السٌرة الذاتٌة

االسم :عامر عٌسى الجواهري
التخصص :استشاري فً التنمٌة الصناعٌة والمناطق الصناعٌة واالستثمار
المإهل االكادٌمً :بكلورٌوس هندسة  -كلٌة الهندسة  -جامعة بغداد 1531 /
المإهالت الرئٌسٌة :التنمٌة الصناعٌة والمناطق الصناعٌة والتنمٌة االقتصادٌة واالستثمار
وسائل االتصال :نقالE-mail: amer_aljewahiri@yahoo.com / 23521040500 :
الخبرة العملٌة:
* أٌلول – تشرٌن أول  9103خبٌر متعاقد مع الوكالة األلمانٌة للتعاون الدولً بخصوص
الحوار بٌن القطاعٌن العام والخاص .PPD
* تشرٌن الثانً  9103/1/10 – 9101خبٌر التنمٌة الصناعٌة فً منظمة االمم المتحدة
التنمٌة الصناعٌة
* ) )9008-2010الشركة الموحدة لالستشارات العراقٌة بالتحالف مع شركة كرانت ثورنتون
األمرٌكٌة – مدٌر أقدم
* ( )9112 -9113وزارة الصناعة و المعادن – دائرة االستثمارات
العنوان الوظٌفً :خبٌر مهندس فً قسم األستثمار األجنبً  /دائرة األستثمارات
 عضو مجلس ادارة الشركة العامة للصناعات القطنٌة  /وزارة الصناعة و المعادن.* ( )9113-9112الشركة العراقٌة للتصمٌم واألنشاء الصناعً المحدودة – شركة هندسٌة
ضمن مجموعة شركات الشمري – قطاع خاص) – مدٌر مفوض
عملها المشاركة فً مناقصات المشارٌع النفطٌة وفتح الحوارات مع الشركات العالمٌة لتنفٌذ
المشارٌع واالستثمار فً العراق من خالل التحالفات.
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* ( )9112-9119شركـة الرفن للتجارة العامة المحدودة – مجموعة شركات الشمري –
قطاع خاص – المدٌر التنفٌذي
تورٌد المنتجات الغذائٌة من الشركات العربٌة واألجنبٌة وتوزٌعها داخل العراق.
* ( )9119 – 0333مجموعة شركات الشمري – قطاع خاص
العنوان الوظٌفً :مسإول قسم المشارٌع وقسم عقود مذكرة التفاهم وتطوٌر األعمال.
* ( )0333 -0331وزارة الصناعة و المعادن  -دائرة التخطٌط والدراسات والمتابعة  -قسم
التخطٌط ومتابعة المشارٌع – رئٌس مهندسٌن .
* ( )0323 -0321المنشأة العامة لصناعة األسمدة الشمالٌة فً بٌجً  -وزارة الصناعة و
المعادن  -مدٌر التخطٌط والمتابعة .
* ( )0321 -0329المؤسسة العامة للصناعات الكٌمٌاوٌة  -وزارة الصناعة و المعادن
العنوان الوظٌفً :مهندس أقدم  -مسإول قسم األسمدة والبتروكٌمٌاوٌات  /الدائرة الفنٌة
* ( )0329المنشأة العامة لصناعة الخشب فً النجف  -وزارة الصناعة و المعادن
العنوان الوظٌفً :مهندس معمل
* ( )0329 -0312المنشأة العامة لصناعة األسمدة فً خور الزبٌر  -البصرة  -وزارة
الصناعة و المعادن – مهندس وجبة للعملٌات الكٌمٌاوٌة فً تشغٌل قسم األمونٌا.
* ( )0311 -0313القطاع الخاص
تنفٌذ وتشغٌل حقل دواجن وأعمال تجارٌة وهندسٌة.
نشاطات اخرى:
 المشاركة بورقة عمل فً المإتمر الدولً للمنظمة الدولٌة للمناطق الحرة والمناطقاالقتصادٌة الخاصة المنعقد فً موناكو تشرٌن الثانً .0215
 عرض ورقة بخصوص التروٌج لالستثمار فً العراق فً الندوة التً نظمتها منظمة الٌونٌدوبالتعاون مع السفارة العراقٌة فً ألمانٌا المنعقدة فً معرض هانوفر ماٌس .0211
 المشاركة بورقة عمل فً مإتمر االستثمار فً العراق المنعقد فً ألمانٌا ماٌس .0212 تقدٌم ورقة عمل ومداخلة فً مإتمر التجارة واالستثمار العراقً – األلمانً فً برلٌن شباط.0212
 المشاركة فً عضوٌة فرٌق عمل استثماري لوزارة الصناعة عالً المستوى إوفد الى االردنللتفاوض واحالة  0معامل أسمنت لالستثمار بالمشاركة ,كانون الثانً.0224 /
 إعداد وعرض ورقة عمل ( دور الشرٌك االستراتٌجً للمساهمة بالمشارٌع المشمولةباالصالح االقتصادي ) فً اجتماع موسع فً وزارة الصناعة والمعادن أٌلول .0223 /
