أنشـــــطة عــام 2018
تقـــرير الرئيـــس واألميـــــن العـــــام

إنشـاء شبكات تواصل  ،تقديم شروحات  ،توفيـر
التسهيالت ،تســـريع اإلجراءات ،التقليـل من المخاطر !

االفتتـاحية  ! 2018 :كانت ســـنة حــافلة

افتُتحت بحفل االسـتقبال الذي أضحى تقليديـــا بمناسـبة قدوم العام الجديد واختُتمت بالمنتدى االقتصادي
العربي الفرنسي الثالث الذي حظي بمشـاركة حوالي ثـالثين محاضـرا من العرب والفرنسيين وسجّل
حضـور أكثر من  360شـخصا !
وكانت سـنة حافلـة باألحداث  :الســـيما لقـاءات العمل الصبـاحية والنـــدوات.
ســنة تميّزت بالتجـديد  ،وعلى األخص بالزيـارة التي قـام بها السـفراء المعتمـدون في باريـــس إلى
بــوردو الكبرى . Métropole de Bordeaux
سـنة أتاحت لنا إعـادة تأكيد اقتناعنـا بشـرعية الغرفـة التجـارية العـربية الفرنسـية  :إنشاء الجسور
وعـالقات التعـاون وأواصر المبـادالت .وألن عـالمنا في طـور تحـوالت عميقـة  ،وألنه علينا التوصـل
إلى عـالقات شـراكة تـدوم مع الزمـن  ،يتعيّن على فرنسـا أن تجعـل من منطقة الشرق األوسط
وشـمال أفريقيـا أولويـــة لها .وبفضل الديناميكية االقتصادية التي تميّز بلدان هذه المنطقة ،عبـر خطط
تحوالتها االقتصادية وكذلك االجتماعية غـالبا ،فال بـد من وضـع دعـامة لشـراكة دائمـة ومتجـددة.
ّ
فالغرفـة التجـارية العـربية الفرنسـية  ،التي تضـ ّم وتن ّ
شط العـالقات االقتصادية العربية الفرنسية لصالح
المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة ،وأيضا لصالح المؤسسـات الكبرى بغيـة تسـهيل الصـادرات من
فرنسا أو إلى فرنســا ،واالسـتثمارات المتقاطعة ،وتغطـي الدول األعضاء في جـامعة الدول العـربية
ال ، 22معتمدة على شـبكة من الشـراكات العـامة والخـاصة ،وعلى مبدأ المناصفة الذي تعتمده والفـريد
ويحولهـا إلى واقع ملموس.
من نوعه ،هي أفضـل من يحمـل هذه الرؤيـــة
ّ
إن الغرفة التجـارية العـربية الفرنسـية  ،وهي أكثر من أي وقت مضى في خدمة أعضـائها  :من
الشركات والمؤسسـات والبالد العربية ،شـريككم في األعمـال ،سواء في فرنسـا أو في العالم العربي،
هي هنا لمساعدتكم ! هذه هو طموحنـا لعـام  ! 2019ولهذا السـبب رغبنا أن تكون هذه الصيغـة من
تقرير أنشــطتنا أكثر جـاذبية ،أكثر نفـوذا وأكثر تأثيـرا.

د .صــالح الطيـــــار
األميــن العـــام

فانسان رينــــا Vincent Reina
الرئيــــــس

الغرفـة التجـارية العـربية الفرنســـية  :هيئــــاتها
تقوم الغرفة التجارية العربية الفرنسية على أساس مؤسسـاتي (مكتب ومجلس إدارة) يعتمد بشكل دقيق
مبدأ المناصفة ،الذي يميّزها ويمنحها قوتها .وهي خاضعة للقـانون الفرنسي ولقانون  1901للجمعيات.
مكون من رئيس فرنسي  ،السيد فانسان رينا  Vincent Reinaوأمين
ويوجد على رأسها جهاز تنفيذي ّ
عام عربي  ،الدكتور صالح الطيار ،ومن مكتب ومجلس إدارة يتألف من أعضـاء نصفهم من شـركات
فرنسية منتسبة للغرفة ،والنصف اآلخر من الغرف التجارية الوطنية للدول ال 22العضوة في جـامعة
الدول العـربية.
فهي تغطي إذن منطقة تشـمل دول المغـرب والمشـرق ودول الخليج ،أي ســوقا تض ّم أكثر من 379
مليـون شـخصا.
إن أساس وجـودها هو إرادة الذين واللواتي يريدون تشــييد مسـاحة من التعـاون والشـراكة االقتصادية
بين فرنسا والمغرب والمشرق والدول الخليجية  ،الذين يربطهـم تـاريخ مشــترك.
أعضـاء المكتب (بتاريخ  31ديسـمبر /كانون األول )2018
الرئيس:

السيد فانسان رينـا Vincent REINA

األمين العام:

الدكتور صالح بكر الطيار

نواب الرئيس:
السيد نائل رجا الكباريتي
رئيس
غرفة تجارة األردن
السيد جان -لوك شابوتون Jean-Luc CHAPOTON

المدير التجاري الدولي
Groupe RATP DEV

السيد ابراهيم فودة
ممثل
مركز تنمية الصادرات السعودية
السيد تييري جيـرار Thierry GIRARD

