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 2017احتفال الغرفـة بحلـول عـام 

 

احتفــاال في بافيــون دوفيــن  2017ينـاير/ كانون األول  10  الثـالثاء نظمت الغرفة التجارية العربية الفرنسية

 . الجديدةالميــالدية حلـول السـنة  بمناسبة

 

 ممثلي اإلدارات الفرنسـية منء وأعضاء من السلك الدبلوماسي وسـفراالغرفة إلى هذا االحتفال دعوة وقد لّبــى 

وأعضـاء في مجلس اإلدارة ، ؤسسـات ورجـال أعمال ورؤسـاء موالغـرف التجـارية ، المنظمات االقتصادية و

وفي الغرفـة ، وصحـافيون ، وشــّرفوا بحضـورهم هذا اللقـاء الذي أصبح بمـرور الســنين موعـدا ســنويا 

  ية الفرنســـية. العــربلكـافة المعنييـــن بالعـالقات 

 

 

   اد والشركات". " قاعدة البيانات في خدمة األفر لقــاء فطــور عمـــل حول

 

 اريخـــبلقـاء تم تنظيمـه بت 2017ور العمـل لسنة ــربية الفرنسـية حلقـات فطـــة التجـارية العــــدّشـــنت الغرف

 .قاعدة البيانات في خدمة األفراد والشركات" "حول موضوع  2017 كـانون الثاني يناير/ 25

 

ومديرها العام،  Openfieldمؤسسي شركة  يل سميت ، أحدذا الموضوع السيد سيروقد دعت الغرفة لمعالجة ه

الذي قدّم للحاضرين عرضا عن كيفية تجميع البيانات ومعـالجتها وكيف يمكن وضع قـاعدة البيانات هذه في 

هذا  أي  إن قاعدة البيانات،التجارية : "  للجوء إليها سـواء في إدارة أعمالها أو في أنشـطتها خدمة المؤسسـات
 ،انطـالقا من المعلومات التي تّم تجميعها ،إذا كنا قادرين إال الهائل من المعطيات غير المنّظمة، ال قيمة لها العدد
 ".   معيّنة وألغراض محـددة،  مؤشـرات أساسية الستخدامها في مهـن اسـتخالص على

 

  ا مؤسسـة باركور فرانسللسـنة الثـانية على التـوالي، مشــاركة الغرفـة في ورشـة عمـل دوليـة نظمته
 

 Parcoursفي ورشة العمل الدولية التي تنظمهـا مؤسسة  2017 مارس/ آذار 16 الخميسالغرفـة  شـاركت

France .التي يديرها السيدان انطوان كولسون وإدوارد شابانون ، وذلك في باريس في فندق بولمان بيرسي 

وسة بعناية وبتوقيت دقيق بين الفعاليات االقتصادية في مدروكان الهدف من ورشة العمل هذه تنظيم لقـاءات 

المناطق واألقاليم الفرنسية )وكاالت، أقاليم، تجمعات ، الخ...( والممثلين الدوليين المشاركين )غرف تجارية، 

 سفارات، وكاالت تنمية ، الخ...(.

 

فيذي، والسيد إيريك هيالر، مدير العالقات ممثلة بالسيدة نيروز فهد، المدير التنفي هذا اللقاء وقد شـاركت الغرفة 

الخارجية، وكان برنامجهما حـافال بمواعيد  مع ممثلي األقاليم الفرنسية، تلتها لقاءات وتبادل أحـاديث غير 

 رسـمية الهدف منهـا تحـديد المشـاريع التي يمكن تنفيذها بشكل مشترك سـوءا في فرنسا أو في البالد العـربية.   

