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 هللا عبد الملك الهاشمية الجاللة صاحب لدن من كريمة برعاية نتدىالم ُيعقد أن ملؤالم من
 ورعاه هللا حفظه ابن الحسين الثاني

 

 منتدى 

 "التواصل االقتصادي الخليجي األردني "

 من بتنظيم مشترك 

 وغرفة تجارة األردن  مجلس التعاون الخليجيتحاد غرف دول ا

2-3/9/2015 

 المملكة األردنية الهاشمية –رويال عمان وفندق ل
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 اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي:

بناء على مبادرة من  1979سبتمبر  27تأسس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في 

الخليجية انذاك، ويتخذ االتحاد المنطقة الشرقية القطاع الخاص الخليجي ممثال في الغرف 

بالمملكة العربية السعودية مقرا ألعمال األمانة العامة لالتحاد، ويهدف االتحاد بصورة أساسية 

الى تحقيق التكامل االقتصادي بين دول مجلس، التعاون  ويعمل على تعزيز دور القطاع 

مجلس وازالة معوقات التبادل التجاري بين الخاص الخليجي في التنمية االقتصادية بدول ال

دول مجلس التعاون ،الى جانب ترويج الصادرات الخليجية، وتعزيز ودعم وتشجيع المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة ، ومشروعات رواد شباب األعمال من خالل فتح العديد من نظيراتها من 

 مية والدولية.الشراكات والمؤسسات في المنظمات الخليجية والعربية واالسال
 

 :األردن غرفة تجارة

 

عملت غرفة تجارة األردن على استلهام التوجيهات الملكية السامية لقائد الوطن جاللة الملك 

عبد هللا الثاني حفظه هللا ورعاه الذي يحرص كل الحرص على تعزيز حركة النمو االقتصادي 

مستوى المعيشة للمواطنين، وتنشيط كافة فعاليات وقطاعات االقتصاد والمجتمع ورفع 

وتحقيق النهضة في جميع المجاالت ليكون األردن نموذجاً يحتذى، ولكي يضع المملكة على 

 .خارطة االستثمار العالمية ويندمج االقتصاد الوطني في االقتصاد العالمي

 

واستمرت غرفة تجارة األردن بأداء دورها كواحدة من مؤسسات المجتمع المدني االقتصادية 

مواصلة الدور الريادي في قيادة القطاع التجاري في المملكة نحو خدمة أعضائها وتحقيق 

أهداف الغرفة ومسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية، ومن أجل ذلك قامت الغرفة 

بالعديد من األنشطة التي هدفت إلى دعم دور القطاع الخاص والذي يعتبر المحرك الرئيسي 

تصادي في المملكة، وستواصل الغرفة جهودها وتعاونها مع الحكومة ومع للنشاط االق

مؤسسات القطاع الخاص وستواصل نشاطاتها المحلية والعربية والدولية من اجل اإلسهام في 

 زيادة وتيرة النشاط االقتصادي وفي الترويج لبيئة األعمال في المملكة.
 

كانون األول عام  19وباشر نشاطاته في إتحاد غرف التجارة األردنية سابقاً" "تأسس 

، كممثل للقطاع 1949لعام  41بموجب قانون غرف التجارة والصناعة األردنية رقم  1955

الخاص في كافة المجاالت االقتصادية والتجارية والخدمية، وعليه تقع مسؤولية التعاون 

في البالد، السيما والمشاركة من خالل الحوار مع مختلف هيئات القطاعين العام والخاص 

اإلدارات الحكومية ومجلس األمة من أجل تحقيق الرخاء االقتصادي وتوجيه عالقاته 

 االقتصادية الخارجية ضمن مقتضيات المصلحة العامة.
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تحت اسم  2003لعام  70القانون المؤقت رقم  2003صدر في الثاني عشر من حزيران عام 

يس غرفة باسم "غرفة تجارة األردن" لتتولى "قانون غرف التجارة" حيث تم بموجبه تأس

المهام التي كان يؤديها "اتحاد غرف التجارة األردنية سابقاً"، هذا مع العلم أن عضوية 

الغرف التجارية إلزامية، وتتلخص المهمة الرئيسية للغرفة بأنها توفر غطاًء ألنشطة ستة 

محافظات المملكة األردنية عشرة غرفة تجارية وطنية وعشرة قطاعات تجارية في مختلف 

 الهاشمية.