المدير التجـاري الدولي
شركة NGE
الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني
رئيس
غرفة تجارة وصنـاعة قطـر
أمين الصندوق:
السيد جان -إيف مارساليكس Jean-Yves MARSALEIX
المدير التجاري والتطوير
شركة EIFFAGE INFRASTRUCTURES

األعضـــاء :
الدكتور خالد حنفي
األمين العام
اتحاد الغرف العربية
السيد أحمد حسن شركس
ممثل
اتحاد غـرف التجارة المصرية
السـيد بكري يوسف عمر
األمين العام
اتحاد عام اصحاب العمل السوداني

السيد باتريك سيغان Patrick SEGUIN
رئيس غرفة تجارة وصناعةBordeaux Gironde
ممثل CCI FRANCE
السيد هنري بومرانك Henri POMERANC

مديـر
ATRAD
السيد فرانسوا توركاس François TURCAS

نائب الرئيس المكلف بالعالقات الدولية
CONFEDERATION DES PME

السيد برتران دو فونفييل Bertrand de FONVIELLE

السيد محمد زروقي
نائب رئيس
الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

السيد سيرج مللول Serge MELLOUL

السيد سمير ماجول
رئيس
االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

رئيس
KERVILLEN CONSULTING

المدير العام
لشركة ARISTOT

بعض المعطيــات  :تبـادل بضـائع بين فرنسا – الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 2018

المبـادالت فرنسـا – شــمال أفريقيا :
الصـادرات 819 :ر( 14مليار يورو)
الــواردات 276 :ر17
457ر2الحصيلة :
المنتجات الرئيسية المصدّرة :
الزراعة وتربية الحيوانات 3 :ر% 10
المعـدّات الكهربائية 7 :ر8
المنتجات الصيدالنية 1 :ر8

األسـواق الرئيسـية :
الجزائر 4 :ر% 35
المغـرب 5 :ر25
تونــس 2 :ر22
مصـــر 5 :ر11
المبـادالت فرنسـا – الشـرق األدنـى واألوســـط :
الصـادرات 925 :ر(14مليار يورو)
الــواردات 245 :ر12
الحصيلة 68 :ر2

المنتجات الرئيسية المصدّرة :
الطيـــــران 5 :ر% 26
المنتجات الصيدالنية 2 :ر7
مـواد التجميـــــــل 6 :ر6

األسـواق الرئيسـية :
العربية السعودية 8 :ر% 23
اإلمارات العربية المتحدة 7 :ر21
قطـــر 8 :ر20
لبنـــان 1 :ر5

الدول الرئيسية التي ســجّلت فـائضا  :قطـر واإلمـارات العربية المتحدة
الزبــون األول  :الجـزائر
المـورد األول  :العـربية السـعودية
ّ
المصدر  :أرقام التجارة الخارجية  -الجمارك والرسـوم غير المباشرة.

الغرفة التجـارية العـربية الفرنسـية والخدمـات التي تقدمهـــا
التأشــيرات على الوثائق التجـارية :
بتصـريح صـادر عن المجلس االقتصـادي للجــامعة العــربية  ،تم منح الغرفة التجـارية العـربية الفرنسـية
صــالحية التصــديق على كل الوثــائق المتعلقـة بالبضـــائع المصــــدّرة إلى الدول العــــربية (شــهادات المنشــأ
 ،الفــواتير التجـارية  ،الخ .)....
نقـل المعلومـات وتطـوير األنشـطة :
تنظيـم وفــود من المؤسسـات الفرنســية الستكشــاف األسـواق التجـارية في الدول العــربية
تنظيم نـدوات لتعـريف المؤسســات بالبـالد العـربية
تنظيم لقـاءات عمـل صبـاحية حول مواضيع محــددة تحييهـا شــخصيات اقتصادية أو رســمية
المشـاركة في معـارض مهنيـة وفي نـدوات اقتصـادية
تنظيـم زيــارات للسـفارات العـربية إلى األقـاليم والغرف التجـارية الفرنسـية
اســتقبال وزراء ووفـود عــربية لـدى مرورهــا في باريـــس وتنظيـــم لقـاءات عمل ثنـائية للشـــركات
تنظيـم منتديـات ونــدوات ســنوية عــربية فرنســية
االطـالع على النشـرة اإلعـالمية للغرفـة ،وهي ثمرة رصــد دائـم لألحـداث االقتصـادية والمـالية للمؤسسـات،
للفـرص المتــاحة في فرنســا وفي البــالد العـربية  ،كما أنها وســيلة لإلعـالن عن أنشـطة الغرفـة  .وتتوجه
النسـخة الفرنســية إلى األوســاط االقتصــادية والرســمية الفرنســية  ،بينما تتطـرق النسـخة العــربية أيضـا إلى
عـنــاصر الجـاذبية االقتصـادية الفرنســية ويتم توزيعهـا بشــكل واســع على كـافة البـالد العـــربية.

التـدريب والتأهيــل :
تنظيــم نــدوات لتأهيـل الكــوادر الذين يسـتعدون للعمل في الخــارج وتهيئتهـــم للعيش والعمل في بيئــة متعــددة
الثقـــافات.
الوسـاطة والتحكيـــم :
يضــم مركـز الوسـاطة والتحكيــم التــابع للغرفـة التجــارية العــربية الفرنســية محكميــن ووســطاء بــارزين
معــروفين على المسـتوى الدولــي.
وي قدم المركز ألي شـخص أو كيـــان وسـيلة متميزة لحـل النزاعــات  ،ترتكــز على الثقــافة المزدوجــة العـربية
الفرنسـية  ،وعلى احتــرام المنـــاصفة.