    

 

   للمدعوين للعمـل في الدول العـربية أو من المكلفين بالعـالقات مع العـالم العــربي  تأهيـل ل الثـانية لقـةالح 

 

في إطار الحلقة الثانية لتأهيل المدعوين للعمل في الدول العربية أو المكلفين بالعالقات مع العالم العربي،  تم 

واالنفتاح على إدارة االختالفات الثقافية حول " ،  2017 س/ آذارمـار 22األربعاء حلقـة من هذا النـوع تنظيـم 
 . مخصصة لدول المغـرب العـربي هذه الحلقةنت وكا ". األعمال النطاق الدولي : تطــوير
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 المنطقة االقتصادية لقناة السـويس : الفرنسية تنظم مأدبة عشـاء لتقديم عرض عن الغرفة التجارية العربية

 

بهـدف عــرض هذا المشــروع  2017 مـارس/ آذار 23ئيس فانسان رينا بتنظيم مأدبة عشـاء بتـاريخ قام الر

 المميّــز لالقتصــاد المصــري. 

 

السيد إيهـاب بـدوي، وكذلك ممثليـن عن سعادة  ولقد ضّمت المأدبة وفـدا مصــريا ترأسـه سـفير مصـر في فرنسا، 

 ادل مباشر ومثمر وودّي بين المشـاركين. تبـ مؤسسـات فرنســية ، وشــهدت

 

 

 في البالد العـربيةالزراعيـة الغذائية  لقــاء فطــور عمـــل حول الصناعات 

 

في دار لقـاء صبـاحي بتنظيـم  2017 مارس/ آذار 28لثـالثاء قامت الغرفة التجـارية العربية الفرنسية في يوم ا

على المملكة في البالد العربية : مع التركيز   الزراعية الغذائية الصناعاتحول "البوليتيكنسيان في باريـس 

 ". العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة

 

الغذائية في بيزنيس  ائرة القطاعات الزراعية والزراعيةودعت بهذه المناسبة السيدة باسكال تييفري ، رئيسـة د

، لكي تقدم عرضـا عن هذا القطاع الواعد بالنسـبة للمؤسسـات فرانس )هيئة تشجيع التجارة الخارجية الفرنسية(

 الفرنسـية، والفـرص التي تتيحها هذه األسـواق التي هي في أوج نموهــا وتطـورها. 

 

 

 الغرفـة تكـــّرم الســلك الدبلوماســي العـــربي 

 

ية، والدكتـور صـالح الطيـــار، األمين  دعـــا السـيد فانسان رينــا ، رئيس الغرفـة التجـارية العـربية الفرنسـ

 .  2017 أبريل/ نيسـان 4العـام، السـادة السـفراء العـرب المعتمـدين في باريـــس، إلى عشــاء عمـل بتـاريخ 

 

ولقد تّم هذا اللقـاء بحضـور عميـد السـلك الدبلوماسـي العـربي في فرنســا سـعادة السيد الشـيباني بوهمــود، سـفير 

رئيس بعثـة جـامعة الدول العـربية في باريـس، والعـديد من سـفير، يبيــا ، وسـعادة السيد بطـرس عســاكر، ل

 السـادة السـفراء والمستشـارين االقتصـاديين والتجـاريين. 

 

الفرنسية وجرى خالل هذا اللقـاء تبـادل لألحـاديث بنّــاء ومثمـر بين المسـؤولين عن الغرفـة التجارية العربية 

لغرفـة والبـالد كان مناسبة إلبـراز عـالقات الثقـة والتعـاون المتينـة التي تجمـع بين ا ، ووبين الدبلوماسـيين

 ارية.عددة األطراف ،االقتصادية والتجادلة المتاسـعة وعـامة عن العـالقات المتباء نظـرة والعـربية ، وفرصة إللق
 

 

    في الغرفـة التجـارية العـربية الفرنسـيةصنـاعة الريــاض وفــد ســعودي من غرفـة تجـارة و

 

من غرفة تجـارة وفــدا  2017أبـريل/ نيســان  13و 12اسـتقبلت الغرفة التجـارية العـربية الفرنسـية يومي 

النفيعي ، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الريـاض  بن قنيفذ وصنـاعة الريـاض برئاسـة السيد سـعود

 لنقـل والخدمات اللوجسـتية في الغرفـة. وكان الغرض من الزيـارة ومجلس الغرف السـعودية، ورئيس لجنة ا
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واضحا ومحددا : االطالع على كل ما يتعلق بالتشـريعات الفرنسـية الخـاصة باإلعــالنات  على وسـائل النقـل 

 العـامة في المــدن.

