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لمحة
اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤسسة خليجية غير ربحية تأسست في أكتوبر 1979م بالمملكة
العربية السعودية ،لتولي شؤون القطاع الخاص الخليجي ودعم قضاياه خليجيا وإقليميا ودوليا  ،بالتعاون
والتنسيق مع الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
رؤيتنا
تعزيز وتسريع خطى التكامل االقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وصوالً إلى وحدتها االقتصادية.
رسالتنا
العمل على تهيئة البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي ،وتعزيز قدراته التنافسية ،جنبا إلى
جنب مع القطاع العام لدعم وحدتها وتكاملها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .
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كلمة األمين العام
في ختام كل عام ,تعمل األمانة العامة لالتحاد على إعداد تقرير سنوي بحين يحتني التقرينر الننوي حتحناد
غرف دول مجلس التعاون الخليجي أبرز األنشطة والفعاليات ودور األماننة العامنة لحتحناد فني تحقينا أ نداف
احتحاد في تفعينل دور القطناا الخنال الخليجني فني مننيرا التإلامنل احبتنناد بني دول المجلنس ونجاحنات
االتحاد خالل العام الموننرم .ينتتي ن ا الوجناي فني أعمنال األ ماننة العامنة لحتحناد فني تنل متابعنة تي ي نات
أصحاب النعادا أعضاء مجلس احتحاد والتعاون الحثي م احتحادات والغنرف األعضناء باحتحناد.اسنتمرت
األمانة العامة لالتحاد بعمل ا منتيحية التي ات المنتقبلية لمجلس االتحاد ومنتشنرفة تطنيير أعمنال االتحناد
آلفاق أرحب في المنتقبل الموظير وذلك بالتعاون مع االتحادات والغرف العضاء ولجوة القيادات التوفي ية فني
المشاركة والحضير في الفعاليات المختلفة التي يقيم ا االتحاد وتحقيا الفيائد المر يا مو ا.
ويطيب لي في

ه العجالة أن أستعرض بعضا مما حياه

ا التقرير بي أيد القنار الإلنري  .وأحنب أن أبندأ

فنني ذلننك بالتويين بالتعنناون المثمننر والمنننتمر مننع األمانننة العامننة لمجلننس التعنناون لنندول الخلننيع العربيننة ممثلننة
بمعالي الدكتير عبداللطيف ب راشد الزيناني ,األمني العنام لمجلنس التعناون لندول الخلنيع العربينة .حين كنان
ل لك التعاون ,عظي األثر في تحقيا أنجازات احتحاد ل ا العام إذ أس مت

يد األمانتي في عقند العديند من

الفعاليننات وم ن أ م ننا ترتيننب اللقنناء التشنناور بنني أصننحاب المعننالي والنننعادا وزراء التجننارا والنننواعة و
أصحاب المعالي والنعادا رؤساء الغرف التجارية بدول المجلس مما يتني للقطناا الخنال التياصنل المباشنر
مع وزراء التجارا والنواعة بدول المجلس.
كما كان للتعاون مع احتحنادات والغنرف األعضناء والتوننيا منع ال يانات والموظمنات والمؤسننات والمإلاتنب
الخليجية دور في إنجاي
المشترك الرابع بي
تمخض ع
كما ش د

يد احتحاد في التياصل المنتمر مع كبنار المننايلي فني دول المجلنس مثنل اللقناء

ياة االتحاد الجمركي بمجلس التعاون الخليجي وممثلي االتحادات والغرف األعضناء .إذ

ا اللقاء العديد م الوتائع االيجابية.
العام بدء التحضيرات ألعمال الدورا الثانية لموتدى الخليع احبتناد ال

يشإلل موننة للقطناا

الخال الخليجي لعرض تي ات ورؤاه ويعزز دور احتحاد في صياغة النياسات والتي ات احبتنادية في
دول المجلس .وتيالى العمنل فني ن ا العنام علنى مشنروا بوناء مقنر دائن لالتحناد بحين يإلنين وا نة ومعلمنا
حضاريا في الموطقة الشربية بالمملإلة العربية النعيدية.
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كما أس مت األمانة العامة لحتحاد بالعديد من المواسنبات والفعالينات توظيمنشا ومشنارك شة ومندت ننير التعناون
بي احتحاد والعديد م ال ياات والموظمنات العربينة واحسنالمية والدولينة لإلنل منا من شنان أن يحقنا مننال
القطاا الخال الخليجي  .كما أستمر احتحاد في تحمل منايليت اتجاه المنايلية اح تماعية عن ررينا تبوين
لعنندد م ن المبننادرات مثننل مبننادرا دع ن الموشنناات النننغيرا والمتيسننطة ومبننادرا وتفونني التنني تن ن
معضلة البطالة التي ييا

فنني حننل

ا الشباب في دول المجلس.

يطينب لنني ببننل أن أخننت أن أتقنندم بجزيننل الشننإلر والتقندير ألصننحاب النننعادا أعضناء مجلننس احتحنناد واألمونناء
والمنندراء العننامي والرؤسنناء التوفي ن يي

لحتحننادات والغننرف األعضنناء علننى دعم ن النندؤوب لألمانننة العامننة

لالتحاد خالل العام متموينشا إسنتمرار ن ا التعناون خنالل العنام القنادم .كمنا أننيه بج نيد موننيبي األماننة العامنة
لالتحنناد خننالل العننام المونننرم فل ن يعننيد الفضننل بعنند ا فنني تحقيننا ن ه احنجننازات بميا ننة كننل العيائننا
والتحديات المالية والفوية والبشرية ،وعلي

تعيل األمانة العامة لالتحاد في تطلعات ا في احستمرار في تحقينا

المزيد م احنجازات في األعيام المقبلة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,,
عبدالرحيم حسن نقي
األمين العام
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إنجازات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي
فيما يلي األ داف النبعة التي عملت االمانة العامة على اليصيل ل ا واالنجازات التي ت تحقيق ا:
أوالً  :دور اإلتحاد في مسيرة مجلس التعاون الخليجي :
استندار القرار التاريخي م بادا دول مجلس التعاون النادر ع اللقاء التشاور الحاد عشر الموعقد في
الرياض بتاريخ  5مايي  9002وال

يوص على " دعيا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة

با تماعننات اللجننان الفويننة المتخننننة فنني المجنناالت ذات العالبننة المباشننرا بالقطنناا الخننال  ،مننع إعطنناء
المجننال لبحنن مشننروعات القننياني احبتنننادية التنني ل ننا تننتثير مباشننر علننى مننياروي دول المجلننس وذلننك
لحستاواس بمرئيات

في

ا الشتن " حي ت على أثره احنجازات التالية :

اللقاء المتإلررا مع أصحاب الجاللة والنمي بادا دول مجلس التعاون .
تفعيل دور احتحاد في ا تماعات اللجان الفوية :
ا تماعات لجوة النيق الخليجية المشتركة ( 11ا تماا)
اللقاء المشترك مع ياة احتحاد الجمركي الخليجي ( 4لقاءات)
اللقاء المشترك مع لجوة التعاون النياحي
ا تماعات مركز احعتماد الخليجي
ا تماعات ياة التقييس الخليجي
احستاواس بمرئيات األمانة العامة لحتحاد في المياضيع التي توظ عمل القطاا الخال الخليجي  ،على سنبيل
المثال ال الحنر :
المشاركة في إعداد نظام (بانين) التوظي النواعي الميحد والئحت التوفي ية
ا تماعننات اللجوننة الفويننة لموابشننة مشننروا وثيقننة اسننتراتيجية توميننة النننادرات النننواعية غيننر الوفطيننة لنندول
المجلس
المشاركة في ا تماعات تيري صواعات النإلك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون
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ا تماعات اللجوة الفوية لموابشة مشروعي تشجيع المشروعات الخليجية المشتركة
ا تماعات اللجوة الفوية المشإللة لمتابعة إعداد دراسة تقيي انجازات وعقبات العمل الخليجي المشرك
ا تماعات فريا عمل دراسة تقريب الحيافز والمزايا المقدمة للقطاا الخال لدول المجلس
المشنناركة فنني إيجنناد الحلننيل لعنندد من القضننايا المتعلقننة بالجمننارك واسننتخرال النننجالت التجاريننة والتيتيننف
وغير ا .
تطيير اللقاءات النويية ( )92مع األمانة العامة لمجلس التعاون إلى اللقاءات المشنتركة منع كنل من أصنحاب
المعالي والنعادا وزراء التجارا والنواعة وأصحاب المعالي والنعادا وزراء العمل
دعيا أصحاب الننعادا رؤسناء احتحنادات والغنرف األعضناء واألمني العنام لحتحناد لحضنير افتتناي واختتنام
القمة النويية لمجلس التعاون عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة بتاريخ  9دينمبر 2410م
اللقاء مع ال ياة احستشارية للمجلس األعلى في سلطوة عمان خالل  14-11مايي 9015
النماي لألمانة العامة لحتحاد باستخدام شعار األمانة العامة لمجلس التعاون في فعاليات األمانة العامة لحتحناد
والمشاركة في المفاوضات التجارية مع الدول العربية والمجميعات األوروبية واألمريإلية والننيوية وال ودينة
وغير ا م مختلف دول العال
ثانياً  :اإلستقاللية التامة لعمل اإلتحاد وأجهزته :
التي مإلوت م العمل بنيرا م وية م خالل العمل بنيرا متيازنة مع مختلف الج ات الرسمية والخاصة ،
إلى اننب تفعينل دور رئاسنة احتحناد التني تعاببنت علنى رئاسنت بننيرا ملميسنة منع األماننة العامنة لمجلنس
التعاون.
ثالثاً  :تفعيل دور اإلتحاد في المسؤولية المجتمعية :
-

نظم اإلتحاد عدد من الفعاليات المتخصصة في مجاالت األسر المنتجة وذوي اإلحتياجات الخاصة

-

تنظيم زيارات لعدد من الدول األفريقية بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الخليجيةة والعربيةة والعالميةة
مثل زيارة يوغندا التي حققت صفقات بمبلغ  260مليون دوالر  ،وتنزانيا التي حققةت اثثةر مةن مليةار
دوالر  ،إضافة إلى زيارات جزر القمر واثيوبيا .