بعض األمثلـة العمليــــة عن الخدمات التي تقدمها الغـــرفة !

توسـط الغرفـة لدى السـفارات للحصـول على تأشــيرات الدخـول لألعمــــال
األولويـة في الحصـول على تصـديق الغرفـة على الوثـائق التجــارية
المسـاعدة /االستشـارة لتسـهيل صـادراتكم باتجـاه كافة الدول العــربية
تعريفكم بالشـركات العـربية الراغبـة بتأسيس شركة في فرنسا أو بالتصـدير إليهـا
اختيـار المنتجـــات والخدمـات وفق األســواق ووفق البــالد
تسـهيل اتصـالكم وبشكل سريع مع المسـتوردين المحتملين
مسـاعدة الغرفـة في مفــاوضاتكم التجـارية
إعالمكم بشكل منتظم عن فـرص األعمـال عن طريـــق " نشـرة " الغرفــــة
تقديم المسـاعدة والدفـاع عن مصــالحكم عن طريق
مركـز الوسـاطة والتحكيـم التابع للغرفــــة
تسـهيل اتصـالكم بالهيئـات العـامة (غـرف تجــارية  ،الخ )..أو الخـاصة ،القـادرة على تقديم مســاعدتها لكم
في كل عمليــاتكم سـواء للتصـدير أو االسـتيراد

لمحـة ســريعة عن أبـــرز أحـــداث ! 2018
االحتفال بقدوم العام الجديد
 16يناير /كانون الثاني  :أمسية لتقديم التهاني بقدوم العام الجديد للسفراء العرب  ،للمؤسسات  ،للمنتسبين
للغرفة ولشركائها.
ولقد حظي هذا االحتفال بمشاركة مميزة للسيد باتريك أولييه  ،Patrick Ollierرئيس منطقة باريس الكبرى،
شرف الغرفـة بحضــوره.
الذي ّ
كما حضـر حوالي مائة مشــارك من ســفراء وأعضـاء في السلك الدبلوماسـي ،وأعضـاء من المؤسسـات
االقتصـادية ،ورؤسـاء شـركات ،ورجـال أعمـال ،وأعضـاء في مجلس اإلدارة وأعضاء منتســبون للغـرفة،
شــرفوا بحضـورهم هذه المبـادرة التي أضحت تقليــدا ســنويا مع مـرور الزمـان.
ّ

لقـاءات الغرفـة التجـارية العـربية الفرنسـية الصبـــاحية
 14فبـراير  /شـباط  :فطور عمل حول  :صنـاعة الطيران الفرنسـية  ":نقطة قوة في الصـادرات وعنصر
أساسي في المبادالت مع الدول العربية".
مع :
 السيد لوران داسـو  ، Laurent Dassaultالمدير العـام المفوض لمجموعة مارسيل داسو الصناعية السيد بونوا دوسوجيه  ، Benoît Dussaugeyالمدير الدولي لمجموعة داسو للطيران -السيد برونو دو براديل  ، Bruno du Pradelمدير العمليات الدولية والشؤون العامة في مجموعة إيــرباص.

 15مـارس /آذار  :فطور عمل حول " :وسـائط النقل في المدن العـربية وإمكـانيات تطـويرها"
مع السيد محمد ميزغني ،األمين العام لالتحاد الدولي لوسائط النقل العامة .ما هي الحلول للـرد على توسّـع
المـدن ،تس ـهيل االنتقال نحو مقر العمل والمدارس ومركز المدينة  ،الخ ....بهدف التوصل إلى حلول لمشـاكل
البيئـة  ،والحـ ّد من التلوث  ،والحـ ّد من اسـتعمال السـيارة ؟؟

 26أبـريل  /نيسـان  :فطـور عمـل حول  Rakez " :منطقة رأس الخيمـة االقتصـادية  :النجـاح في متناول
يـدكم .الفـرص العـديدة التي توفرهـا إمـارة رأس الخيمـة وعلى األخص منطقتهـا الحـرة ."Rakez
مع السيدة جويس شكري ،المختصة بتطـوير األعمال في  ،Rakezممثلة إمارة رأس الخيمة ،والسيد الرا سالي
دو شو  ،Lara Sallé de Chouمحامية في باريس  ،في مكتب المحاماة  ،Steering Legalوالسيد ديدييه رانشون
 ،Didier Ranchonرئيس شـركة.
استعراض للفرص العديدة ال ُمتـاحة في إمارة رأس الخيمة ال سيما منطقتها الحرة  .Rakezوقد تم تنظيم هذا اللقاء
باالشتراك مع المنطقة االقتصادية في رأس الخيمة  ،وهي الهيئة المسؤولة عن المنطقة الحرة في اإلمارة،
وتو ّجـه إلى الشركات الفرنسية الراغبة بتطـوير أعمـالها في الدول الخليجية والحصـول على حصص جـديدة في
األسـواق على الصعيد الدولـي.

 11يونيـو /حزيران  :فطور عمل  :معـرض إكســبو دبـي العـالمي 2020
تصــور المعـرض
مع السيد إيريك النكييه  ،Erik Linquierالمفـوض العـام لـ  ،France EXPO 2020وعـرض
ّ
ورهــاناته واآلفـــاق ال ُمتــاحة للشــركات الفرنســية.