، محاطا باثنين من أبريل/ نيسان عشاء عمـل 12، األمين العام للغرفـة، مساء ولقد ترأس الدكتور صـالح الطيار

بــري، ممثل  لوك شابوتون وتييري جيـرار، وكذلك بالسيد رضـا -، السيدان جانالفرنسييننـواب الرؤسـاء 

 خصـوص. عرضـا عـاما عن التشـريعات الفرنسـية في هذا ال مبية السـعودية ، وقـدّ سـفارة المملكة العـر

 

ة نيـروز فهد، المديرة التنفيذية للغرفة، والسيد إيريك هيـالر، مدير العالقات الخارجية، بتنظيـم دكما قـامت السـي

، وهي إدارة إعــالنات Média Transportsاجتماعي عمل فنيين وتقنيين : جرى االجتماع األول في مقـــر 

 العـالم.   ثـالث مجموعـة اتصـاالت في،  Publicisمجموعة 

أما اجتماع العمل الثـاني فلقد تّم في وزارة البيئة والطاقة والبحـار ، في اإلدارة العـامة لإلسـكان وتخطيط المدن 

 المكلفة بالتشريعات المتعلقة باإلعالنات الخارجية في فرنســـا.  اإلدارة والمناظر الطبيعية،  وهي بالذات 

 

 

   ISSEANEديين لدى السـفارات العــربية للتعــّرف على وفـد من المستشـارين االقتصـــا

 

هم السيدة نيـروز فهـد ، فارات العـربية في باريس ، ترافقتم اسـتقبال وفـد من المستشارين االقتصاديين لدى الس

، في  2017 مايو/ أيـار 4ير العالقات الخارجية، بتـاريخ ي الغرفة، والسيد إيريك هيالر، مدالمديرة التنفيذية  ف

لمعـالجة النفــايات العـامة ، الجهـة الرئيسـية Syctom، المصنـع الرئيسي لسـيكتوم  ISSEANEمقـــر إيسيان 

 المنـزلية في فرنسـا وفي أوروبـــا. 

 

ولقد جرى اجتماع قام خـالله قام السيد باتريس فور، مدير مكتب رئيس وكالة باريس وضواحيها للنفايات المنزلية 

زيــارة تقنيــة للمصنـع قام اتور هيرفيه مارسييل، بتقديم عـرض عن نشــاطات وكفــاءات سـيكتوم، تلتـــه السين

 . يرافقـه مدير العمليـاتالوفـد  بها

 

 

 المنتـدى السـنوي الثـامن لمركـز الوسـاطة والتحكيـم لدى الغرفـة التجـارية العـربية الفرنسـية حـول موضوع :

    قـانونية ودورهـا في تطـور التحكيـم في الدول العـــربية". "الضمـانات ال

    

بتنظيم  2017 مايو/ أيار 17األربعـاء قـام مركز الوسـاطة والتحكيم لدى الغرفـة التجـارية العـربية الفرنسـية يوم 

ي تطـور التحكيـم في لضمـانات القـانونية ودورهـا فا "الدورة الثــامنة من منتــداه الســنوي حـول موضـوع 

 . الدول العـــربية"

  القـانوني، لهذا اللقـاء ، الذي أضحـى بمـرور السـنوات لقــاء ال غنى عنه بالنسبة لكل العاملين في الحق ولقد جمـع

حوالى مــائة قــانوني ومحــام وأسـاتذة بارزين من العـرب والفرنسـيين ، ســاهموا جميعهم بحضـورهم 

   م النشــيطة في المناقشــات ، في إثــراء هذا االجتمــاع الذي ينتظـره الكثيـرون .   وبمشـاركته
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 لقــاء فطــور عمـــل حول " القوانين المالية والضريبية والمصرفية الجديدة في اإلمارات العربية المتحدة"

    

السيدة فيرجيني دوتش، المستشارة  2017 / حزيرانيونيو 14األربعـاء دعت الغرفة التجـارية العربية الفرنسـية 

 GDC Partnersتب العيدروس للمحـاماة في اإلمارات، والسيد حسـام نصـراوين، رئيس شركة كالقانونية في م

، ليقدما عرضا عن المعطيـات الضريبية والمحاسبية الجديدة التي تم Arab Business Leadersورئيس 

العربية المتحدة وتأثيرها على اقتصـاد البالد ال سيما على صعيد جـاذبيتها تجاه وضعها مؤخـرا في اإلمارات 

 المسـتثمرين األجــانب.