 إطالق مشروع  10آال ف مخترع إطالق مشروع خلجنة ومشروع وظفني1
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رابعاً  :اعتماد اإلستراتيجية الجديدة لالتحاد
إعداد أول استراتيجية في تاريخ احتحاد والتي ت تفعيل ا بقرار م مجلس احتحاد با تماع ( )13الموعقند فني
العاصمة الإلييت بتاريخ  92مارس 9011م.
خامساً  :بناء برج اإلتحاد :
استطاعت األمانة العامة لحتحاد م الحنيل على موحة أرض م حإليمة خنادم الحنرمي الشنريفي بمنناحة
 6350.50م 9في أحد األماك احستراتيجية والتي تليا بمنتيى احتحاد
بامت األمانة العامنة لحتحناد باسنتقطاب أفضنل العنروض لبينع أرض احتحناد المحاذينة لفوندق شنيراتين الندمام
بمبلغ  13مليين ريال سعيد في استثمار مبوى احتحاد
إعننداد دراسننة نندوى ابتنننادية لحسننتخدام األمثننل لننألرض الممويحننة م ن حإليمننة خننادم الحننرمي الشننريفي
ومنتقبل ا
استقطاب مطير ومقاول لبواء برل احتحاد والدخيل مع في شراكة يننتفيد احتحناد بمي بن بقيمنة  %41من
الدخل المتتتي م احستثمار في حي يتملك المطير %52
سادساً  :وضع إسم اإلتحاد على الخارطة العالمية :
استطاعت األماننة العامنة لحتحناد من وضنع اسن احتحناد علنى الخاررنة العالمينة اسن لحتحناد علنى الخاررنة
الخليجية والعربية والدولية كالعب أساسي  ،بنفت ممثالش للقطاا الخال الخليجي
نظمت األمانة العامة لحتحاد م العام  9002وحتى اكتيبر 9016م العديد من الفعالينات بمختلنف أنياع نا -
مؤتمرات وموتديات وملتقيات وورش عمل وغير ا -الى انب توظي العديد م الفعاليات المشتركة سياء منع
األمانة العامة لمجلس التعاون أو مع ال ياات الخليجية والدولية المتخنننة  ،وكن لك منع احتحنادات والغنرف
العربيننة والغننرف العربيننة األ وبيننة المشننتركة والغننرف الدوليننة بلننغ عنندد ا  10فعاليننة حتننى تاريخن بحضننير
 6190مشارك  ،والتي حققت العديد م الوتائع احيجابية
توظي أكبر فعالية خليجينة بمواسنبة منرور  10عامناش علنى تتسنيس احتحناد فني عنام  9010برعاينة وحضنير
صاحب النمي الشيخ حمد ب خليفة آل ثاني وضيف الشرف ميشال سليمان
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تتسننيس مونننة للقطنناا الخننال الخليجنني م ن خننالل توظنني موتنندى الخلننيع احبتننناد األول فنني الدوحننة عننام
 9015وبحضير أكثر م  250مشارك
الفيز مع ائتالف أوروبي بنودوق تطيير العالبات الخليجية األوروبية لنثال دورات علنى التنيالي بيمنة كنل
مو ا  1مليين ييرو لإلل دورا
تيبيع عدد م احتفابيات الرسمية التي تربط ببعض الج ات الدولية ال امة  ،واستقطاب شركاء ندد لالتحناد
م الموظمات وال ياات العالمية مثل برنامع األم المتحدا  ،المفيضية األوربية  ،المنرف العربني األفريقني
 ،اليينينندو ،غرفننة الياليننات المتحنندا ( ،)US chamberواتحنناد الغننرف النننيوية ( )CCPITومجميعننة
آسيان بلغ عدد ا  16اتفابية.
تعزيز دور القطاا الخال في دول مجلس التعاون الخليجني لترسنيخ الميارونة االبتننادية الإلاملنة من خنالل
النعي لتونيا وتيحيد كافة النياسات االبتنادية بي دول المجلس

سابعاً  :مستقبل الموازنة المالية لإلتحاد :
سعياش م األمانة العامة لحتحاد لتخفيف األعباء المالية علنى احتحنادات والغنرف األعضناء باحتحناد والخاصنة
بالمنا مات النويية في ميازنة األ مانة العامة لحتحاد  ،فنن االماننة العامنة لالتحناد بند وضنعت تننيرا لن لك
بعنند اسننتإلمال البننرل خننالل الربننع األول م ن عننام 9013م حنننب البرنننامع المعنند ل ن  ،وال ن

سننيؤد إلننى

احستقالل الماد لألمانة العامنة لحتحناد  ،حين ستننل مننا مات احتحنادات والغنرف األعضناء بمشنياة ا
تعالى إلى صفر ريال سعيد بحليل عام 9090م
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يشكل التقرير السنوي التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خالصة ألبرز انشطة االتحاد والقضايا
واألحداث االقتصادية خليجيا واقليميا ودوليا وتقديمها وفق رؤية االتحاد الرامية لدعم دور القطاع الخاص
الخليجي  ،ويتكون التقرير من ثالثة عشر قسمًا ،أعدت بعناية فائقة بحيث يسهل اإلطالع عليها من قبل
المسؤولين والجهات ذات العالقة بنشاط االتحاد.
القسم األول  :أداء اقتصاديات دول المجلس في 2112م
سيطرت بضية إنخفاض أسعار الوفط على األداء الفعلي االبتناديات الخليجية في العام 9016م ،ويتيبع أن
ينتمر أثر

ا االنخفاض على األداء االبتناد

العام9012م.

إال أن دول مجلس التعاون انت جت عدا اصالحات ابتنادية يتيبع ان تخفف م اآلثار النلبية الواتجة ع
إنخفاض اسعار الوفط على االبتناد الخليجي ،في تحن الومي في ابتنادات دول مجلس التعاون الخليجي في
عام  ،9012لينل إلى حدود  ،%1.4رغ إرتفاا أسعار بعض النلع والخدمات على المنت لإلي بشإلل
رفيف نظراش ح راءات رفع الدع الحإليمي ع المشتقات الوفطية ،وإرتفاا أسعار الفائدا لدى المنارف
المحلية في دول المجلس  ،بعد برار االحتياري الفيدرالي األمريإلي رفع أسعار الفائدا في دينمبر م العام
9016م.
وبد ت ر تتثير انخفاض أسعار الوفط بشإلل واض  ،حي ش د العام 9016م ترا ع في معدل الومي في
ابتناد مجلس التعاون في ا العام ،متتثراش بتقلص احنفاق الحإليمي وترا ع نمي النييلة المحلية.
ووفقاش لتقرير صادر ع المركز اححنائي لدول مجلس التعاون الخليجي ،فتن بقاء أسعار الوفط الخام في
منتييات ا الموخفضة ننبياش وتوامي الدي العام ،وزيادا الومي االبتناد في الدول المندرا للعمالة لدول
مجلس التعاون ،وترا ع المراكز المالية للعديد م االبتنادات الإلبرى ،أبرز التطيرات التي ستؤثر في
ابتنادات مجلس التعاون خالل المدى القنير والمتيسط.
وتيبع التقرير أن يتخ القطاا غير الوفطي دور القيادا في الومي االبتناد
أسعار الوفط ،حي تشير تيبعات المركز اححنائي لدول مجلس التعاون ب لك.

في

ه الفترا في تل ترا ع

ك لك أعد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تقريراش ابتنادياش أشار في إلى استفادا دول مجلس التعاون
على مدار العقد الماضي م فيائض مالية ائلة بدع م القطاا الوفطي .غير أن مع بيط أسعار الوفط في
النويات األخيرا تحيلت ه الفيائض إلى عجز وتبارت في الومي ،األمر ال أثار مخاوف لدى دول مجلس
التعاون بد يتوع عو ا مزيد م التبارؤ في الومي بالتالي تقليص االنفاق على مشاريع البوية التحتية والخدمات.
كما شرعت دول مجلس التعاون في اتخاذ تدابير لخفض العجز ،مع النحيبات م االحتياريات المالية
اليبائية أو االبتراض لتم يد آثار التإليف مع أسعار الوفط الموخفضة.
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ل ا يرى التقرير االبتناد

لالتحاد ،أن البد م تعميا احصالحات االبتنادية ال يإللية وذلك م خالل

تيسيع دور القطاا الخال وإشراك في برامع التومية االبتنادية ،حي

بات ذلك امراش حتمياش ضرورياش لدع

توييع الوشاط ونمي القطاا غير الوفطي ب دف خلا تيزان ابتناد يعتمد على القطاعي العام والخال ،ل ا
ال بد أن تشمل االصالحات االبتنادية انت ال مزيد م التحنيوات في مواخ األعمال ،وخفض فجيا األ ير
بي القطاعي العام والخال ،وزيادا التيافا بي موا ع التعلي والم ارات التي تتطلب ا األسياق .كما أن
خنخنة المؤسنات الممليكة لحإليمات دول مجلس التعاون تزيد م احنتا ية والإلفاءا ،حي أعلوت بالفعل
عدداش م دول المجلس ع عزم ا خنخنة مجميعة مختارا م أصيل الدولة ،وفي مقدمت ا المملإلة
العربية النعيدية التي أعلوت ع رري  % 5م شركة ارامإلي النعيدية لالكتتاب العام ،وخنخنة عدد
م القطاعات الحإليمية االخرى.
مؤشرات عن اداء االقتصاد الخليجي في العام 2016م
يشير المركز االحنائي لدول مجلس التعاون لدول الخليع العربية ،في تقريره “آفاق ابتناد مجلس التعاون
لدول الخليع العربية 9016م 9012 -م” ال