 3يوليـو /تمــوز  :فطـور عمـل مع وفـد من غـرف التجـارة والصنــاعة الليبيـــــة
مع :
 حوالي عشـرين ممثـال عن أربـع غـرف تجــارية  :طرابلس وبنغـازي ومصراتة وســبها ممثـلون عن اتحـاد غـرف التجـارة والصنـاعة الليبيــــــة -ممثــلون عن برنـامج االتحـاد األوروبـي للمسـاعدة في تطـوير الغـرف التجارية الليبية )(SLEIDSE

منتديــات  ،نـــدوات ،ورشـــات عمـــل
 20يونيـو /حزيـران  :ورشة عمل عن "مصر" مع غرفة تجارة وصناعة باريس وضواحيها  " :اإلصـالحات
وانتعاش االقتصاد المصري  :إعـادة اكتشاف هذه السـوق".
ضـ ّم هذا اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية العربية الفرنسية ،وغرفة تجارة وصناعة باريس وضواحيها،
والغرفة التجارية والصناعية الفرنسية في مصـر ،رجال أعمال ورؤساء شركات فرنسية وعربية ،وكذلك العـديد
من المسؤولين السياسيين واالقتصـاديين المصـريين الذين حضـروا لكي يقدموا عرضا عن منـاخ األعمـال
وحيوية االقتصاد المصـري على ضوء اإلصالحات التي أجـرتها الســلطات.
 27-26يونيو /حزيـران  :المنتدى العراقي – الفرنسي " مرحلة إعـادة اإلعمـار  ،2شـراكة عراقية –
فرنسـية جـديدة"
مع السيد الشوك ،وكيل وزارة اإلعمار واإلسكان ،والسيد جعفر الحمداني  ،رئيس اتحـاد الغرف التجـارية
العـراقية  ،و السيد البندر ،األمين العـام التحـاد الغرف التجـارية العـراقية ،ووفـد من رجـال اإلعمــال.
وقد تم استعراض مشاريع إعادة اإلعمار في العراق  ،وقامت الغرفة التجارية العربية الفرنسية بتنظيم زيارات
عمل لوزارة االقتصاد والمالية  ،وإلى غرفة التجارة الدولية  ،ICCكما قامت الـ  le Mociبتنظيم ورشة عمل تم

تخصيصيها لموضوع "المخـاطر والفـرص في العـراق" وذلك ضمن إطار النـدوة التي أقامتها حول "المخاطر
والفرص على الصعيد الدولي".

 27يونيو /حزيـران  :في إطار الجمعية العمومية للغرفة التجارية العربية الفرنسية ،محاضرة قدمها السيد
جيروم بونافون  ،Jérôme Bonnafontمدير دائرة الشرق األوسط وشكال أفريقيا في وزارة أوروبا والشؤون
الخارجية.
عـرض دقيق وواف عن سـياسـة فرنسـا في البالد العربية ،وطموحاتها السياسية واالقتصادية والثقـافية في هذه
المنطقة من العالم.

 6ديسـمبر /كـانون األول  :المنتدى االقتصادي العربي الفرنسي الثالث  ،باالشتراك مع اتحـاد الغـرف العـربية:
" الفـرص ال ُمتـاحة في األسـواق ومنـاخ األعمـــال  :شــراكة يتوجب تعـــزيزها "
سفراء ،أعضاء في السلك الدبلوماسي ،رجال أعمال ،رؤساء شركات فرنسيون وعـرب ،حضـروا للمشاركة في
هذا اللقاء الذي ض ّم أيضا وفـود عديدة من غرف تجارية وصناعية وزراعية من االثنتي وعشرين دولة عـربية
ومن نظرائهم من األقاليم الفرنسية .ولقد بلـغ عدد المشـاركين في يوم العمل هذا أكثر من  360شـخصا .كما
تقدمت الغرفة التجارية العربية الفرنسية باسم كافة المشاركين وعن طريق رئيس الغرفة السيد فانسان رينا
 Vincent Reinaبخمسة مقترحات فعالة ،يمكنها برأيه بل ويتوجب عليها أن تدعم المبادالت بين فرنسا والبالد
العربية .هذه المقترحات التي قـال أنه " من الممكن إتمـامها ،وإثـراؤها ،لتصبح اسـتراتيجية مشـتركة حقيقية ".

تنقـــالت  ،وفـــود  ،صـــالونات
 11-10يوليـو  /تمـوز  :زيـارة السـفراء العــرب لمنطقـة بـوردو الكبـــرى
مع :
 السيد فانسان رينـا  ،Vincent Reinaرئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية الدكتور صـالح الطيـار ،األمين العـام للغرفـة التجـارية العـربية الفرنســية وفــد يتألف من عشــرة ســفراء عـرب ،سفراء مكتب جامعة الدول العربية في باريس ،والعربية السعودية،وجزر القمر ،وجيبوتي ،ومصر ،والعراق ،والكويت ،ولبنان ،وموريتانيا  ،واليمن ،وخمس سـفراء ُممثليـن عن
فلسـطين ،والجزائر ،واإلمارات العربية المتحدة ،والمغـرب وتونــس.
 أعضـاء فرنسـيون في مجلـس إدارة الغرفـة التجـارية العـربية الفرنســية.جرى اسـتقبال الوفـد من قبل السيد اآلن جوبيه  ، Alain Juppéرئيس الوزراء السـابق ،رئيس منطقة بـوردو
الكبـرى ،عمـدة مدينة بــوردو ،وتمت زيـارة  Keolisو  Dassaultوغرفة تجـارة وصنـاعة Bordeaux
 ،Girondeوشـركة التكنولوجيا الفرنسية  ،Immersionباإلضـافة إلى لقــاءات مع الشــركات.