 

ولقد ضّم هذا اللقـاء حوالي خمسينا من رؤساء الشركات والمعنيين بالعالقات العربية الفرنسية الراغبين باالطالع 

ـاحة فيها ، بالنسـبة للذين يسـعون إلى اإلقـامة أو افتتاح فروع على إمكـانات هذه اإلمـارة الديناميكية والفـرص المت

 .  م أعمــالهم وصـادراتهمفي منطقة الخليـج وزيـادة حجـ

 

 

 "2030لقــاء فطــور عمـــل حول " البحـرين، الســياحة : ركن أسـاسي في خطـة "رؤيــة 

 

 .  2017 سبتمبر/أيلول 19الثاء الث السياحة في البحرين"قامت الغرفة التجارية العربية الفرنسية بتنظيم لقاء حول "

ولقد دعت بهذه المناسبة سعادة الدكتور محمد عبد الغفـار، سفير مملكة البحـرين في فرنسا، والسيد لوران 

، والسيدة كالريس السوميانت، المسؤولة عن (EDB)سانسوسي، ممثـل هيئة البحرين للتنميـة االقتصـادية 

، لعــرض هذه الصنــاعة Gulf Airهيئة البحرين للسياحة والمعـارض، والسيدة فيونـا شــان، من  التسويق لدى

 كبير في الناتج المحلي اإلجمالي للبــالد.  ســاهم إلى حدوت تتميز بنمـو مضطــردالمزدهــرة والتي 

 

 

 الفرنسـية  : فـرص متـاحة أمام الشــركات 0352رؤيـة  –الكـويت الجــديد 

 

، نظمت غرفة تجارة وصناعة باريس 2018ار اإلعداد لعقـد منتـدى االسـتثمار في الكـويت ــضمن إط

لتجـارية العـربية الفرنسـية، وضواحيها، والمجلس األعلى لإلنماء والتخطيط في الكويت، بالشراكة مع الغرفة ا

راض فرص األعمـال واالسـتثمار التي نـدوة اقتصـادية السـتع 2017 أكتوبر/ تشرين األول 12لخميس يـــوم ا

 . 2035يوفرهـا الكـويت على ضوء انطـالقة مخطط التنمية االستراتيجي الذي تضمنته رؤية 

 

ن على السـلطات الكـويتية مواجهتها، وصل إلى وسعيا منها لتقديم عـرض واف عن التحديات الجديدة التي يتعيّ 

سـه سعادة السيد خـالد الروضـان، وزير التجارة والصنـاعة ووزير العاصمة الفرنسـية وفـد كـويتي هــام يرأ

الدولة للشــباب ، ويتألف من كبار المسـؤولين االقتصاديين ال سيما الدكتور خـالد مهـدي، األمين العـام للمجلس 

 إلنمـاء والتخطيط.األعلـى لإلنمـاء والتخطيط ، والسيد فـارس العبيــد، مستشـار األمين العـام للمجلس األعلـى ل

 

وقبل انعقـاد المنتـدى، دعت الغرفة التجـارية العـربية الفرنسـية إلى غـذاء عمـل على شـرف الوفـد الكـويتي، 

بحضـور سـفير الكويت في باريس سـعادة السيد سـامي محمـد السليمان، والسيد إتيان غّيــو، المدير العـام لغرفـة 

 رة وصنـاعة باريـس وضـواحيها، والدكتور صـالح الطيـار، األمين العـام للغرفـة التجـارية العـربية تجـا



 
-5- 

 

 

 