يحتي على تيبعات حيل آفاق الومي االبتناد واتجا ات

األسعار في ابتناد مجلس التعاون لدول الخليع العربية خالل الفترا 9016م9012-م ،اعتمد في إعداد ا
على نماذل عددية لالبتناد الإللي لدول مجلس التعاون ،واألداء المتيبع في أسياق النلع األولية واألداء
المتيبع أل

الشركاء التجاريي  ،بتن م المتيبع أن يحقا الواتع المحلي اح مالي لإلتلة مجلس التعاون نمياش

باألسعار الجارية بمعدل  %6.6في عام 9012م .حي

يتتثر معدل الومي في الواتع المحلي اح مالي

باألسعار الجارية بدر ة كبيرا بتغير أسعار الوفط .وتشير تيبعات المؤسنات الدولية المختنة في أسياق
النلع األولية باتجاه نحي تحن سعر الوفط في عام 9012م بونبة  %16ع منتياه في عام 9016م.
كما يشير التقرير أيضاش الى تيبع تحن معدل الومي االبتناد باألسعار الثابتة لإلتلة مجلس التعاون في عام
9012م بونبة  %1.4مقارنة بالعام 9016م .ويتتي التحن في الومي االبتناد في عام 9012م مع توفي
الدول األعضاء لنياسات التنحي المالي ،في إرار سعي ا لتحقيا التيازن بي المحافظة على معدل الومي
االبتناد واستدامة االنفاق العام ،وما يتبع ذلك م تحن في ثقة واستثمارات بطاا األعمال.
وم المتيبع أيضاش أن يتخ القطاا غير الوفطي دور القيادا في الومي االبتناد في
أسعار الوفط .حي

ه الفترا في تل ترا ع

تشير تيبعات المركز اححنائي لدول مجلس التعاون إلى أن القطاا غير الوفطي سيومي

بمعدل  %1.2في عام 9012م مقارنة بالعام 9016م .وم المتيبع أن تقيد بطاعات البواء والتشييد والوقل
والتخزي والمياصالت الومي االبتناد لمجلس التعاون في عام 9012م.
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القسم الثاني :أجهزة االتحاد والتعاون مع الغرف األعضاء
أوال:أجهزة االتحاد

 .1مجلس االتحاد
في إرار حرص على توفي م ام وفا الخطة االستراتيجية المرسيمة ل  ،واصل مجلس إدارا االتحاد
ا تماعات تزامواش مع انتقال رئاسة االتحاد إلى سعادا األستاذ علي محمد ثويان الغان رئيس غرفة تجارا
وصواعة الإلييت خلفاش لرئاسة سعادا الشيخ خليفة ب

اس آل ثاني رئيس غرفة بطر.

فقد عقد المجلس اجتماعه الثامن واألربعين بتاريخ 91أبريل 9016م بإمارة رأس الخيمة ،واجتماعه التاسع
واألربعين بتاريخ  1ديسمبر 9016م بالعاصمة القطرية الدوحة ،برئاسة سعادة األستاذ علي محمد ثنيان الغانم،
وبحضور أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات االتحادات والغر ف األعضاء والوفود المشارثة.
أثدت نتائج هذين االجتماعين على الدور الريادي لالتحاد في ظل الروئ االقتصادية الطموحة لدول المجلس
الى انب رفع منتييات التبادل التجار

بي دول المجلس .ثما أثدت على مياصلة

يد األمانة العامة

لالتحاد مع األمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لتفعيل القرارات النادرا ع المجلس األعلى لمجلس
التعاون و تكثيف اللقاءات مع معالي األمين العام لمجلس التعاون لزيادة التعاون بين األمانتين بما يتماشى مع
القرارات الصادرة عن المجلس األعلى لمجلس التعاون في تعزيز الشراثة بين القطاعين العام والخاص.

 .2لجنة القيادات التنفيذية باالتحاد
في إرار التحضير الجيد ال تماعات مجلس احدارا ورفع تيصيات مواسبة للمياضيع التي تدرل على دول
أعمال ا تماعات لجوة القيادات التوفي ية باالتحاد ،عقدت اللجوة أربع ا تماعات خالل العام 9016م ،حي
عقدت ا تماع ا الثام والثالثي بتاريخ  91فبراير 9016م بالعاصمة العمانية منقط ،وا تماع ا التاسع
والثالثي بتاريخ  90أبريل 9016م بنمارا رأس الخيمة بدولة احمارات العربية المتحدا ،وا تماع ا االربعي
بتاريخ  15نيفمبر 9016م بالعاصمة القطرية الدوحة وا تماع ا الحاد

واألربعي بتاريخ  10نيفمبر

9016م بالعاصمة القطرية الدوحة ايضاش .وبد شارك في اال تماعات النابقة األمواء والمدراء العامي
والرؤساء التوفي يي باالتحادات والغرف األعضاء والغرف اليروية.
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 .3األمانة العامة لالتحاد
 لجنة مبنى االتحادتوفي اش لقرارات مجلنس االتحناد ،واصنلت لجونة مبونى االتحناد عقند ا تماعات نا ب ندف متابعنة األعمنال الخاصنة
ببرل االتحاد وذلك م خالل التقارير التي ييفر ا المإلتنب االستشنار عن سنير العمنل النى اننب الزينارات
الميدانية لميبع االنشناء للمبونى ،حين

عقندت لجونة المبونى ا تماع نا الرابنع بتناريخ  15فبراينر 9016م فني

الخبننر بالمملإلننة العربيننة النننعيدية ،وا تماع ننا الخننامس بتنناريخ  04أبريننل 9016م فنني مقننر غرفننة تجننارا
وصنواعة الإلييننت ،وا تماعي ننا النننادس والننابع بتنناريخ  10أكتننيبر 9016م و  93نننيفمبر 9016م علننى
التيالي في مقر األمانة العامة لالتحاد بالخبر بالمملإلة العربية النعيدية.

ثانيا :التعاون مع االتحادات والغرف األعضاء
 .1ندوة مستقبل توظيف المواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي
بدعيا م األمانة العامة حتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وضم فعاليات مشروا خليجوا واحد
والمعروف بالخلجوة عقدت ندوا  HR Talksاألولى بعويان "منتقبل تيتيف المياروي

بدول مجلس

حي

ت التعريف

التعاون الخليجي" بتاريخ  92فبراير 9016م بمقر غرفة تجارا وصواعة البحري
بالمشروا كتحد أ

المشاريع الرائدا التي ينا

ب ا إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مجال

المنايلية المجتمعية.

 .2منتدى جدة االقتصادي
بواء على دعيا كريمة م رئيس غرفة دا شاركت االمانة العامة لالتحاد ممثلة باألمي العام لالتحاد في
برامع وفعاليات موتدى دا االبتناد بعويان القطاا الخال والعام " شراكة فعالة لمنتقبل افضل " ال
عقد خالل الفترا  1-1مارس 9016م بفودق لتين بمحافظة دا ،تحت رعاية صاحب النمي الملإلي االمير
خالد الفينل منتشار خادم الحرمي الشريفي وأمير موطقة مإلة المإلرمة.
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 .3االجتماع الثاني لل فريق الفني لمشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية
والصناعية الخليجية الكترونيا
بنستضافة كريمة م

مجلس الغرف النعيدية عقد اال تماا الثاني للفريا الفوي المإللف بمشروا ربط

معليمات الموتنبي بي الغرف التجارية والنواعية الخليجي إلإلترونياش في  14أبريل 9016م بمقر مجلس
الغرف النعيدية بالعاصمة النعيدية الرياض بحضير ممثلي م االتحادات والغرف األعضاء وال

يتتي

تلبية لطلب مجلس الغرف النعيدية بفت بويات تياصل بي االتحادات والغرف األعضاء في مجال ربط
معليمات الموتنبي حتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الإلترونياش.

 .4منتدى ومعرض استثمر في البحرين
تحت رعاية صاحب النمي الملإلي األمير خليفة ب سلمان آل خليفة رئيس مجلس اليزراء بمملإلة البحري
نظمت وزارا النواعة والتجارا والنياحة بمملإلة البحري بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون
الخليجي وغرفة تجارا وصواعة البحري "موتدى ومعرض استثمر في البحري 9016م" بتاريخ  9نيفمبر
9016م بالعاصمة البحريوية الموامة.
و شارك سعادا االستاذ على ب محمد ثويان الغان رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واالستاذ
عبدالرحم ب صال العطيشان الوائب االول لرئيس االتحاد ورئيس غرفة الشربية ومجميعة م اصحاب
االعمال بدول المجلس ،حي

ررحت األمانة العامة لالتحاد م خالل كلمت ا ال

ألقا ا الوائب األول لرئيس

االتحاد.