 المشاركة مع وفد برئآسة السٌد وكٌل وزارة الصناعة والمعادن بزٌارة مصر للقاء الشركاتالعالمٌة فً نٌسان .0223
 المشاركة بورقة عمل فً المإتمر العربً الثانً للتجارة البٌنٌة العربٌـة فـً الدوحـة قطـرللفتــرة من  0222/2/1-0بعنوان (( مستقبل التجارة العربٌة البٌنٌة  /تفعٌل برنامج التبادلٌة
التجارٌة واالستثمار والتنمٌة)).
 لقاءات للتنسٌق والتعاون وتبادل الخبرة مع هٌئة التخاصٌة فً األردن أٌلول  0221ضمنفرٌق برئاسة السٌد وكٌل وزارة الصناعة لشإون التنمٌة واالستثمار .
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– التركٌز على األنشطة المتعلقة بدعم القطاع الصناعً والمشارٌع الصغٌرة والمتوسطة
والشراكة والحوار بٌن القطاعٌن العام والخاص وتحول الشركات العامة الى شركات مساهمة
والتنوٌع االقتصادي والتروٌج لنشاطات مراكز تنمٌة األعمال.
– المشاركة ضمن عدد من الفرق والنشاطات التشاورٌة فً لجان حكومٌة مشتركة من ضمنها
الحوارات المتعلقة بتشرٌع بعض القوانٌن االقتصادٌة مثل قانون المدن الصناعٌة وتعدٌل قانون
الشركات والشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص.
– عضو لجنة إعداد الستراتٌجٌة الصناعٌة  0212 -0202المشكلة .0215
– عضو فرٌق التهٌئة لتشكٌل مجلس القطاع الخاص المشكل آب  -أٌلول .0215
– استخدام اللغة االنكلٌزٌة بطالقة جٌدة جدا وفً استخدامات نظم الكومبٌوتر.
– المحافظة على عالقات تشاور طٌبة مع عدد من المنظمات الدولٌة والمحلٌة.
* البحوث والدراسات:
 النشر المتواصل لمواضٌع متنوعة فً مجال االقتصاد والصناعة واالستثمار فً جرٌدةالصباح (جرٌدة العراق الرسمٌة) وفً جرٌدة الحٌاة اللندنٌة وغٌرها.
– إعداد وعرض أوراق عمل ومحاضرات فً ورش العمل والندوات والمإتمرات التً تنظم
داخل وخارج العراق.
 تحقٌق لقاءات إعالمٌة بالشؤن االقتصادي فً عدد من الفضائٌات والوكاالت منها:- https://www.youtube.com/watch?v=E&feature=youtu.be&C2u7hqeBE
fbclid=IwAR3AUQA3O6xf7TQRaPl1ZA_6phzI0bzCB4FTR6zxdItmfY7iC0a3tWsUmk
- https://www.youtube.com/watch?v=RSFvvy7qvM&fbclid=IwAR0r53bMZ_pcwBfLBZ0eiYRe8T_EsuTFeHLZUhbhqg
O9CiOqDnuSni5sPMI
- https://www.youtube.com/watch?v=mYRh90nGJ3Ihttp://alsabaah.iq/12973/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D
9%81-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9

http://aletejahtv.com/etejah-press/archives/328871
https://www.youtube.com/watch?v=Pca5cuu39yE
* النشاطات ضمن منظمات المجتمع المدنً
 عضو مإسس وعضو الهٌئة االدارٌة فً منتدى بغداد االقتصادي – منظمة مجتمع مدنً. عضو هٌئة الخبراء فً المعهد العراقً لالصالح االقتصادي.– عضو إتحاد رجال األعمال العراقٌٌن.
 عضو مجلس األعمال العراقً الفرنسً. عضو نقابة المهندسٌن عضو جمعٌة المهندسٌن العراقٌة0

– عضو لجنة االعالم فً جمعٌة المهندسٌن العراقٌة.
 المشاركة الفاعلة فً المإتمرات والندوات المعنٌة بالشؤن االقتصادي وفعالٌات المنظماتالمهنٌة ومنظمات المجتمع المدنً بصفة مشارك أو محاضر أو الدارة الجلسات.
– عضو الفرٌق االستشاري التطوعً الساند الى صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من
العملٌات االرهابٌة ,لمدة حوالً سنتٌن.
 -ناشط ضمن فعالٌات رابطة المجالس البغدادٌة الثقافٌة.
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