 25-21أكتـوبر /تشـرين األول  :المشـاركة في صـالون األغـذية الـدولي ) (SIALمع Business France
حضــور الغرفة التجارية العربية الفرنسية في جناح .Business France

التعـريف بمهمـات الغرفة التجـارية العـربية الفرنسـية ،بالميّـزات التي تقدمهـا ألعضـائها ولقـاءات مع كافة
األجنحة العـربية المشـاركة.
 25أكتـوبر /تشـرين األول  :اسـتقبال وفـد مصـري من الغرفـة التجـارية والصنـاعية الفرنسـية في مصـــر
اسـتقبلت الغرفة التجـارية العـربية الفرنسـية ،وفي إطار صـالون األغـذية الـدولي ) ،(SIALوفـدا مصـريا هـاما
برئاسـة السيد حسـن بهنـــام ،المديـر العـام للغرفـة التجـارية والصنـاعية الفرنسـية في مصـــر.
وكانت هذه الزيـارة للغرفـة التجـارية العـربية الفرنسـية بمثـابة ختــام لبرنـامج حـافل باللقـاءات قامت بإعـداده
الغرفـة التجـارية والصنـاعية الفرنسـية في مصـــر للعـديد من رجـال األعمـال المصــريين قدمـوا في إطار
) (SIALواسـتفادوا من هذه الفرصـة إلجـراء عـدد من اللقـاءات الهـامة في إطـار برنــــامج :
» .« Agribusiness meetings

 8نوفمبــر  /تشــرين الثــاني  :المشـاركة في لقــاءات األعمـال الفرانكوفونيــــة  ،2018في باريــس
شـاركت الغرفة التجـارية العـربية الفرنسـية في الجلسـة العـامة للفرانكفونية االقتصادية مع السيد اتيـان
جيـرو ،Etienne Girosالرئيس المفوض لـ  ،CIANوالسيد بيير مـارك جونسون ،Pierre Marc Johnson
محامي في مكتب المحاماة  ،Laveryرئيس وزراء الكيبيك الســابق ،والسيد بيير بوهلر  ،Pierre Buhlerرئيس
المعهد الفرنسي ،وورشة عمل حول المغـرب "بـوابة المغــرب وأفريقيــا".

اجتماعــات هيئـات الغرفــــة 2018
 21فبـراير /شــباط  :اجتمــاع المكتب
 11أبـريل  /نيســان  :اجتمـاع المكتـب ومجلـس اإلدارة
 27يونيـو  /حزيــران  :الجمعيـة العمـومية العــادية ومجلس اإلدارة
 26ســبتمبر /أيلــول  :اجتمـاع المكتب
 5ديســمبر /كــانون األول  :اجتمـاع المكتب ومجلس اإلدارة
والجدير بالذكر أن المجلس قد قام بانتخـاب أعضـاء جـدد في المكتب وهم  :السيد سيرج ملـول Serge
 ،Melloulوالسيد محمـد زروقــي ،والسيد باتريك ســيغان  ،Patrick Séguinوالسيد سـمير ماجــول .كما انتُخب

لمناصب نـواب الرئيـس العـرب  :السيد نـائل الكبـاريتي (النائب األول) ،والسيد إبـراهيم فــودة (الثالث)،
والشـيح خليفـة آل ثـاني (الخامس) .كذلك تم انتخـاب عضـوين جـديدين فرنســيين في المنصبين الشــاغرين في
مجلس اإلدارة  :شـركة  ADEGYSوشـركة .VWS

لقـــاءات  ،مقـــابالت وتمثيــــل األميــــــن العـــــــــام


مقــابالت مع ســـفراء عـــرب معتمـــدين في باريـــس في غضــون ســنة 2018



المشــاركة مع رجـال أعمــال فرنسـيين في لقـــاء مع الرئيـــس السـيسـي وذلك في إطـار زيـارة رئيس
الوزراء الفرنسـي لمصــر



حضـــور مؤتمـــر افــريقيا – الــدول العــربية في القـــاهرة



المنتـدى االقتصـادي العـربي -البـرازيلي في سـان بـاولو (البـرازيل)  ،االثنيــن  2أبريل /نيسـان
 : 2018قـامت السيدة نيــروز فهــد بتمثيل األمين العـام في المنتدى االقتصادي العربي البرازيلي في
سـان بـاولو ،الذي قامت بتنظيمه الغـرفة التجـارية العـربية البرازيلية بالتعـاون مع اتحـاد الغـرف
العـربية وجـامعة الدول العـربية ،تحت شــعار  ":لنبنـــي المسـتقبل" .وبتـاريخ  3أبريل /نيسـان  ،انعقد
في مقـر الغرفة التجـارية العـربية البرازيليـة اجتماعـا هـاما لألمنـاء العـامين للغرف التجـارية العـربية
األجنبية بحضـور الدكتور خـالد حنفـي ،األمين العـام التحـاد الغـرف العربية ،والسيد ميشـي حلبـي،
األمين العـام للغرفة التجـارية العـربية البرازيليـة ،وكذلك األمنـاء العـامين للغـرف التجارية العـربية
األجنبية المتواجدين في سـان بـاولو ،للتبـاحث في وسـائل تطـوير نشـاطات الغـرف المشـتركة وتمتين
مقـرها والبـالد العــربية.
العـالقات االقتصـادية بين دول ّ