 

تتضمن األنشطة الرئيسية لغرفة تجارة األردن تحقيق مصالح مجتمع األعمال وتوفير 

المعلومات واالستشارات لألعضاء وتطوير التنمية االقتصادية وتوفير االحصاءات االقتصادية 

 ية.وأوضاع السوق وتشجيع االستثمارات األجنبية وتسهيل التجارة الدول

 

 أهداف غرفة تجارة األردن:
 

  المشاركة مع مؤسسات القطاع العام في رسم السياسات المتعلقة بقطاعات التجارة والخدمات

بما فيها تقنية المعلومات واالتصاالت، والمشاركة في وضع االستراتيجيات والخطط الالزمة 

 لتنفيذها.

 ما في ذلك للمشاريع المتوسطة المساهمة في جهود تنمية التجارة والخدمات وتعزيزها ب

 والصغيرة.

  تعزيز التعاون بين الغرف التجارية األردنية من ناحية وبين غرف التجارة العربية واتحاداتها

 والغرف األجنبية من ناحية أخرى.

 .دعم ومساندة إمكانات غرف التجارة الوطنية وتنسيق جهودها 

  المؤتمرات التجارية واالقتصادية على األصعدة المشاركة مع السلطات المعنية في تنظيم وعقد

 المحلية والعربية والدولية.

 .تنفيذ ونشر وتحديث الدراسات والبحوث المتصلة بالتجارة والخدمات 
 

 :المملكة األردنية الهاشميةلماذا اختيار 
 

األردن وبالرغم من الظروف السياسية االستثنائية التي تعيشها بعض دول المنطقة، دخل في 

خضم ورشة كبيرة من االصالحات الشاملة السياسية واالقتصادية واالجتماعية لتعزيز مسيرته 

 الديمقراطية ومبادئه الحترام حقوق االنسان وحرية التعبير.
 

يتمتع االردن باقتصاد سليم ومنيع قادر على التكيف مع الصدمات المحلية والخارجية وتحقيق 

ان االقتصاد العالمي يخوض  مومة . وعلى الرغم منالنمو بمعدالت مستقرة وقابلة للدي

لم يشهد لها مثيال من حيث معدالت النمو االقتصادي ال سيما لالقتصادات الناشئة ت صراعا

والنامية وتدهور مؤشرات المتانة المالية في اسواق االئتمان الدولية خاصة في اسواق 

يزال يحقق اداء قويا في العديد من  الواليات المتحدة واوربا اال ان االقتصاد الوطني ال

 .مؤشراته المالية والقطاعية بما فيها النمو االقتصادي
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 المنتدى:  فكرة
 

وتقوم على أسس ثابتة  عالقات األردن بدول الخليج العربي هي عالقات أخوية متينة وراسخة،

الجامعة وكلها أسس  من االحترام المتبادل والتفاهم والتاريخ المشترك واللغة الواحدة والعقيدة

متصلة بحكم الهوية وهي عالقات ، وعوامل تعزز الصالت والروابط التي توطدت عبر الزمن

تنسيق وروابط إخاء التعاون وتقوم على أساس من الالقومية والجغرافيا والوطن الواحد، 

قيق هو تح وهاجسها الوحيدومودة دائمة وال تتأثر بالسياسات العابرة والمتغيرات اآلنية 

