gaining increasing importance in light of 
the current developments in Ukraine and the resulting energy 
crisis.
In her turn, the Egyptian Minister of Trade and Industry, Nevin 
Gamea, emphasized in her speech the depth of Egyptian-German 
relations, which this year is celebrating its seventieth anniversary, 
in addition to the qualitative leap in relations between the two 
countries since President Abdel Fattah El-Sisi’s visit to Germany 
in 2015. Especially that Egypt is witnessing major economic 
transformations in the field of industry and investment, where in 
addition to the great progress that has been achieved in the field 
of basic infrastructure, investment laws have been developed to 
facilitate foreign investments in Egypt.
In his speech, the Ambassador of the Lebanese Republic and Dean 
of the Arab Diplomatic Corps, Dr. Mustafa Adib, pointed out 
the importance of the Arab-German Economic Forum and other 
events organized by the Arab-German Chamber of Commerce 
in promoting the Arab-German economic partnership. He also 
noted the good reputation enjoyed by German products in the 
Arab world, stressing that Arab-German economic relations 
are more than just an exchange of goods, as they also include 
the transfer of German technology and knowledge to the Arab 
countries. He called on German companies to invest and work 
directly in the Arab countries, where the population of the Arab 
world is more than 400 million people, the largest part of them 
are young people, in addition to the strategic location of the Arab 
countries.
In his speech, the CEO of the Federation of German Chambers 
of Commerce and Industry, Dr. Volka Trier, addressed the 
challenges posed by the Corona pandemic, in addition to the war 
in Ukraine and additional challenges in the field of supply chains 

and energy supplies, which also require more joint cooperation 
between Arab countries and Germany.
After the opening ceremony, a cooperation agreement was 
signed between the Egyptian Ministry of Trade and Industry 
and the Arab-German Chamber, which was signed by Minister 
Nevin Jameh on the Egyptian side and the Chamber's Secretary-
General Abdel Aziz Al-Mikhlafi.
Within the framework of the forum, a special meeting was held 
between the heads and representatives of the Arab Chambers, 
with the Egyptian Minister of Trade and Industry, Nevin Gamea.
Minister Gamea talked about the investment opportunities and 
climate in Egypt and the recent legislation approved by the 
government to facilitate and speed up the investment process. 
She stressed the importance of the agreements recently signed 
between Egypt, the UAE and Jordan, which include many vital 
sectors, and aim to implement strategic projects that will benefit 
the three signatories to the agreements. Pointing out that these 
agreements will be expanded in the future to include other Arab 
countries. She touched on the prominent role that the private 
sector can play in this field.
The meeting also touched upon the obstacles that hinder the 
development and maximization of the movement of trade and 
investment between Arab countries, foremost among them is 
the freedom of movement of Arab businessmen and investors, 
as well as the freedom of capital movement, in addition to the 
commodity protection pursued by many Arab countries.
The importance of developing and adopting an Arab strategy for 
maritime and logistical connectivity was stressed. It was also 
agreed during the meeting that the Union of Arab Chambers 
would prepare a working paper that would serve as a strategy 
to activate joint Arab action in light of global developments that 
necessitate benefiting from the capabilities and resources enjoyed 
by Arab countries, which contributes to achieving commercial, 
agricultural, industrial and investment integration.
It was agreed that the working paper would be presented to 
Her Excellency Minister Nevin Jameh in her capacity as the 
President of the Economic and Social Council for this session, 
in order to be discussed by the Arab Ministers of Economy, 
Trade and Industry during the meetings of the Council. Then, it 
was submitted by the Union of Arab Chambers to Arab leaders, 
presidents and kings, in the economic, development and social 
summit meetings to be held in Mauritania during January 2023.
The forum’s working sessions dealt with several topics, 
including transportation and logistical support, development and 
waste recycling, the Fourth Industrial Revolution, the possibility 
of financing and investment, food security, and the future of 
business after the Corona pandemic. This is in addition to a 
plenary session, attended by a number of Arab ambassadors and 
representatives of the ministries of foreign affairs and economy, 
to discuss the prospects for Arab-German relations.
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