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Συμφωνίες στον τομέα της βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ  

ΗΑΕ, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Μπαχρέιν, 26.2.2023 

 
Επίσημα ειδησεογραφικά μέσα ΗΑΕ προβάλλουν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα της 3ης 

συνεδρίασης της Ανώτατης Επιτροπής της Βιομηχανικής Συνεργασίας για τη Βιώσιμη Οικονομική 

Ανάπτυξη που συνεκλήθη στο Αμμάν, καθώς εταιρείες από τα ΗΑΕ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και 

το Μπαχρέιν υπέγραψαν Συμφωνίες με επενδυτική αξία άνω των $2 δισ. 

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω Σχήμα Βιομηχανικής Συνεργασίας για τη Βιώσιμη Οικονομική 

Ανάπτυξη που συστάθηκε το προηγούμενο έτος στοχεύει στη δημιουργία μεγάλων κοινών 

βιομηχανικών έργων, στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, στην αύξηση της συμβολής της 

βιομηχανίας στο ΑΕΠ, στη διαφοροποίηση των οικονομιών, στη στήριξη της βιομηχανικής 

παραγωγής και στην αύξηση των εξαγωγών των χωρών-εταίρων.  

Σύμφωνα με τις εδώ ανακοινώσεις, υπεγράφησαν 12 Συμφωνίες για 9 βιομηχανικά έργα. Τα 

έργα αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 13.000 ευκαιρίες απασχόλησης και να ενισχύσουν το 

εθνικό ΑΕΠ στις χώρες εταίρους κατά περισσότερα από $1,6 δισ. 

Ο πρωθυπουργός της Ιορδανίας Δρ Bisher Al-Khasawneh παρευρέθηκε στην τελετή 

υπογραφής των Συμφωνιών εταιρικής σχέσης μαζί με τους Υπουργούς Βιομηχανίας από τις 4 χώρες. 

Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ, Δρ Sultan Al Jaber, 

δήλωσε την προθυμία των ΗΑΕ να συνεργαστούν με τα υπόλοιπα αραβικά κράτη για την επίτευξη 

ολοκληρωμένης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.  

Η αντιπροσωπεία των ΗΑΕ περιλάμβανε πλήθος αξιωματούχων και εκπροσώπων εταιρειών 

όπως ADNOC, Emirates Global Aluminium, Dubai Investments, Abu Dhabi Holding Company, 

Mubadala, Janan Company, M-Glory Holding Group, Global Pharma, Adkan Pharma και Al Dahra 

Company. 

Μεταξύ των 12 Συμφωνιών, εμιρατινού ενδιαφέροντος είναι οι ακόλουθες: 

1. Η αιγυπτιακή εταιρεία Soda Chemical Industries ανακοίνωσε μια επένδυση $500 εκ. για την 

παραγωγή ανθρακικού νατρίου, που είναι η κύρια πρώτη ύλη σε πολλές βιομηχανίες, όπως ο τομέας 

του γυαλιού και των απορρυπαντικών. Η μονάδα θα έχει παραγωγική ικανότητα 500.000 τόνων 

ετησίως. Υπεγράφη Μνημόνιο Συμφωνίας για στρατηγική συνεργασία με την Emirates Flat Glass 

Company, που ανήκει στην Dubai Investments, για την αγορά του τελικού προϊόντος. 

2. Η αυτοκινητοβιομηχανία M Glory Holding με έδρα τα ΗΑΕ ανακοίνωσε την κατασκευή 3 

εργοστασίων ηλεκτρικών οχημάτων με εξειδικευμένες γραμμές παραγωγής και συναρμολόγησης στα 

ΗΑΕ, την Ιορδανία και την Αίγυπτο. Η παραγωγική ικανότητα θα φτάσει τα 40.000 compact 

crossover SUV κατά τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας. Η M Glory Holding υπέγραψε Μνημόνια 

Συνεργασίας με το Jordan Design and Development Bureau και τον Arab Organisation for 

Industrialization της Αιγύπτου ως κατασκευαστικούς εταίρους και με την GARMCO του Μπαχρέιν 

για την προμήθεια φύλλων αλουμινίου.  

3. Ο Όμιλος CFC με έδρα τα ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει $400 εκ. για τη δημιουργία 1 

βιομηχανικού συγκροτήματος για λιπάσματα και χημικά στην Αίγυπτο. Υπέγραψε Μνημόνια 

Συνεργασίας με την Arab Potash με έδρα την Ιορδανία και την Misr Phosphate Company της 



Αιγύπτου για την προμήθεια πρώτων υλών. Το βιομηχανικό συγκρότημα θα έχει ετήσια παραγωγική 

δυναμικότητα 1/2 τόνου ζωοτροφών και λιπασμάτων ποτάσας και 1,1 τόνου χημικών. 

4. Η Emirates Global Aluminium ανακοίνωσε μια επένδυση $200 εκ. για τη δημιουργία εργοστασίου 

πυριτίου στα ΗΑΕ, με παραγωγική ικανότητα 55.000 τόνων ετησίως. Η εταιρεία υπέγραψε Μνημόνιο 

Συνεργασίας με τον όμιλο Manaseer της Ιορδανίας για την προμήθεια του απαιτούμενου 

κρυσταλλικού πυριτίου. 

5. Ο Όμιλος Manaseer ανακοίνωσε την επέκταση 1 εργοστασίου οξειδίου του μαγνησίου $70 εκ. 

στην Ιορδανία. Μόλις ολοκληρωθεί, το εργοστάσιο θα έχει συνολική παραγωγική ικανότητα 270.000 

τόνων ετησίως, οι οποίοι θα εξάγονται στα ΗΑΕ. Θα πουλήσει το προϊόν της στην Emirates Global 

Aluminium. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2024. 

6. Στον φαρμακευτικό τομέα, η Globalpharma των ΗΑΕ συνήψε Συνεργασία με την Αιγυπτιακή 

Nerhadou για την ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας για την κατασκευή φαρμάκων και 

συμπληρωμάτων. Υπογράφηκε επίσης Συμφωνία για τη μεταφορά τεχνολογίας σε 2 ιορδανικές 

εταιρείες, τις Savvy Pharma και Triumph. Και τα 2 έργα θα ξεκινήσουν το 2023, με συνολική αξία 

επένδυσης $60 εκ. Η παραγωγική ικανότητα θα φτάσει τα 5 εκατομμύρια συσκευασίες ετησίως ανά 

προϊόν. 

7. Η ιορδανική εταιρεία Itqan ανακοίνωσε μια Εταιρική Σχέση μεταφοράς τεχνολογίας και Σύμβαση 

κατασκευής με την Globalpharma και την ADCAN Pharma για την κατασκευή συριγγών, 

αερολυμάτων και εισπνευστήρων.  

Το Σχήμα έχει λάβει επίσης 35 προτάσεις για νέα έργα, τα οποία βρίσκονται υπό εξέταση. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, θα φιλοξενήσει την 4η 

συνεδρίαση της Ανώτατης Επιτροπής. 