المديرة التنفيـذية ومدير العـالقات الخـارجية للغرفة،  ،الفرنسـية، السيدة نيـروز فهـد والسيد إيريك هيـالر

 ال األعمـال. باإلضـافة إلى عــدد هـام من رؤسـاء الشـركات ورجــ
 

 

 لقــاء فطــور عمـــل حول "كيفية تكييف البضائع المعــّدة للتصـدير إلى البـالد العــربية"

 

احترام المعايير وااللتزام بالمواصفات المفروضة على البضائع شـرط ال بد من التقّيد به وإال فإن البضائع او 

البلد المصـدّرة إليه، أو بكل بسـاطة قد يسـتحيل بيع هذه الخدمـات معـّرضة لرفض اسـتالمها أو إدخـالها إلى 

 البضـاعة ألنه لم يكن من الممكـن إدراجها في األسـواق. 

 

واضح لهذه المتطلبات ، ومساعدتهم على التعامل بشكل أفضل مع  شـرحرين الفرنسيين بتزويد المصدّ وفي سـبيل 

 2017 / تشرين األولأكتوبر 17الثالثاء ية الفرنسية ، يوم أسواق الدول العربية ، دعت الغرفة التجارية العرب

من  Duguet  السيد و Bouaziz ، وكذلك السيدةAFNORبري والسيد مبارك من  -السيدة بونين

INTERTEK المعايير الجديدة في الدول العربيةتقديم عـرض مسـهب عن ، ل. 
 

 

 المغــرب –نجــة في ط 2017أكتوبر/ تشـرين األول  25حتى  23نـــدوة من 

 

شـارك األمين العــام الدكتور صــالح الطيــار في نـدوة عنوانها " دور المناطق الصنـاعية والمنـاطق الحــرة في 

 2017 أكتوبر/ تشرين األول 25وحتى  23من ، ُعقــدت  جــذب االسـتثمارات الصنـاعية وتنميــة الصــادرات"

 غــربية. في مدينـة طنجــة في المملكـة الم
 

 

 مشـاركة الغرفـة التجـارية العـربية الفرنســية في القمـة العـربية األوروبيـة الثـانية في أثينـــــا

 

بمبـادرة من الحكـومة اليــونانية وتحت الرعـاية السـامية للبرلمان األوروبي، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية 

جـــارة وصنـــاعة أثينـــــا، ُعقــــدت القمة العـربية األوروبيـة الثــانية يومي واتحــاد الغــرف العــربية وغــرفة ت

 مشـــارك.  600في العاصمـة اليــونانية بحضـور حوالي  2017 تشرين الثاني نوفمبر/ 10و  9

 

رافقـه السـيدة نيــروز وشـارك في هذه التظـاهرة السيد فانسـان رينــا، رئيس الغرفة التجـارية العـربية الفرنسـية، ت

 فهـــد ، المديرة التنفيــذية للغرفـة. 

 

نوفمبر/ تشرين  10 لجمعـةادسـة المنعقـدة اسة الرئيس الغرفـة السيد رينـا قد دُعي لتقديم مداخلـة في الجلسوكان 

 والعقـارات".  وع :" التعاون االقتصادي في قطاعات البنى التحتية والسـياحة والتجـارةحول موض 2017 الثاني

 

نحو نمـو مسـتدام : االنتعاش على المدى القصير ، والرهانات على المدى   "وفي مداخلته التي كان عنوانها 

 "، ذّكـر الرئيس بالمكانة التي تحتلها فرنسـا في االقتصاد العالمي، ومن ثم تطّرق إلى حجم المبادالت بين الطويل
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ة عـربية قبل أن يؤكــد على أن هذه البـالد تشـهد اآلن تحــوالت عميقــة وتقدم ي وعشـرين دولتفرنسـا واالثن

 دالالت على عمليـات تحــديث قيد اإلنجــاز.