 .5المنتدى الرابع لصاحبات األعمال الخليجيات
تحت رعاية وحضير صاحب النمي الشيخ حميد ب راشد الوعيمي ،عضي المجلس األعلى لالتحاد حاك
امارا عجمان عقد "الموتدى الرابع لناحبات األعمال الخليجيات تحت شعار ( الريادا ،المعرفة ،المنتقبل)"
خالل الفترا  10 – 2نيفمبر 9016م في فودق فيرمينت عجمان ،وبحضير سمي الشيخ عمار ب راشد
الوعيمي ،ولي ع د إمارا عجمان رئيس المجلس التوفي  ،ومعالي الدكتير عبداللطيف ب راشد الزياني
األمي العام لمجلس التعاون لدول الخليع العربية وبحضير أصحاب وصاحبات النمي والمعالي والنعادا
وأصحاب وصاحبات األعمال والخبراء والباحثي في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية .بام
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االتحاد بتوظي الموتدى بالتعاون مع كل م اتحاد غرف التجارا والنواعة بدولة احمارات العربية المتحدا،
ومجلس سيدات أعمال عجمان ،بنستضافة كريمة م غرفة تجارا وصواعة عجمان.
سلط الموتدى الضيء على سياسات تمإلي رائدات األعمال الخليجيات في التومية االبتنادية واليبيف على
التحديات التي تيا

في دول مجلس التعاون الخليجي  ،حي تتضم الموتدى ثالثة محاور االول الطابات

الإلاموة لرأس المال ،أما المحير الثاني  ،صواعة الفرل في دول مجلس التعاون والمحير الثال

استعرض

استشراف المنتقبل لناحبات األعمال الخليجيات.
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القسم الثالث :التعاون مع األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
في إرار التعاون المنتمر بي األمانة العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واألمانة العامة
لمجلس التعاون لدول الخليع العربية م أ ل رفد وتطيير الشراكة والتعاون بي القطاعي العام والخال في
دول المجلس ت توظي الفعاليات المشتركة التالية:

 .1االجتماع المشترك بين األمانة العامة لمجلس التعاون واألمانة العامة التحاد غرف دول
مجلس التعاون الخليجي
استقبل معالي الدكتير عبد اللطيف ب راشد الزيانى األمي العام لمجلس التعاون لدول الخليع العربينة ,سنعادا
األستاذ عبد الرحم ب صال العطيشان الوائب األول لنرئيس االتحناد  ،الننيد عبند النرحي حنن نقني األمني
العام لالتحاد باألمانة العامنة لمجلنس التعناون الخليجني ،بحضنير سنعادا االسنتاذ عبند ا الشنبلي األمني العنام
المناعد للشاين االبتنادية والتوميية ،وذلك بمقر األمانة العامة لمجلس التعناون بالريناض بتناريخ  2فبراينر
9016م.
وت في اال تماا بح أو

التعاون المشترك فى المرحلة المقبلة ،خاصة فى بواعنة الطنرفي بحتمينة تطنيير

الشننراكة بنني القطنناعي العننام والخننال فننى دول مجلننس التعنناون الخليجنني ،كمننا تن عننرض اولييننات االتحنناد
ومبادرات ومشروعات فى الفترا القادمة ،وعرض انب االتحاد ابتراحاش بفت مإلتب ل فى مقر األمانة العامنة
لمجلس التعاون الخليجي بالرياض ،يتيلى التونيا فى القضايا التى ت الجانبي  ،ويإلين حلقة التياصل فى كل
ما يخدم التي ات المشتركة التى تعزز م الشراكة المطليبة .

 .2االجتماع المشترك بين األمانة العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى مع قطاع
شئون المفاوضات والحوار االستراتيجي باألمانة العامة لمجلس التعاون الرياض
عقد بمقر االمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض بتاريخ  2فبراير 9016م ا تماا مشترك بي اتحاد غرف
دول مجلس التعاون الخليجي ممثالش في الوائب االول لرئيس االتحاد األستاذ عبد الرحم العطيشان ،وأمي عام
االتحاد النيد عبد الرحي حن نقي ،مع الدكتير عبد العزيز حمد العييشا األمي العام المناعد لشاين
المفاوضات والحيار االستراتيجي.
ت في اال تماا بح

أو

التعاون بي األمانة العامة لالتحاد واألمانة العامة لمجلس التعاون ،خاصة فيما

يتعلا بالعالبات مع الدول الشقيقة والنديقة.
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 .3مشاركة األمانة العامة لالتحاد في ورشة عمل مدى مالئمة التشريعات الخليجية الموحدة
واالسترشادية لبيئة االستثمار في دول المجلس
شاركت األمانة العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة باألستاذ باس عبد الرحم النيف
مدير إدارا شؤون األعضاء ومجلس التعاون في ورشة العمل حيل " مدى مالئمة التشريعات الخليجية
الميحدا واالسترشادية لبياة االستثمار في دول المجلس " التي نظمت ا األمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ
 12مايي 9016م بالعاصمة النعيدية الرياض برعاية معالي األمي العام لمجلس التعاون لدول الخليع
العربية.
بدم األستاذ باس عبد الرحم النيف بمواسبة انعقاد اليرشة عرض بعويان " دور القطاا الخال في تعزيز
االستثمار والتإلامل االبتناد الخليجي".

 .4اجتماع تنسيقي إلعداد دراسة لتوطين صناعات السكك الحديدية والمترو بدول مجلس
التعاون
عقد ا تماا يض ممثلي ع األمانة العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واألمانة العامة لمجلس
التعاون حيل إعداد دراسة تفنيلية حنشاء وتمييل صودوق تومي حستدامة بطاا النإلك الحديدية والمترو
بدول مجلس التعاون بالشراكة بي القطاعي العام والخال ومشاركة النواديا النيادية توفي اش لتيصيات
مؤتمر "تيري صواعات النإلك الحديدية والمترو في دول المجلس" وال

عقد في العاصمة العمانية منقط

خالل الفترا  19-11يواير  9015م.
وت خالل اال تماا موابشة الشروط المر عية والجيانب الفوية واحدارية لتوفي الدراسة التفنيلية واالتفاق
على الخطيات المنتقبلية الخاصة بنعداد الدراسة.

 .5ندوة "العمالة السائبة في دول مجلس التعاون الخليجي :التحديات والحلول"
شارك أمي عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في ندوا بعويان "العمالة النائبة في دول مجلس
التعاون الخليجي :التحديات والحليل" ،نظم ا مركز البحري

للدراسات االستراتيجية والدولية والطابة

"دراسات" في االول م فبراير 9016م ،بمشاركة نخبة م الباحثيي المتخنني والم تمي في

ا

المجال.
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 .6زيارة فريق المركز االحصائي الخليجي لمقر االمانة العامة لالتحاد
بام وفد م المركز االحنائي الخليجي بزيارا لمقر األمانة العامة لالتحاد بالخبر في ش ر اغنطس م العام
9016م .وض اليفد األستاذ أحمد الفريد مدير إدارا االحناءات االبتنادية بالمركز والدكتيرا غادا حني
العالي المنتشار االبتناد

الباحثة االبتنادية بالمركز بحضير الدكتير حن

لالمانة العامة لالتحاد

واألستاذ باس عبدالرحم النيف مدير إدارا شاين األعضاء ومجلس التعاون واألستاذ محمد عبدالرزاق الماء
الباح االبتناد باألمانة العامة لالتحاد.

 .7اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول
المجلس وممثلي االتحادات والغرف األعضاء
عُقد اللقاء التشاور الدور بي أصحاب المعالي والنعادا وزراء التجارا والنواعة بدول المجلس وممثلي
االتحادات والغرف األعضاء في  14نيفمبر 9016م بالعاصمة النعيدية الرياض برئاسة معالي الدكتير
ما د ب عبد ا

القنبي وزير التجارا واالستثمار النعيد

بحضير أصحاب المعالي والنعادا وزراء

ب

معة الشبلي األمي العام المناعد للشؤون

التجارا والنواعة بدول المجلس وسعادا األستاذ عبد ا

االبتنادية والتوميية باألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليع العربية وأصحاب النعادا رؤساء وأعضاء
غرف التجارا والنواعة الخليجية.
نابش اال تماا إمإلانية إيجاد شراكة خليجية بي القطاعي العام والخال في التشريعات والقياني ذات الشتن
االبتناد وتحييل األنظمة (القياني ) االسترشادية الحالية إلى أنظمة (بياني ) إلزامية  .كما ت موابشة تيحيد
إ راءات فت

فروا للشركات في الدول األعضاء ،ودليل األنشطة ال

ييض

إ راءات فت

الفروا

للشركات في كل دولة م الدول األعضاء ،إعطاء أفضلية للموتع الخليجي بونبة العشرا بالمائة بحنب برار
المجلس األعلى لمجلس التعاون ،و يد األمانة في إعداد دراسة حيل االتحاد الجمركي سيت اعالن نتائج ا
في الموتدى االبتناد الخليجي الثاني ال

سيعقد بالتعاون مع مجلس الغرف النعيدية في الربع الثال

م

العام 9012م بالعاصمة النعيدية الرياض.
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 .8االجتماع األول لمستخدمي احصاءات دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة المخرجات
االحصائية وبرنامج العمل
شاركت األمانة العامة لالتحاد في اال تماا األول لمنتخدمي احناءات دول مجلس التعاون الخليجي لموابشة
المخر ات االحنائية وبرنامع العمل الخال بالمركز في مقر المركز االحنائي لدول مجلس التعاون لدول
الخليع العربية بالعاصمة العمانية منقط بتاريخ  92دينمبر 9016م .
وخرل اال تماا بعدد م التيصيات الم مة م أبرز ا أ مية التونيا بي الج ات الخليجية المختلفة في العمل
االحنائي ،وأ مية و يد بيابة احنائية خليجية ت دف إلى إت ار مؤسنات مجلس التعاون بشإلل ميحد أمام
الدول األعضاء.