المشـاركة في زيـارة صـاحب السـمو الملكـي ولي العهـد األمير محمـد بن سـلمان ( 10-9أبريل/
نيسـان) إلى اليونسـكو ،لتوقيع االتفـاقية القاضية بمشـاركة أفـالم ســعودية في مهرجـان األفـالم في
كــان  ،وفي تأسـيس دار لألوبـرا وأوركسـترا سـيمفونية في العـربية السـعودية ،والمشـاركة في
اجتمـاع المـدراء التنفيــذيين للشـركات الفرنسـية – السـعودية  ،وفي توقيــع عـدد من العقــود
التجــارية.



تقديم مـداخلة في إطــار مؤتمــر الشــباب الدولـي في شــرم الشــيخ  ،تحت رعــاية الرئيـس السـيسـي،
حول موضـــوع "ريـــادة األعمـــال".



القيـام بزيـارة  ،مع رئيس الغرفـة التجـارية العـربية الفرنســية ،إلى بيــروت ( 18-16سـبتمبر/أيلول)
وذلك في إطار التحضيرات لعقد المنتدى االقتصادي العربي -الفرنسي الثـالث ،في باريـس الخميس 6
ديسـمبر /كـانون األول .



المشـاركة في المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحـرين حول ضـريبة البيـع والشـراء والتي
بدأ تطبيقهـا مؤخـرا في بعض الدول الخليجيــة.



حضـور المنتدى التحكيمي الثـاني في القـاهرة  " :التحكيـم بين التكيّــف والتطـور" ،وذلك بدعــوة من
األكـاديمية الدوليـة للوسـاطة والتحكيـم  ،في الفتـرة من  20إلى  22ديسـمبر /كـانون األول .2018

مراحــل بـــــــارزة
المنتدى االقتصادي العربي -الفرنسـي الثالث المنعقد في 2018/12/6
المنتدى العربي الفرنسي  :خمـسة مقترحــات لتطـوير المبــادالت !
بمناسبة اختتــام أشـغال المنتـدى ،تقـدم رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية بخمسة مقترحات لالسـتجابة
لضـرورة تطـوير المبـادالت مع البـالد العـربية.
االقتراح األول  :اقترحت الغرفة التجارية العربية الفرنسية بدايةً إنشاء " مجلس اقتصادي عربي -فرنسي"
بإمكانه ضم كافة المؤسسات العربية والفرنسية التي تعمل في مجال المبادالت الثنائية  ،وتوحيـد مبـادالت معيّنة
ومشـاريع وأجنـدات.
االقتراح الثـاني  :تقترح الغرفة التجارية العربية الفرنسية االسـتفادة من المعـرض العـالمي إكسـبو دبـي لتأسيس
مقـاربة عربية -فرنسية مشـتركة ،وتنظيم منتديات ولقـاءات عـربية -فرنسية مع التركيــز على المؤسسات
الصغيرة والمتوسـطة.
االقتراح الثـالث  :ترغب الغرفة التجارية العربية الفرنسية في دعـم المقـاربات القطاعية والصناعية ،عن طريق
تنظيم وفـود ثنـائية من الشـراكة الصنــاعية.
االقتراح الرابع  :يتعلق بالشـق المـالي ويفتـرض نشـر آليـات وإمكـانيات التمـويل  ،الوطنية والثنـائية والمتـعددة
األطراف ،على أوسع نطـاق ،في البالد العربية .وتقترح الغرفة التجارية العربية الفرنسـية على األخص
مشـاركة البنك العـام لالستثمار لتحديد كـافة اإلمكانيات القائمة سواء للتصـدير أو لالسـتثمار  ،وضمان تشجيعها.
االقتراح الخامس  :يتوجه إلى موضوع تقاسـم المعلومات المتعلقة بشـروط حمـاية االســتثمار بين فرنسـا والبـالد
العـربية.

زيـارة منطقـة بـوردو الكبـرى  10 :و 2018 /7/ 11
الغرفة التجارية العربية الفرنسية في منطقة بوردو الكبرى  ،السيد اآلن جوبيه  Alain Juppéرئيس منطقة
بوردو الكبرى :
" نرغب في عقـد عـالقات جديدة بين بـوردو والبـالد العـربية ".
السيد فانسان رينـا  ،Vincent Reinaرئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية :
" فلنعمل بحيث ال تكون هذه الزيـارة مجرد نشـاط وإنما كتـابة صفحـة في التـاريخ "

الجمعية العمــومية بتاريخ 2018/6/27
الجمعية العمومية للغرفة التجـارية العـربية الفرنسـية  ،مداخلة السيد جيروم بونـافون ،Jérôme Bonnafont
مدير دائرة الشـرق األوسط وشـمال أفريقيـا في وزارة أوروبـا والشـؤون الخـارجية :
" نحن  ،أنتم وأنا ،نعمل مع فريقي عملنا ،يدا ً بيـد  ،منذ تبوأكم هذا المنصب  ،ألننا نتشـارك في الهـدف نفســه ،
وهو أن نشـهد المبـادالت بين فرنســا والعـالم العـربي ،وقد ازدادت ونمت وتطــورت ".