 

قوم على تراتيجية تـسان أوروبا والعالم العربي ، رؤية رينا كلمته بالدعوة إلى رؤية جديدة للعالقة بيالسيد واختتم 

 لطرفين.لمصلحة المشتركة لل ذلـكوومسـتدامة عالقة جماعية 

 

 

 اتفاقية شراكة لتجارة الخارجية الفرنسية( توّقعان)هيئة تشجيع ا Business Franceالغرفة التجـارية و 

 

 نوفمبر/تشرين الثاني 15األربعاء عب أساسي في الفريق الفرنسي للتصدير، وهي النّظمت بيزنس فرانس، 

 األوسـط. ية في بلدان الشرق األدنى واحة أمام المؤسسـات الفرنسـورشـة إعـالمية عن الفـرص المتـ،  2017

 

وضّمت ورشة العمل هذه العـديد من الخبـراء ورؤسـاء الشـركات، وقام خاللها السيد بونوا ترفولس، مدير 

الفرنسية، الشؤون الدولية واالستراتيجية في بيزنس فرانس، والسيد فانسان رينــا، رئيس الغرفة التجـارية العربية 

بالتوقيع على اتفاقية شـراكة تضّم بموجبها المؤسسـتان كافة إمكانياتهما بشكل مشـترك بهـدف مضـاعفة الفعاليات 

 ومسـاعدتها على تطـوير أعمـالها في دول المنطقة. لصالح الشـركات 

 

إن سـبة توقيع اتفـاقية الشـراكة هذه " وقد ذّكــر رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية في الكلمـة التي ألقـاها بمنا

الغرفة التجارية العربية الفرنسية تشّكل عنصـرا مفيدا في الهيكل الخاص بالعالقات االقتصادية والتجـارية بين 

 " .دولة األعضاء في جامعة الدول العربية  22فرنسـا وال

 

 

 تأمين : الثـورة الرقميــة "لقــاء فطــور عمـــل حول "التجارة االلكترونية ، المصارف وال

   

على غـرار الثـورة الصـناعية منذ قرنين من الزمن، فإن الثـورة الرقميـة، والتي ترتبط مباشـرة بتطـور 

 ا، والتدفقالمعلومـاتية، قد أدخلت العـالم في حقبة جـديدة من النمـو حيث أن المبـادالت وتبـادل المعلومـات وتدفقهـ

فإن تدفق نمـو النـاتج العـالمي اليوم.   ن موجودا قبل سـنوات، تحمل انعكاسات كبيرة علىالرقمي الذي لم يك

المعطيات يسّهل التعـامالت المـادية، والمبـادالت الدولية تقـوم اليوم بنسـبة كبيرة منهـا على المكـّون الرقمــي. 

أن تبلـغ األسـواق العـالمية التي كـانت  ـطةـورة الرقميـة بات بإمكان المؤسسات الصغيرة والمتوسوبفضل هذه الثـ

 على الشـركات الكبيــرة. حكــرا في المـاضي

 

نوفمبر/  16الخميس وفي إطار حلقـة لقاءات العمـل الصبـاحية ، دعت الغرفـة التجـارية العـربية الفرنسـية 

، CESINو  FNTCئب رئيس السيد إيريك كـابريولي، محامي ودكتور في الحقـوق، نـا 2017 تشرين الثاني

وعضـو الوفـد الفرنسـي في األمم المتحدة، وكذلك السـيدة إيلين شـكري، محـامية ودكتورة في الحقوق، المسؤولة 

عن دائرة الدعـاوى والتحكيم في مكتب المحاماة كابريولي وشـركاه، ليقدمـا للمشـاركين عرضـا عن أبعـاد هذه 

 .  في هذه المعطيات المستجدة الدوليـة، وخـاصة مــدى انخــراط العـالم العــربيالثـورة وتأثيرها على التجـارة 
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   أمسـية أصــدقاء فلســـطين 

 

وشـبكة التعـاون الالمركزيـة من أجل فلسـطين، وسـفارة فلسـطين في  Cités Unies – Franceبمبــادرة من 

في باريس ،  Palais de la Porte Doréeدقاء فلســطين" في فرنسـا، أقيمت ســهرة تحت عنـوان " أمسـية أصـ

وضّمت العـديد من الشـخصيات الفنيـة والثقـافية والسياسـية  2017 نوفمبر/ تشرين الثاني 28لثـالثاء ا

 والدبلوماســية. 