 .9االجتماع الثالث للجنة االستشارية للجهات ذات العالقة باالعتماد الخليجي
شاركت األمانة العامة لالتحاد فى اال تماا التونيقي الثال

للجوة االستشارية للج ات ذات العالبة باالعتماد

بفودق نارسيس بالعاصمة النعيدية الرياض بتاريخ  12دينمبر 9016م برئاسة سعادا االستاذ احمد
المطير المدير العام لمركز االعتماد الخليجي.
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القسم الرابع :السوق الخليجية المشتركة

 .1االجتماع األول والثاني للجنة الفنية للسوق الخليجية المشتركة
عقدت اللجوة الفوية للنيق الخليجية المشتركة باالتحاد ا تماع ا األول والثناني فني مقنر األماننة العامنة التحناد
غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمديوة الخبنر – المملإلنة العربينة الننعيدية بتناريخ  95فبراينر 9016م
و 2ابريل 9016م بالترتيب برئاسة األستاذ باس عبد الرحم النيف  -مدير إدارا شنؤون األعضناء ومجلنس
التعاون وبحضير ومشاركة ممثلي م احتحادات والغرف األعضاء .وبد أكدت اللجوة على أ مية استمرار ا
تحنندي التقريننر ال ن

يتضننم المعيبننات فنني المجنناالت العشننر الخاصننة بالنننيق الخليجيننة المشننتركة (التوقننل

واحبامننة ،العمننل فنني القطاعننات الحإليميننة واأل ليننة ،التننتمي اال تمنناعي والتقاعنند ،ممارسننة الم ن والحننرف،
مزاولننة ميننع األنشننطة االبتنننادية واالسننتثمارية والخدميننة ،تملّننك العقننار ،توقننل رؤوس األمننيال ،المعاملننة
الضريبية ،تداول وشراء األس

وتتسيس الشركات ،االستفادا م الخندمات التعليمينة والننحية واال تماعينة)

م و ة نظنر القطناا الخنال الخليجني وذلنك من خنالل االتحنادات والغنرف األعضناء .كمنا نابشنت اللجونة
التنير األولي لمشروا بيابة (وتفوي) لندع تيتينف منياروي دول مجلنس التعناون الخليجني فني القطناعي
العام.

 .2االجتمـاع العشرين و الحادي والعشرين و الثاني والعشرين للجنة السوق الخليجية
المشتركة
شاركت األمانة العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اال تماا العشري والحاد والعشري
والثاني والعشري للجوة النيق الخليجية المشتركة الموعقد في مقر األمانة العامة لمجلس التعاون ييمي  9و1
مارس 9016م و ييمي  11و 14أبريل 9016م و ييمي  5و 6أكتيبر 9016م ،استعرض األستاذ باس
عبد الرحم النيف – مدير إدارا شؤون األعضاء ومجلس التعاون باالتحاد تقريراش اشتمل على المعيبات
التي تيا

أصحاب األعمال بدول المجلس عود ممارست

ألحد األنشطة االبتنادية التي تتعلا بالمجاالت

العشر للنيق الخليجية المشتركة (التوقل واحبامة ،العمل في القطاعات الحإليمية واأل لية ،التتمي اال تماعي
والتقاعد ،ممارسة الم

والحرف ،مزاولة ميع األنشطة االبتنادية واالستثمارية والخدمية ،تملّك العقار،

توقل رؤوس األميال ،المعاملة الضريبية ،تداول وشراء األس

وتتسيس الشركات ،االستفادا م الخدمات

التعليمية والنحية واال تماعية) .كما نابشت اللجوة مشروا مونة التيتيف المقدم م األمانة العامة لحتحاد
وأوصت بنحالة المشروا للجوة اليزارية المختنة بالعمل والشؤون اال تماعية.
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القسم الخامس :اإلتحاد الجمركي الخليجي

 .1االجتماع األول للجنة الفنية لالتحاد الجمركي
بدعيا م األمانة العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ،وباستضافة كريمة م مجلس الغرف
النعيدية ،عقد اال تماا األول للجوة الفوية لالتحاد الجمركي الخليجي في  4أكتيبر 9016م بمقره بالعاصمة
النعيدية الرياض ،برئاسة األستاذ باس عبد الرحم النيف مدير إدارا شؤون األعضاء ومجلس التعاون،
وبحضير ممثلي م االتحادات والغرف األعضاء .وبد نابشت اللجوة تحديد ال دف الرئيني لعمل اللجوة
وم ام ا في المرحلة القادمة ،وميضيا بتفتيش المركبات والشاحوات في نقطة واحدا لإلل موف ي حدوديي .
وأكدت اللجوة على أ مية سرعة االنت اء م إعداد دراسة االتحاد الجمركي التي سيت عرض مخر ات ا في
موتدى الخليع االبتناد الثاني ال

سينتضيف مجلس الغرف النعيدية في الربع الرابع م العام 9012م

في العاصمة النعيدية الرياض.

 .2اللقاء التشاوري الرابع بين هيئة االتحاد الجمركي بمجلس التعاون الخليجي وممثلي
االتحادات والغرف األعضاء
بدعيا كريمة م األمانة العامة لمجلس التعاون ،شاركت األمانة العامة لالتحاد في أعمال اللقاء التشاور
الرابع بي

ياة االتحاد الجمركي الموعقد في  99نيفمبر 9016م بالرياض ،ممثلة في سعادا األستاذ عبد

الرحي حن نقي األمي العام لالتحاد واألستاذ باس عبد الرحم النيف مدير إدارا شؤون األعضاء ومجلس
التعاون ،وممثلي االتحادات والغرف األعضاء .وبد خرل

ا اللقاء بعدد م التيصيات مو ا:

أ .العمل على استفادة القطاع الخاص بدول المجلس من األحكام المسبقة الصادرة خطيا ً عن الدوائر
الجمرثية بدول المجلس قبل عملية االستيراد .
ب .عدم تكرار المنافذ البينية لما يطبق من إجراءات في المنافذ األولى ،ودور القطاع الخاص في هذا
المجال.
ج .عدم تكرار دفع الرسوم الجمرثي (المقاصة) على البضائع المنتقلة بين الدول األعضاء.
د .االستفادة من امتيازات التخليص المسبق قبل وصول البضائع الوارده لدول المجلس.
ه .نشر التعليمات والقرارات المشترثة الصادرة من السلطات الجمرثية وتزويدها لكافة المراثز
الجمرثية.
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القسم السادس :التعاون مع المنظمات والهيئات والمراكز الخليجية

 .1ندوة التغييرات الضريبية في المملكة المتحدة ما تحتاج لمعرفته إذا كنت مواطنا أو تمتلك
حيازات ملكية في المملكة المتحدة
شاركت األمانة العامة لالتحاد ممثلة باألستاذ باس عبد الرحم النيف مدير إدارا شؤون األعضاء ومجلس
التعاون في ندوا بعويان " التغييرات الضريبية في المملإلة المتحدا  -ما تحتال لمعرفت إذا كوت ميارواش أو
تمتلك حيازات ملإلية في المملإلة المتحدا " نظمت ا شركة كي اس آ في  10مايي 9016م بالإلابتل كليب -
المرفت المالي – مملإلة البحري بالتعاون مع مإلتب ا في المملإلة المتحدا )(Kingston Smith – UK
وبالتونيا مع مجلس االعمال البحريوي البريطاني )( (BBBFفي البحري ) ب دف شري التغييرات الجديدا
التي ررأت على بياني الضرائب في المملإلة المتحدا والتي ت إبرار ا مؤخراش وتبيان مدى تتثير ا على
المياروي وك لك على أصحاب االمالك العقارية في المملإلة المتحدا مع التركيز على التغييرات في القياني
المتعلقة باختبار االبامة القانيني ،وثيقة نقل الملإلية لليرثة بعد اليفاا ،ضريبة الميرا  ،ضريبة أرباي رأس
المال ،والضريبة النويية على المناك .

 .2ورشة عمل " تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة
على نشاط القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي"
شاركت األمانة العامة لالتحاد بتوظي ورشة عمل "تتثير رفع وإعادا تي ي الدع الحإليمي وفرض ضريبة
القيمة المضافة على نشاط القطاا الخال بدول مجلس التعاون الخليجي" بالتعاون مع غرفة تجارا وصواعة
البحري بتاريخ  92أكتيبر 9016م بمبوى الغرفة بمملإلة البحري .
دفت اليرشة بشإلل رئيس إلى تيعية القطاا الخال الخليجي بآثار رفع الدع الحإليمي والموظيمة
الضريبية المرتقبة في دول مجلس التعاون وتعزيز دوره في تقدي النلع والخدمات بشإلل أكثر كفاءا ليتياكب
مع المتغيرات في االبتناد الخليجي ،وت التركيز خالل ا على المفا ي العامة ل يإللة الدع كتداا م أدوات
احصالي االبتناد  ،ومؤشرات بياس تتثيرات االبتنادية واح تماعية .بعد ذلك ت فت
والموابشة للحضير وممثلي القطاا الخال حيل ميضيا تقدي الدع وإعادا تي ي

باب الحيار

ومدى تتثير ذلك

خنيصاش لنلعة منادر الطابة كالديزل والوفط وغير ا.
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القسم السابع  :العالقات مع الهيئات والمنظمات اإلقليمية والعربية واإلسالمية والدولية

 .1فعاليات اتحاد الغرف العربية
بواء على دعيا كريمة م االستاذ نائل الإلباريتي رئيس اتحاد الغرف العربية شارك كل م عبد الرحي حن
نقى األمي العام لالتحاد واألستاذا حوان العطي المنتشار القانيني لالتحاد فى الفعاليات التي نظم ا االتحاد
بالتعاون مع االتحاد العام للغرف التجارية المنرية الموعقدا في العاصمة المنرية القا را على الوحي التالي:
أوال :االجتماع المشترك بين األمناء العاميين للغرف التجارية العربية األجنبية
عقد اال تماا المشترك بي األمواء العاميي للغرف التجارية العربية األ وبية المشتركة واألمواء والمدراء
العامين للغرف العربية بتاريخ  93مايي 9016م ،بحضير سعادا األستاذ نائل الإلباريتي رئيس اتحاد الغرف
العربية واألستاذ احمد اليكيل رئيس االتحاد العام للغرف التجارية المنرية والدكتير محمد إبرا ي التييجر
االمي العام المناعد للشؤون االبتنادية بجامعة الدول العربية .وفي اال تماا ت التعرف على نشارات
وفعاليات الغرف العربية األ وبية المشتركة الى انب البرامع المنتقبلية لتلك الغرف ،كما عبر األمواء
والمدراء العامين للغرف العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى ع عميا تقدير
العربية األ وبية المشتركة ،وعبروا ع تطلعات

لدور الغرف

فى تطيير تلك الغرف لما في منلحة االبتناد العربي.