المنتـدى العــراقي  -الفرنســــي 2018/6/26
المنتدى العراقي -الفرنسي ":العراق  :مرحلة إعادة اإلعمار  : 2شراكة عراقية – فرنسية جديدة " ،
السيدة جولييت أوري  : Juliette Ouryوزارة االقتصاد ،إدارة الخزينة العـامة ،مكتب الشرق األوسط :
" هنالك تحـــديات تنتشر لباقي القطاعات  :الطاقة والمياه والكهرباء واألمن والهيدروكاربورات ،وكلهـا متوفرة
في العـروض الفرنســية الممتـــازة ".

معــرض إكســبو دبــي العــالمي  2020في 2018/6/11
فطور عمل حول معرض إكسبو دبـي العالمي  ،2020السيد إيريك النكييه  ،Erik Linquierالمفـوض العـام
لفرنســا :
" تنظـر فرنسـا إلى اإلمارات العربية المتحدة كمنطقـة استراتيجية مؤثــرة على كافة األصعدة  :السياسية
واالقتصادية والدبلوماسية والثقافية .كما أن موضـوع المعـرض يســمح بإبـراز كل المـزايا الفرنسـية في هذه
المجـاالت  :تواصـل األفكار  ،بنـاء المسـتقبل ،الفرص والتنقل واالسـتدامة ".

االحتفال بقـدوم العـام  2018في 2018/1/16
تمنيـات  ،2018السيد فانسان رينـا  ،Vincent Reinaرئيس الغرفـة التجـارية العـربية الفرنسـية :
إن الغرفة التجارية العربية الفرنسية بتميّزهـا وميّزاتها ،وبفضل عـالقاتها المباشرة مع غرف التجارة والصناعة
في الـ 22دولة المنضمة لجـامعة الدول العـربية ،يجب أن تكـون حـاضرة في كـافة المبـادرات الفائقة األهمية
الهادفة لتطويـر عـدد الشـركات المصـدّرة .إن بـالد العـالم العـربي والتي تربطنـا بها عـالقات تـاريخية وإنسـانية
التحول ،ويمكنهـا أن تكـون محركـات نمـــو هــامة لشــركاتنا .إن تأثيـر فرنســا في كـل
عميقــة  ،هي في طـور
ّ

دو ل المنطقـة ذو أهميـة  ،لكنه يتعـرض اليـوم للمنافسة .وأنا ال أزال أعتقـد أن تجـديد العـالم العـربي يمـر أيضا
عبر رجـال األعمـال ،ألن االقتصـاد هو الذي يفتـح اآلفـــاق واألبعــاد للشـــــعوب ".

لقـاءات بعض الشـــخصيات مع رئيــس الغرفـة التجـارية العـربية الفرنســــية


سـفير فرنســا في جيبوتــي السيد كريســتوف غيّـــو Christophe Guilhou



رئيس غرفة تجــارة جيبــوتي  ،السيد يوســف موســى دواله Youssef Moussa Dawaleh



مدير دائرة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في وزارة أوروبا والشؤون الخـارجية  ،السيد جيروم
بونافون Jérôme Bonnafont



المفوض العام لمعـرض إكسـبو دبـي العـالمي  ، 2020السيد إيريك النكييه Erik Linquier



رئيس بعثة جامعة الدول العربية في باريس  ،السفير السيد بطرس عســاكر



رئيس غرفة تجارة وصناعة باريس وضواحيهـا ،السيد ديدييه كلينغ Didier Kling



مديرة دائرة الدبلوماسية االقتصادية ،وزارة أوروبا والشؤون الخارجية،السيدة كارولين مالوسينا Caroline
Malausséna



رئيس اتحاد البناء واإلنشـاءات العامة ،السيد برتران سـابلييه Bertrand Sablier



مجلس السفراء العرب  ،بدعوة من سفير المغرب والسيد بطرس عسـاكر



المدير التنفيذي -مدير االستراتيجية -الشبكة الدولية Business France ،السيد بونوا تريفولس Benoît
Trivulse



األمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية ،السيد موريس غوردو -مونتان Maurice
Gourdault-Montagne



رئيس غرفة تجارة وصناعة  Nouvelle-Aquitaineالسيد باتريك سـيغان Patrick Seguin

 لو بالشييه- السيد جانCPME النائب األول لرئيس اتحاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة



Jean-Lou Blachier

Alain Bentéjac رئيس مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية السيد اآلن بينتيجاك



Christophe Lecourtier  السيد كريستوف لوكورتييه، Business France المدير العام لـ



،Bpifrance ، Accompagnement et Fonds Build-up International  إدارة،المدير التنفيذي
Guillaume Mortelier السيد غيّـوم مورتولييه



Isabelle Bébéar  السيدة إيزابيل بيبيـار،Bpifrance ،مديرة الدائرة الدولية والجامعة



Jérôme Barthe  السيد جيـروم بــارت، رئيس الغرفة التجـارية الفرنسـية الليبيـة



Gérard Mestrallet  السيد جيرار ميسـترالليه، رئيس الوكالة الفرنسية لتطـوير العــال