 .ومصالح شعوبها العربية األهداف العربية وخدمة قضايا األمة
 

عقد جاءت فكرة األردنية الخليجية  االقتصاديةانطالقاً من ضرورة توسيع آفاق العالقات و

 الخليجودول  األردنبين  االقتصاديةليناقش واقع ومستقبل االستثمارات والعالقات  المنتدى

ويناقش ، مشتركالعربي، ويسلط الضوء على عدد من المواضيع االقتصادية ذات االهتمام ال

نحو المستقبل  األردنية الخليجيةرتقي بالعالقات االقتصادية ت التي من شأنها أن المستجدات

العربي، ودفع  الخليجودول  األردنا يسهم في تفعيل حركة السوق التجارية بين مم، المأمول

األعمال، وتوسيع  أصحابتنمية االقتصادية لكال الطرفين، عبر فتح شراكات جديدة مع عجلة ال

على  إيجابا ينعكسسمجاالت التعاون معهم، واالتفاق على استثمارات متبادلة، األمر الذي 

والتصدير ويسهم في تحقيق  ، وينّشط حركة االستيراداقتصادات األردن ودول الخليج العربي

 االقتصادية من جهة، ودفع عجلة االقتصاد العربي من جهة أخرى .ها طموحات
 

 

 المنتدى انعقاد ومكان موعد

  .الهاشمية األردنية المملكة - عّمان روياللي فندق  في 2-3/9/2015

 

 :المنتدىأهداف 

بالعالقات  االرتقاءوالقائم على االهتمامات المشتركة، األردني الخليجي رفع مستوى التعاون  ·

 نحو المستقبل المأمول. األردنية الخليجيةاالقتصادية 

واالطالع على القوانين الخاصة األردن والخليج العربي التعرف على الفرص االستثمارية في  ·

 .األعمال ألصحابباالستثمار والتسهيالت الممنوحة 

 والخليج العربي. نرداألفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون االقتصادي والتبادل التجاري بين  ·

إتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجاالت التجارة  ·

 .في كال الجانبينوالمشاريع المشتركة، وتنمية المشاريع 

العام ين خالل تشجيع الشراكات بين القطاع من األردنية الخليجيةتعزيز العالقات االقتصادية  ·

 الخاصة في كال الطرفين. ، وبين القطاعاتوالخاص
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معاً وجهاً  أصحاب األعمال األردنيين والخليجيينإتاحة الفرصة للتفاعل والتواصل بجمع  ·

 األعمال وإقامة عالقات تجارية مع نظرائهم. أصحابلوجه، وتوفير منصة للقاء 

 :المنظّمة الجهات

 .اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي 
 .األردن تجارة غرفة 

 :  المنتدىمحاور 

 فرص وتحديات" -" آفاق تطوير العالقات االقتصادية والتجارية الخليجية االردنية  
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج  "دور الصناديق الخليجية والعربية في :  

 "واألردن
 " التعاون بين شباب ورواد االعمال الخليجيين ونظرائهم االردنيين " 
التواصل بين سيدات االعمال االردنيات والخليجيات في بناء شراكة اقتصادية " تعزيز  

 وتجارية  مشتركة "

 جلسات العمل : 

" آفاق تطوير العالقات االقتصادية :األولىجلسة العمل 
 فرص وتحديات" -والتجارية الخليجية االردنية 

 وسيتم من خالل هذه  الخليجيةالدول ازدياد الروابط االقتصادية والتجارية بين لوحظ مؤخراً 

حديد لت من كال الجانبين األردني والخليجيتقريب الرؤى المستقبلية ووجهات النظر الجلسة 

 األردنية والخليجية. العالقات االقتصاديةلتنمية ت المشتركة ساايالوسائل والس أفضل

دور الصناديق الخليجية والعربية في الثانية: جلسة العمل
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج  ": 

 "واألردن

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل إحدى القطاعات االقتصادية التي تستحوذ على إن 