ثانياً :المؤتمر الثاني لالستثمار فى مصر
تحت رعاية فخامة رئيس م يرية منر العربية عبد الفتاي النيني ،عقد المؤتمر الثاني لالستثمار فى
منر بتاريخ  92مايي 9016م ،بحضير رئيس مجلس اليزراء وبمشاركة ياات عالمية مثل موظمة
األونإلتاد وموظمة التعاون االبتناد والتومية والبوك الدولي والإليمينا وموظمة ضمان االستثمار ،وعدد م
اليزراء مو

وزير الوقل المنر ووزيرا االبتناد ووزير التخطيط ووزير االنتال الحربي ووزير التميي

وبحضير ر ال أعمال بارزي  .ت في المؤتمر شري اح راءات التي تقيم ب ا الحإليمة المنرية لتحني
مواخ االستثمار وتبنيط ا راءات تتسيس الشركات.
ثالثاً :المشاركة في لقاء فخامة رئيس جمهورية مصر العربية
استقبل فخامة محمد عبد الفتاي النيني رئيس م يرية منر العربية اصحاب النعادا الرؤساء واألمواء
والمدراء العامين لالتحادات والغرف العربية والغرف العربية األ وبية المشتركة بتاريخ  92مايي 9016م،
وشدد فخامت على الدور المتميل للقطاا الخال العربى فى تحقيا التومية المنتدامة ،مشيداش باليبت نفن
بمبادرات القطاا الخال العربي فى التومية االبتنادية فى الير العربي.
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رابعاً :اجتماع الدورة االستثنائية لمجلس اتحاد العام للغرف العربية
عقدت الدورا ( )91االستثوائية لمجلس اتحاد الغرف العربية في مديوة القا را بتاريخ  92مايي 9016م
برئاسة رئيس مجلس االتحاد سعادا األستاذ نائل ر ا الإلباريتي ،وشارك في اال تماا رؤساء وأعضاء
مجالس إدارات غرف التجارا والنواعة والزراعة واتحادات ا في البالد العربية.

 .2المعرض التجاري الـ 15لمنظمة الدول االسالمية
شاركت االمانة العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في فعاليات المعرض التجار
عشر للدول األعضاء في موظمة التعاون االسالمي ال

الخامس

أبي تحت رعاية األمير فينل ب بودر ب عبدالعزيز

 أمير موطقة الرياض ،والتي تتتي ضم استراتيجيت ا الرامية لدع كافة الج يد التي م شتن ا بواء عالباتابتنادية بي دول مجلس التعاون مع الموظمات وال ياات العربية واالسالمية ،والتعريف بدور القطاا الخال
الخليجي في توفي البرامع االبتنادية بدول المجل .

 .3الحملة الترويجية لمؤتمر االستثمار في القطاع الخاص بمنطقة البحيرات الكبرى في
إفريقيا
عقدت الحملة الترويجية لمؤتمر االستثمار في القطاا الخال بموطقة البحيرات الإلبرى في إفريقيا بتاريخ 94
يواير 9016م بحضير اكثر م  20مشارك م مختلف دول مجلس التعاون يمثلين العديد م القطاعات
التجارية والنواعية والزراعية ،و ت في الحملة عقد عدد م
والفرل االستثمارية التي سيت بحث ا في

لنات العمل المختلفة للإلشف ع التحضيرات

ا المؤتمر.

 .4مؤتمر االستثمار في القطاع الخاص بمنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا
شاركت األمانة العامة لالتحاد في مؤتمر االستثمار في القطاا الخال بموطقة البحيرات الإلبرى في إفريقيا
ال

أبي في العاصمة الإلينجيلية كيوشاسا ييمي  94و 95فبراير 9016م وال

نظمت األم المتحدا

والمؤتمر الدولي حبلي البحيرات العظمى واالتحاد احفريقي ومجميعة تومية الجويب احفريقي (سادك)
واالمانة العامة لالتحاد التي شاركت في التحضير ل ا المؤتمر ال

استعرض أ

الفرل االستثمارية

بموطقة البحيرات الإلبرى وما تزخر في م ثروا في الميارد الطبيعية المختلفة.
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 .5المنتدى االفريقي األول لألعمال التجارية الحالل
بدعيا كريمة م سعادا الدكتير الحن احزاي المدير العام للمركز احسالمي لتومية التجارا ،شارك األمي
العام لالتحاد في الموتدى االفريقي األول لألعمال التجارية الحالل تحت شعار "نحي ديوامإلية المبادالت
التجارية مع دول الخليع وآسيا" وال

عقد خالل الفترا  5-1مارس 9016م وال

احتضوت

م يرية

النوغال تحت رعاية فخامة ماكي سال رئيس م يرية النوغال وبحضير معالي رئيس وزراء م يرية
النوغال محمد ديين ومعالي الييم سار وزير التجارا النوغالي وممثلي م المركز احسالمي لتومية التجارا
والبوك احسالمي للتومية وال ياات والموظمات العربية واحسالمية والدولية ،وشخنيات بارزا بجم يرية
النوغال ودول مجلس التعاون وإفريقيا وخبراء م عدا دول عربية وإسالمية.

 .6ورشة عمل تأثير الالئحة الفنية والمعدات الكهربائية الجديدة منخفضة الجهد على
صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دول مجلس التعاون الخليجي
نظمت األمانة العامة حتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع إتحاد النواعات الدنماركية
و ياة األعمال األوربية ورشة عمل حيل تتثير الالئحة الفوية والمعدات الإل ربائية الجديدا موخفضة الج د
على صواعة تإلويلي يا المعليمات واالتناالت في دول مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة النعيدية الرياض
بتاريخ  2مارس 9016م.

 .7منتدى األعمال الخليجي األوروبي األول  -بروكسل – بلجيكا
عقد موتدى األعمال الخليجي األوروبي أعمال بالعاصمة البلجيإلية بروكنل خالل الفترا  91-99مايي
9016م بالتعاون مع المفيضية األوروبية بحضير أكثر م

 900شخنية خليجية وأوروبية .أكد

المشاركين في الموتدى على أ مية العالبات االبتنادية والتجارية بي دول مجلس التعاون الخليجي واالتحاد
األوروبي ،مشيدي بالتعاون البواء بي اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى واتحاد النواعات الدنمركية
ومؤسنة االعمال االوربية .مرحبي بمبادرا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بتوظي مثل

ه

الفعالية و تشإليل وفد للقطاا الخال الخليجي.
واكد عبد الرحم ب صال العطيشان الوائب األول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على
أ مية الموتدى ودور االتحاد المبادر في دع تي ات حإليمات دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز العالبات
االبتنادية والتجارية بي الجانبي  .وصدر ع الموتدى عدا تيصيات أبرز ا:
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أ .أ مية تشجيع الجانبي الخليجي واألوروبي على أ مية احسراا في التيصل إلى التيبيع على اتفابية
التجارا الحرا.
ب .استفادا اوروبا م تي

دول مجلس التعاون نحي توييع منادر الدخل ،م خالل التيسع في عملية

المشاركة بالتقوية واحدارا الى انب ابامة المشروعات المشتركة.
ل .أ مية تدعي برامع تمإلي شباب األعمال الخليجي م خالل نقل الخبرات واالمتياز التجار

إلى

انب تبادل الزيارات وتمإلي رواد األعمال.

 .8المنتدى الدولي لتطوير النقل البحري لتنمية حركة التجارة بين الدول العربية ودول
أمريكا الجنوبية
بمشاركة أكثر م  100مشارك عُقد الموتدى الدولي لتطيير الوقل البحر لتومية حركة التجارا بي الدول
العربية ودول أمريإلا الجويبية ييمي  14-11أبريل 9016م بالقا را تحت رعاية معالي الدكتير نبيل العربي
األمي العام لجامعة الدول العربية وبحضير عدد م أصحاب النعادا النفراء العرب وسفراء أمريإلا الالتيوية
إلى انب عدد م ر ال وسيدات األعمال.

 .9المنتـدى االقتصـادي الخليجي الفرنســي الثالث
نظمت األمانة العامة حتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية الفرننية
الموتدى احبتناد الخليجي الفرنني الثال

في باريس وال

عقد خالل الفترا  19 – 18أكتيبر 9016م

في العاصمة الفرننية باريس .وبد تضم برنامع الموتدى العديد م الجلنات م ا ل تعزيز احستثمار
والتبادل التجار بي الجانبي ودور النواديا النيادية والموظمات والمؤسنات التمييلية في تمييل المشاريع
المشتركة للمؤسنات النغيرا والمتيسطة ولناحبات األعمال وأصحاب األعمـال الشـــباب.
وقد خلص المنتدى الى دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة الخليجية مع االستفادة من تجربة الشرثات
الفرنسية في هذا المجال ،زيادة وتطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليتمكنوا من التعامل مع
االسواق العالمية وتوجيه انتباههم بشكل أثبر للسوق الخليجية ،إزالة معوقات تصدير منتجات دول مجلس
التعاون الخليجي الى اوروبا وفرنسا ،استفادة الفرنسيين من الفرص االستثمارية الواعدة بدول مجلس التعاون
الخليجي خاصة في مجال الطاقة والبتروثيماويات ومشاريع السكك الحديدية ،تشجيع رواد وشباب األعمال م
دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون مع نظرائ

الفرننيي في مجال إبامة حيارات مفتيحة بي الجانبي
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لتعزيز دور

في االبتناد الخليجي والفرنني و حث الحكومة الفرنسية لتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات

الدخول لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بصورة عامة ولرجال وسيدات األعمال بصورة خاصة.