 

ركت فيهـا بحضـور هذه األمســية وشـالة يـــالمؤسسـات الراع إحدى وكانت الغرفـة التجـارية العـربية الفرنسـية

 رئيســها السيد فانسـان رينــــا ومديرتها التنفيذية السـيدة نيــروز فهـــد .   

 

 

 رئيـس الغرفـة التجـارية العـربية الفرنسـيةومقـابالت ومشــاركة لقــاءات 

 

ـة ليــل * لقـاءات ومقـابالت مع رؤسـاء مدينـة باريس وضـواحيها، ومدينة بــوردو وضـواحيها، ومدين

 .  PACAوضـواحيها ورئيــس إقليــم 

 * مع المستشـار الدبلوماسـي المسـاعد في اإلليزيه، السيد أوريليان لوشــفالييه.  

 * مع المستشـار الدبلوماسـي في مقر رئاسـة الوزراء ، السيد إيمـانويل لونــان.

 رة الخـارجية ، السيد جيـروم بونــافون.* مع مديـر دائـرة أفريقيا الشـمالية والشـرق األوسـط في وزا

 * مع المديـر العـام لمنظمـة أربـاب العمل الفرنسـيين، السيد فيليب غوتييـــه.

 فرانسـوا جــاندرون.  –* مع رئيس غرفـة تجارة وصنـاعة إقليــم اللــوار، السيد جان 

 لدول الشرق األدنى والمتوسط ، ية( * مع مديـر بيزنس فرانس )هيئة تشـجيع التجارة الخـارجية الفرنس

 مـارك كانيـــار.السيد    

 * مع ســفراء دول جـزر القمر، ومصـر ، والعـراق، واألردن، وُعمـــان، وقطـــر وتونـــس. 

 * مع رئيـس دولة جــزر القمــر، السيد غــزالي عثمـــاني. 

 لسيد محمـد ميزغنـــي.* مع األمين العـام لالتحـاد الدولي للنقل العـــام ، ا

 * مع رئيس الغرفة التجــارية العــربية البرازيليـــة ، الســيد روبنــز حنـــون.

 ـوربون في أبو ظبــــي . * مع رئيــس جـامعة الســ

 * مع قنصـل فرنســا في جــدة ، السيد مصطفـــى ميهـــراج. 

 

 حضــور الرئيـــس 

 

 مـايو/ أيـار في تونــس. 16و  15 * في منتـــدى النقــل بتـاريخ

 .Global Positive* في منتـــدى 

 * في حفـــالت اســتقبال ســفارات : الجـزائر ومصـر وجيبـوتي واإلمارات العربية المتحدة والمغـــرب.

 * في نـــدوة ســفراء فرنســا في الخــارج.

 ـة شـوليه الفرنسـية. في منتـــدى منظمـة أرباب العمل الفرنسـيين في مدينــ* 
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* في حفل االسـتقبال على شـرف رئيس الجمهورية اللبنانية السيد ميشــيل عــون الذي أقـامه رئيس الجمهـورية 

     الفرنسـية السيد إيمـانويل مــاكرون في قصـر اإلليـــزيه. 

       

 

في   Newsletterى االنترنيـت ونشـرتها ـية علنشـاط وإحصـائيات موقع الغـرفة التجـارية العـربية الفرنس

 : 31/12/2017إلى  1/1الفتـرة من 

 

على التجارية العربية الفرنسية  موقـع الغرفـةتمت زيـارة  31/12/2017لغـاية  1/1* في الفترة الممتدة من 

 عام المـاضي. عنـوان الكتروني، وهو رقـم ينسـجم مع إحصائيات ال 25 000حـــوالي من قبل  االنترنيت

 

 بنسـختيها العـربية والفرنسـية  Newsletterالغرفـــة  نشــرةوبالنســـبة ل 

 

تم  عنوان الكتروني 13 500إلى  12 000 من تقـوم الغرفـــة بتوجيه رســالة الكتـرونية إلى قــائمة تتضمن

 رية للغرفة. شـرة الــدوالعـدد الجـديد من الن وفق اهتماماتهم ، تدعوهم فيهـا لتحميل ـيارهمختا

 
 
 
 

  7201اجتماعات هيئات الغرفة لسنة 

 

في دار  2017الغرفة لسـنة  لمكتب، الساعة العاشرة صباحا أول اجتماع  فبراير / شباط 28لثالثاء انعقد يوم ا

 امريكا الالتينية ، تلته مأدبة غـــذاء.