، وذلك بسبب مات والهيئات الدولية واإلقليمية والباحثيناهتمام كبير من قبل دول العالم والمنظ

، عالوة على دورها في تحقيق األهداف درار الدخلي اإلنتاج والتشغيل وإدورها المحوري ف

تشكل اليوم محور اهتمام السياسة االقتصادية الهادفة إلى ، كما أنها االقتصادية واالجتماعية

تخفيض معدالت البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة، وبالتالي توليد الدخل وزيادة الطلب 

تمويل المشروعات الصغيرة  موضوعالجلسة  ه، وستتناول هذوتحريك عجلة االقتصاد

األردن والدول فتح آفاق جديدة للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري بين والمتوسطة ل

عرض حي وسيصاحبها أصحاب األعمال من كال الجانبين، وبناء شراكات بين  الخليجية
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العربية والخليجية في والتطرق لدور الصناديق والخليج،  نلفرص استثمارية في كل من األرد

 .تمويل المشاريع

الثالثة: " التعاون بين شباب ورواد االعمال  جلسة العمل
 ن ونظرائهم االردنيين "يالخليجي

دور الشباب في بناء المجتمع والنهوض به من اجل المشاركة في ال بد من التأكيد على أهمية 

األخذ بيدهم وتحفيزهم وتعزيز وال بد من ، دولهمبناء الدولة الن الشباب هم حجر الزاوية في 

يتم خالل هذه الجلسة و، لالستفادة من طاقاتهمقدراتهم وتأهيلهم للوصول إلى غٍد أفضل 

األردنية ، واألردني في تطوير االقتصاديات الخليجية  و دور شباب األعمال الخليجياستعراض 

، االقتصاديةفي دفع عجلة التنمية  هؤالء الشبابلدور الفاعل والمؤثر الذي يضطلع به وا

 باالضافة للتطرق إلى الدور االيجابي لإلعالم للتحفيز على العمل الريادي للشباب.

الرابعة: " تعزيز التواصل بين سيدات  جلسة العمل
االعمال االردنيات والخليجيات في بناء شراكة اقتصادية 

 وتجارية  مشتركة "

 

جميع عربياً في إلثمار دورها  والخليجية المرأة األردنيةدعم  نواحيوتتناول هذه الجلسة 

والتهيئة للمنافسة،  ، وأهمية التواصل واالستعداد واستيعاب التقنية الحديثة والتدريبالمجاالت

جميع المراحل الكترونيا واقتصادياً في صاحبات األعمال األردنيات والخليجيات وضرورة ربط 

 التي من شأنها االرتقاء والنهوض بمسيرة المرأة العربية الخطوات ، واتخاذ كافةواألطوار

 بشكل عام.
 

االستثمار حقول في  صاحبات األعمال األردنيات والخليجياتالتحديات التي تواجه كما ستناقش 

 جانبيهما.والتسويق والتقنية وتوفير فرص لتبادل الخبرات بين 
 

 المنتدى بنية

 :المنتدى هذا فعاليات ستتضمن

 .رسمي افتتاح حفل 
 .ومتخصصة عامة مفتوح ونقاش عمل جلسات 
 .بارزة لشخصيات رئيسية خطابات 
 .متنوعة اجتماعية مناسبات 

 نتدىالم في المشاركون

 :ىالمنتد هذا في يشارك سوف
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 .دول الخليج العربي في باالستثمار المعنيون الوزراء 
  .فيها والمسؤوليندول الخليج  في والزراعة والصناعة التجارة غرف وإدارات تقيادا 
 ودول الخليج. ناألردنيي والمستثمرين األعمال أصحاب 
 .المتخصصة الخليجية االقتصادية المنظمات رؤساء 
 .في الخليج واالجتماعية والمالية االقتصادية االتحادات رؤساء 
 .دول الخليج في االستثمار هيئات رؤساء 
 .واالجتماعية والمالية االقتصادية المجاالت في خبراء 