.11

منتدى األعمال واالستثمار الخليجي التركي الثاني

نظمت األمانة العامة إلتحاد غر ف دول مجلس التعاون الخليجي منتدى األعمال واإلستثمار الخليجي الترثي
الثاني وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وإتحاد الغر ف وبورصات السلع الترثية برعاية ثريمة
من لدن صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه خالل الفترة -1
 9نوفمبر 9016م في العاصمة البحرينية – المنامة .وهد ف المنتدى إلى تنمية العالقات االقتصادية المتبادلة
وتقوية أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية ترثيا .وأوصى بأهمية اإلستفادة من
اإلمكانيات والفرص اإلستثمارية اإلستراتيجية المتاحة في الجانبين ،وأهمية العمل على تحقيق التوافق والتماثل
في التشريعات المنظمة للعمل االقتصادي المشترك في الجانبين ،وأهمية تطوير مشروعات البنية التحتية
والمشاريع اإلستراتيجية الصناعية الخليجية عن طريق اإلستفادة من الخبرات الترثية ،باإلضافة إلى دعوة
القطاع الخاص الخليجي لإلستثمار في قطاع الصناعات العسكرية التي تتميز بها ترثيا ،مع العمل على تنظيم
الفعاليات لزيادة الوعي في هذا المجال وتعزيز التواصل المتبادل مع الهيئات المعنية باإلستثمار في الجانبين
لإلستفادة من التسهيالت والمعلومات التي تقدمها للمستثمرين عن اإلجراءات المطلوبة والفرص المتاحة.

.11

القمة العالمية األوروبية العربية نوفمبر 2116م – اثينا -اليونان

شاركت األمانة العامة لالتحاد ممثلة في األمي العام في مؤتمر القمة العربي األوروبي األول ال

عقد ييمي

 1و 4نيفمبر 9016م في العاصمة اليينانية أثيوا .وعقدت القمة التي ت توظيم ا بمبادرا م الحإليمة اليينانية
تحت شعار "شركاء م

أ ل الومي والتومية" وبرعاية م

فخامة رئيس

م يرية اليينان بروكيبيس

بافليبيليس وبحضير رئيس اليزراء الييناني ألإلنيس تنيبراس وشارك في ا عدد كبير م ممثلي الدول
العربية واألوروبية م الشخنيات القيادية والخبراء ور االت النياسة واالبتناد .و دف المؤتمر إلى بواء
الشراكة وتيسيع آفاق التعاون في مختلف المجاالت وتعزيز العالبات االبتنادية والنياسية بي دول االتحاد
األوروبي والدول العربية.

21

11/40/40

القسم الثامن :اللقاءات واالجتماعات الرسمية

 اجتماع األمين العام لمجلس التعاون مع النائب األول للرئيس واألمين العام لالتحاداستقبل معالي الدكتير عبد اللطيف ب راشد الزيانى األمي العام لمجلس التعاون لدول الخليع العربية ,سعادا
األستاذ عبد الرحم ب صال العطيشان الوائب األول لرئيس االتحاد  ،والنيد عبند النرحي حنن نقني األمني
العام لالتحاد باألمانة العامنة لمجلنس التعناون الخليجني ،بحضنير سنعادا االسنتاذ عبند ا الشنبلي األمني العنام
المناعد للشاين االبتنادية والتوميية ،بمإلتب بمقر األمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض بتاريخ  2فبراينر
9016م.
وت في اال تماا بح أو

التعاون المشترك فى المرحلة المقبلة ،خاصة فى بواعنة الطنرفي بحتمينة تطنيير

الشننراكة بنني القطنناعي العننام والخننال فننى دول مجلننس التعنناون الخليجنني ،كمننا تن عننرض اولييننات االتحنناد
ومبادرات ومشروعات فى الفترا القادمة.

 اجتماع األمين العام لالتحاد مع وزير مجلس الشورى والنواب في مملكة البحريناستقبل سعادا االستاذ غان ب فضل البيعيوي وزير مجلني الشيرى والوياب بمملإلة البحري النيد عبد
الرحي حن نقى بتاريخ  ٣ييليي 9016م بمإلتب بالموطقة الدبليماسية بالعاصمة البحريوية الموامة.
وتتطرق اليزير إلى الج يد التي يب ل ا معالي مع نظرائ الخليجيي

في متابعة القرارات واألنظمة

والتشريعات التي يقرر ا بادا دول مجلس التعاون واليسائل واح راءات الإلفيلة بتوفي ا ،مشدداش على دور
القطاا الخال الخليجي في تحقيا اليحدا االبتنادية الخليجية.

 اجتماع األمين العام لالتحاد مع وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحريناستقبل وزير شؤون الإل رباء والماء عبدالحني ميرزا بمإلتب األمي العام التحاد غرف دول مجلس التعاون
الخليجي عبدالرحي نقي بتاريخ  11أكتيبر 9016م وأعرب ميرزا ع تقديره للدور ال

يقيم ب االتحاد في

تفعيل دور القطاا الخال في دع التإلامل االبتناد بي دول مجلس التعاون ،ث بح

اللقاء إمإلان تفعيل

التعاون المشترك بي اتحاد الغرف بدول مجلس التعاون وبي

ياة الإل رباء والماء م خالل توظي بعض

الفعاليات المشتركة خنيصا فيما يتعلا بتشجيع القطاا الخال الخليجي وزيادا استثمارات في بطاا
الإل رباء والماء .وأعرب نقي ع شإلره وتقديره لليزير والمنؤولي في ياة الإل رباء والماء على حن
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االستقبال وعلى الدع ال

يقدم اليزير لإلل ما م شتن تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجاالت

الإل رباء والماء والطابة المتجددا.

 اجتماع األمين العام لالتحاد مع وزير العمل في مملكة البحريناستقبل وزير العمل والتومية اال تماعية النيد ميل ب محمد علي حميدان باألمي العام التحاد غرف دول
مجلس التعاون لدول الخليع العربية النيد عبدالرحي نقي ،وبحضير عضي ال ياة االستشارية للمجلس األعلى
لدول مجلس التعاون الخليجي ،منتشار اتحاد الغرف الخليجية النيد كات النعيد ،بتاريخ  11نيفمبر
9016ميت خالل اال تماا استعراض التحديات التي تيا

ا أسياق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليع

العربية ،والج يد المب ولة م ببل مختلف القطاعات االبتنادية والتجارية في دول المجلس لتعزيز دور
المياروي في إدارا القطاعات احنتا ية ،والدع والتن يالت التي تقدم ا الحإليمات الخليجية للقطاا الخال
للقيام بدوره على أكمل و .
القسم التاسع :الدور اإلعالمي

 .1تزويد الغرف األعضاء بالمعلومات واألخبار
يت التعمي على االتحادات والغرف األعضاء كافة األخبار والتقارير والفعاليات الخاصة باالمان العامة التحاد
غرف دول مجلس التعاون الخليجي بشإلل دور منتمر ،إلى انب إعداد الملف النحفي الييمي " ميلت
واتر " والشامل لإلافة األخبار االبتنادية ال امة بشإلل عام وأخبار الغرف الخليجية بشإلل خال ،وت تزويد
الغرف ب بشإلل ييمي.

 .2البيانات الصحفية
أعدت األمانة العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عدد كبير م المياد النحفية سياء كانت
أخبار وتقارير وتغطيات.

 .3المجالت والدوريات
أصدرت األمانة العامة في عام 9016م عددي م مجالت ا ،مجلة احبتناد الخليجي عدد  101ومجلة
أعمال الخليع عدد  95لش ر يينيي وييليي للعام 9016م.
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 .4الموقع االلكتروني لالتحاد
بامت االمانة العامة لالتحاد بتطيير ميبع ا االلإلتروني الخال ب ا بما يتواسب مع احتيا ات ا واحتيا ات
االتحادات والغرف االعضاء ،وبما يدع القطاا الخال الخليجي وأصحاب االعمال والمؤسنات النغيرا
والمتيسطة ،وذلك وفا التقويات ولغات البرمجة الحديثة لتياكب التطير الحاصل والنريع في تإلويلي يا
المعليمات ولتن ل عملية التياصل مع مجتمع االعمال الخليجى والعربى والدولي.
كما ت رالق برنامع ((وتفوي)) على الميبع احلإلتروني وفي معرض اليتائف لعام  9016وال

توظم

غرفة الشربية تحت رعاية كريمة م صاحب النمي الملإلي األمير سعيد ب نايف آل سعيد أمير الموطقة
الشربية حفظ ا ورعاه ،الستإلمال منيرا التعاون في تيتيف وتيري الخليجيي لد القطاا الخال بدول
المجلس التعاون مشروا وتطييره بمياصفات ديدا تخدم المتقدم .وذلك انطالباش م دور اتحاد غرف دول
مجلس التعاون الخليجي في تشجيع القطاا الخال في رفع معدالت تيتيف المياروي الخليجيي  ،وتفعيال
للنيق الخليجية المشتركة ،وتقديرا مو لإلفاءا الميار الخليجي ال

استمر يحقا نجاحات في دع منيرا

العمل في المؤسنات والشركات والمنانع بمختلف اشإلال ا

 .5االعالم الجديد وخدمة ميلت واتر
تتيا د االمانة العامة لالتحاد على ميابع التياصل اح تماعي ( التييتر  ،الفيس بيك ) ويقيم القن االعالمي
بتحدي

النفحات الخاصة باالتحاد ويت عبر ا رفع كافة العواويي واألخبار والتقارير لالتحاد  ،كما يت م

خالل ا التجاوب على كافة احستفنارات المباشرا واليارد عبر ا .
وتماشيشا مع استراتيجية احتحاد احعالمية في نشر اليعي حيل األنشطة التي يقدم ا لتعزيز دور القطاا
الخال في التومية والدور المؤمل م