،حضــور حفـالت اسـتقبال السفراء العـرب في فرنســا واسـتقبال الوفـد الليبي ووفد غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمـان
. وذلك في مقـــر الغرفـــة التجـارية العـربية الفرنسـية، الفرنسـية-ووفد الغرفة التجارية المصرية

Et la CCFA dans la presse…
Autour du Forum
Lepetitjournal.com – 3e Forum France-Pays arabes le 6 décembre, 13/11/2018 à 16h19 (443 mots)
Le Matin.ma – 3e Forum économique : Près de 250 entreprises françaises et arabes attendues,
26/11/2018 à 12h54 (120 mots)
Yabiladi – Paris : Un Forum économique sur les opportunités d’affaires entre la France et le monde
arabe, 26/11/2018 à 18h00 (180 mots)
Classe-export.com – Les Pays Arabes font leur show le 6 décembre pour partager leur vision
stratégique, 28/11/2018 à 16h36 (371 mots)
Libération Maroc – Un Forum économique sur les opportunités d’affaires entre la France et le monde
arabe en décembre prochain à Paris, 28/11/2018 à 17h19 (471 mots)
Le Courrier de l’Atlas – Economie. Les entreprises françaises à la conquête des pays arabes, 5/11/2018
à 12h22 (317 mots)
Info-afrique.com – De l’Atlantique au Golfe, de la Méditerranée à Bab-el-Mandeb, le monde arabe,
diversité des enjeux, opportunités de marchés, carrefour Asie-Afrique-Europe : voilà qui nous appelle au
Forum
France-Pays arabes organisé chaque année à Paris, 5/11/2018 à 17h40 (181 mots)
La Tribune – La Chambre de Commerce Franco Arabe appelle à dynamiser les relations économiques
avec les pays arabes, 6/12/2018 à 12h21
Agence Tunis Afrique Presse – Forum économique à Paris sur les opportunités d’affaires entre la
France et le Monde arabe, 6/12/2018 à 13h03 (560 mots)
Infomédiaire.net – France-monde arabe : Benmoussa représente le Maroc au Forum de Paris,
6/12/2018 (586 mots)
ElDjazaïrmag.com – Troisième Forum France-Pays arabes organisé à Paris, 6/12/2018 (301 mots)
Espace Manager.com – Samir Majoul : « La Tunisie est capable de relever le défi de sa transition
économique», 7/12/2018 à 12h14 (746 mots)

AllAfrica – Le Maroc au Forum économique sur les opportunités d’affaires entre la France et le monde
arabe, 8/12/2018 (414 mots)
African Manager – Majoul a bien fait le job de Chahed au Forum France-Pays Arabes !, 10/12/2018 à
10h33 (730 mots)
News.sen360.sn – Paris abrite un Forum économique sur les opportunités d’affaires entre la France et
le monde arabe, 10/12/2018 à 7h05 (76 mots)
Les Échos – Les exportations françaises stagnent vers le monde arabe, 10/12/2018
Leseco.ma – Le Maroc occupe la troisième position dans les échanges France-Monde Arabe,
11/12/2018 à 15h57 (311 mots)
Leconomiste.com – Échanges commerciaux franco-arabes : le Maroc sur le podium, 11/12/2018 à
17h06 (176 mots)
ElDjazaïrmag.com – Pour un nouveau souffle au partenariat Franco-Arabe, 11/12/2018 (639 mots)
La Nouvelle Tribune – Échanges commerciaux : Le Maroc 3ème partenaire de la France parmi les pays
arabes, 11/12/2018 (370 mots)
Le MOCI – France/Pays arabes : des enjeux de diversification et d’export en Afrique, 13/12/2018 (957
mots)
Libération Maroc – Vincent Reina : Les entreprises françaises sont parfois passées à côté des mutations
des marchés marocains, 16/12/2018 à 19h02 (1 014 mots)
La Tribune – La Chambre de Commerce Franco Arabe annonce 5 propositions pour renforcer les
relations économiques franco-arabes, 17/12/2018 à 10h12 (546 mots)
Allafrica.com – Maroc : Vincent Reina / Les entreprises françaises sont parfois passées à côté des
mutations des marchés marocains, 17/12/2018 à 13h02 (1064 mots)
Classe Export – Pays Arabes, les 5 propositions de Vincent Reina, novembre-décembre 2018, p 22-23

Autour d’autres focus

Vincent REINA, Président
Dr Saleh AL-TAYAR, Secrétaire général

Partenaire Stratégique

Partenaire institutionnel

250 Bis, Boulevard Saint Germain, 75007 Paris Tél : +33 (1) 45 53 20 12 Fax: +33 (1) 47 55 09 59
Email : info@ccfranco-arabe.org
Retrouvez toute l’année 2018 de la CCFA en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=FKQqCAQX6sc
Retrouvez toute l’actualité de la CCFA et devenez membre sur :
http://www.ccfranco-arabe.org
Vos contacts :
Directeur Exécutif, Mme. Neirouz FAHED : fahed@ccfranco-arabe.org
Directeur du Développement, M. Dominique BRUNIN : dominique.brunin@ccfranco-arabe.org ;
Directeur administratif et financier, Mme. Maha EL ALAM : maha.alam@ccfranco-arabe.org
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