 

الساعة العاشرة صبـاحا ومن ثم  لمكتبيبير اجتماعات افي بافيون كل أبـريل/ نيسـان 5ألربعـاء ثم انعقدت يوم ا

أعضـاء المجلس والسـادة ممثلي  12ر30، وقد ضمت مأدبة غـذاء أُقيمت السـاعة  14ر30الساعة  مجلس اإلدارة

 . يةالعـرب الســفارات

طات لعام التي أقــّرها المكتب، وتقـرير النشـا 2016ولقد نظـر المجلس بشكل خـاص في حسـابات السـنة 

 ، لرفعهمــا إلى الجمعيـة العمـومية للتصــويت.  2016

 

 46الـالعـادية السنوية الجمعيـة العمـومية الساعة الثـالثة من بعد الظهـر، مـايو/ أيـار  23الثـالثاء وانعقـدت يوم 

باريـس. في الدائرة السـابعة في للغرفـة التجـارية العـربية الفرنسـية في دار البوليتيكنسيان   

، بادرت إلى 2016وبعد أن صـادقت الجمعية العمومية العـادية على تقرير النشـاطات والتقرير المـالي لعـام 

سـنوات، وإلى انتخـاب أربعة أعضـاء جـدد في مجلس  6لمدة  PF Auditتجـديد فتـرة مهـام مـدقق الحسـابات 

 للمحاماة.  Francومكتب   Aristot, Transdev, Aaquisاإلدارة وهم الشــركات التالية : 

 

ضيف الشـرف السيد فيليب غــوتييه ، المديـر العـام لميديف انترناسيونال )هيئة قـام إثر انتهـاء هذه الجمعيـة، و

أربـاب العمل الفرنسـيين(  بتقديم مداخلـة السـاعة الخامسـة من بعد الظهـر، أمام حـوالي مـائة مشــارك لكي 

على األخص، مشـيرا إلى أهميـة عقد  وفي العـالم العـربي، ديف انترناسيونال وبأنشــطته حول العـالم يعـّرف بالمي

 شــراكة مع الغرفة التجـارية العـربية الفرنسـية. 

ديناميكيـة جـديدة للتعـاون في بعض التظـاهرات التي يتم بولقد أّكـد السيد غوتييه على رغبته بالعمـل مع الغـرفـة، 

 ـديدها بعنـاية في البـالد العــربية. تح
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في للسـنة الجـارية،   للمكتبثـالث اجتماع السـاعة العاشـرة صبـاحا  سـبتمبر / أيلـول 20ألربعـاء انعقــد يوم ا

 دار أمريكا الالتينية ، تــلته مأدبة غــذاء. 

 

اجتماعـه الثـاني لعـام  14ر30الســاعة  إلدارةمجلس ا، عقـد  ديســمبر/ كـانون األول 6األربعـاء وفي يوم 

 ، في بافيـون كليبيـــر. صبـاحا السـاعة العاشـرة للمكتبوكـان قد ســبقه اجتمـاع  2017

. كما قـام 2018وصـادق المجلس خالل هذا االجتمـاع على مشـروع برنـامج نشـاطات الغرفـة وميزانيتهــا لسـنة 

، وقام بتعيين عضــوين  Bertrand de Fonvielleالسـيد في المكتب وهو  دبانتخـاب عضـو فرنسـي جـدي

 . Pierre Habib-Deloncleوالسيد  Daniel Contenayفخــريين جــديدين هما السيد 

 

 

 

 

 

* * * * * * * 

 