احتحاد واحتحادات والغرف األعضاء في دفع منيرا التإلامل

احبتناد  ،أضافت األمانة العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مو عام 9014م وحتى االن
خدمة إعالمية م خالل إشتراك ا بميبع ميلت واتر احخبار حي

تمإل

ه الخدمة منتخدمي ا م التعرف

على حج التغطيات والرصد احعالمي الييمي ع رريا :
 األنشطة اإلعالمية لألمانه العامة لالتحاد واإلتحادات والغر ف األعضاء. أهم األخبار اإلقتصادية والمشروعات المختلفة بالقطاعين العام والخاص. مؤشرات اعالمية عن اإلتحاد والجهات األخرى.34
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 أهم األخبار اإلقتصادية العربية والعالمية. أخبار اإلتحادات والغر ف األعضاء بدول المجلس.وبالوظرإلى تجربة إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي احيجابية التي عملت على انتشار وتيسع أخبار
وتقارير االتحاد على المدار الييمي والش ر والنوي عبر مؤشرات مدر ة في دول ييض ذلك  ،كما
كان للخدمة دور بارز في عرض أخبار احتحادات والغرف األعضاء الييمية .
وبد بامت األمانة العامة لحتحاد في الفترا النابقة اشعار االتحادات والغرف األعضاء ب ه الخدمة وامإلانية
احشتراك في ا برسيم تبلغ الفي دوالر سويياش لإلل إتحاد أو غرفة يدفع لمرا واحدا بنيرا سويية .
القسم العاشر :دور االتحاد في المسؤولية االجتماعية
حرل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على الو يض بمنؤوليت اال تماعية وذلك م خالل الدع
والمشاركة في العديد م

المشاريع والفعاليات التي تجند دور القطاا الخال الخليجي في المنؤولية

اال تماعية ،حي استطاا خالل العام 9016م دع وحضير المشاريع والفعاليات التالية:

 .1زيارة وفد من األمانة العامة لالتحاد الى دار المحرق لرعاية الوالدين
بام وفد م األمانة العامة لالتحاد برئاسة األمي العام لالتحاد صباي ييم النبت الميافا  91مايي 2016م
بزيارا الى دار المحرق لرعاية اليالدي التي ت افتتاح ا برعاية وزيرا التومية اال تماعية .

 .2زيارة رئيس لجنة اتقان الى مقر األمانة العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي
استقبل أمي عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس لجوة اتقان التابعة لجمعية الإللمة الطيبة في
البحري األستاذ حني النعيد بمقر األمانة العامة لالتحاد بالخبر بالمملإلة العربية النعيدية .حي

ت التتكيد

على أ مية رفع مناندا ودع المحتا ي م خالل تشجيع العمل الخير التومي وبرامع التومية المجتمعية
بدول مجلس التعاون الخليجي خاصة في المجاالت التعليمية والنحية واح تماعية م خالل إبامة المشاريع
والبرامع التوميية والتربيية.
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القسم الحادي عشر :الخدمات االستشارية االقتصادية واإلصدارات
تقيم االمانة العامة لالتحاد بمتابعة الشتن االبتناد الخليجي وتقدي مرئيات ا حيال المنتجدات في ن ا الشنتن
وعلي  ,حرصت األمانة العامة لالتحاد على تطيير الخدمات االستشنارية واالبتننادية والتجارينة التني تقندم ا
لالتحادات والغرف األعضاء حتى تنب ذات بيمة مضافة وم ضمو ا:
أوالً :الدراسات والبحوث وأوراق العمل 2112م
 .1دراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية االقتصادية (تحديث)
 .9ورقة حول العالقات االقتصادية الخليجية الفرنسية
 .1ورقة حول العالقات االقتصادية الخليجية المصرية
 .4ورقة حول العالقات االقتصادية الخليجية الترثية
 .5ورقة حول العالقات االقتصادية الخليجية األمريكية
 .6ورقة بعنوان " تصورات القطاع الخاص الخليجي لتفعيل القرارات االقتصادية الواردة في البيان
الختامي وإعالن الرياض لقمة دول مجلس التعاون (")16
 .2ورقة حول "الدور المؤسسي لتعزيز فرص االستثمار من خالل القطاع الخاص في الدول االسالمية"
 .3شروط مرجعية لدراسة عن دور القطاع الخاص في تطوير االقتصاد االمريكي
 .2شروط مرجعية لدراسة عن االتحاد الجمرثي الخليجي
 .10شروط مرجعية لدراسة عن صندوق تنموي لتوطين الصناعات المرتبطة بسكة حديد دول مجلس
التعاون
 .11ورقة حول االستثمارات الخليجية في القارة االفريقية في ملتقى االستثمار االفريقي.
 .19دور القطاع الخاص في تعزيز االستثمار والتكامل االقتصادي وبيئة االستثمار في دول المجلس
 .11ورقة حول الجاهزية واالستعداد للشراثات بين القطاعين العام والخاص
 .14ورقة حول الفرص االستثمارية المتاحة بدول المجلس وباألخص حول الطاقة المتجددة باللغة
االنجليزية
 .15ورقة حول العالقات االقتصادية الخليجية األوروبية
 .16استبيان حول صعوبات االستثمار في جمهورية مصر العربية
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ثانياً :اإلصدارات واألدلة والمطبوعات
 .1الدليل الصناعي الخليجي الرابع
 .9دليل اثبر الف شرثة خليجية االصدار الثالث
 .1الدليل التجاري الخليجي االصدار السابع
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القسم الثاني عشر :الدورات التدريبية وورش العمل
يبي الجدول الميض أدناه أ
9016م علماش بتن

الدورات التدريبية وورش العمل التي نظمت ا األمانة العامة لالتحاد خالل العام

ه الدورات بد حققت العائد المالي المتيبع مو ا والمرصيد ضم الميازنة التقديرية للعنام

نفن .
الرقم

اسم البرنامج

مكان االنعقاد

عدد المشاركين

1

االتجاهات المتقدمة وإعداد الموازنات باستخدام الحاسب االلي

دبي

2

دبي

1

3

الرقابة وتصنيف الميزانية

البحرين

3

4

تطوير أقسام العمالء وعالقتهم باستخدام إدارة عالقات العمالء

القاهرة

2

5

مهارات إدارة الموارد البشرية

الخبر /البحرية

15

2

تنمية المهارات االشرافية

جده /البحريه

13

7

التناضح العكسي

الخبر /البحريه

8

8

التخطيط االستراتيجي وادارة االزمات

مراكش

4

9

االتجاهات المتقدمة وإعداد الموازنات باستخدام الحاسب االلي

القاهره

3

11

القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري

كوااللمبور

2

اسطنبول

3

2

11

إستخدام مفهوم موازنة البرامج واالداء في تطوير وبناء
الموازنات وتقييم االداء في الوحدات الحكومية

التخطيط االستراتيجي االبتكاري ومؤشرات قياس األداء
الرئيسية وبطاقات األداء المتوازن()KPI
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القسم الثالث عشر :أعضاء وأجهزة اإلتحاد
بحسب الترتيب

العضو

األبجدي
1

إتحاد غرف التجارا والنواعة بدولة احمارات العربية المتحدا

9

غرفة تجارا وصواعة البحري

1

مجلس الغرف النعيدية

4

غرفة تجارا وصواعة عمان

5

غرفة بطر

6

غرفة تجارا وصواعة الإلييت
أعضاء مجلس اإلتحاد
اإلسم

سعادا األستاذ علي ب محمد ثويان الغان

الجهة

المنصب

رئيس غرفة تجارا وصواعة الإلييت

رئيس احتحاد

رئيس غرفة الشربية

الوائب األول للرئيس

سعادا األستاذ عبدالرحم ب صال العطيشان
سعادا األستاذ محمد ب ثاني الرميثي

رئيس إتحاد غرف التجارا والنواعة بدولة
احمارات العربية المتحدا

الوائب الثاني للرئيس

سعادا األستاذ خالد ب عبدالرحم المؤيد

رئيس غرفة تجارا وصواعة البحري

عضي مجلس احتحاد

سعادا الدكتير حمدان ب عبدا النمري

رئيس مجلس الغرف النعيدية

عضي مجلس االتحاد

سعادا األستاذ سعيد ب صال الإلييمي

رئيس غرفة تجارا وصواعة عمان

عضي مجلس احتحاد

رئيس غرفة بطر

عضي مجلس االتحاد

سعادا الشيخ خليفة ب

اس آل ثاني
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أعضاء لجنة القيادات التنفيذية
اإلسم

المنصب

الجهة

األستاذ عبد الرحي حن نقي

األمي العام

إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

األستاذ حميد محمد ب سال

األمي العام

إتحاد غرف التجارا والنواعة بدولة احمارات العربية المتحدا

القائ بتعمال
غرفة تجارا وصواعة البحري

األستاذ عبدالعزيز محمد الرفاعي
الرئيس التوفي
الدكتير سعيد عبدالعزيز المشار

األمي العام

مجلس الغرف النعيدية

األستاذ عبد العظي عباس البحراني

المدير العام

غرفة تجارا وصواعة عمان

األستاذ صال حمد الشربي

المدير العام

غرفة بطر

األستاذ رباي عبد الرحم الرباي

المدير العام

غرفة تجارا وصواعة الإلييت

الجهاز اإلداري لألمانة العامة لإلتحاد
اإلسم

الجهة

األستاذ عبد الرحي حن نقي

األمي العام

األستاذ باس عبد الرحم النيف

مدير إدارا شؤون األعضاء ومجلس التعاون

األستاذ محمد علي القحطاني

مدير إدارا الشؤون المالية واحدارية

األستاذ بنام إبرا ي عطيا

مدير إدارا توظي الفعاليات والتنييا

األستاذ باسل علي العيامي

مدير إدارا العالبات الخار ية

األستاذا نيرا عبدالرحم النال

منايلة احعالم
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