
تحت رعاية صاحب الجاللة الهاشــمية 
الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاه 



 

 تحت رعاية صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاه

 "التواصل االقتصادي الخليجي األردني منتدى"الدورة الثانية برنامج     

 أفضل" لنمو وتكاملالخليجي األردني تعزيز آفاق التعاون  "
 

 (28/9/2017 المملكة األردنية الهاشمية –عّمان /فندق الفيرمونت )

 

 
 

 

 التسجيل 9:00-10:00
 حفل االفتتاح 10:30 - 10:00

 

  : جلسة العمل األولى 10:30-11:30
 المحاور التالية :وتتضمن  "الخاص الخليجي ونظيره األردني"آفاق التعاون التجاري بين القطاع 

 

 األردني -امكانيات القطاع الخاص الخليجي -
 مجاالت التعاون بين االتحادات والغرف الخليجية األردنية -
 األردنيةوواعد البيانات الخليجية ق -
 التشريعات واألدوات القانونية -
 التحديات التي تواجه التعاون التجاري الخليجي األردنيأهم  -

 

  : العمل الثانية جلسة 12:30  -11:30

 :وتتضمن "للجانبين  لرؤي االقتصاديةالخليجي في او االردنيدور القطاع الخاص "
 

 .واألردن لدول المجلسعرض الفرص االقتصادية  -
 الدور المنتظر من القطاع الخاص الخليجي واألردني. -
 في الرؤى االقتصادية.ودورهما مساهمات القطاع الخاص الخليجي واألردني  -

 استراحة قهوة 12:30-13:00

  : الثالثة العمل جلسة 13:00-14:00

وتتضمن  يادة االعمال"االبتكار ور -ين يونظرائهم االردن ينالتعاون بين رواد االعمال الخليجيمجاالت "
 المحاور التالية:

 
 

في الخليج ودور القطاع الخاص بيئة وفرص االبتكار وريادة األعمال وشبكات التواصل االجتماعي  -
 واألردن.

 التعاون في مجال االقتصاد الرقمي. -
 المنظمة لقطاع االبتكار وريادة األعمال وشبكات التواصل االجتماعي.التشريعات والقوانين  -

 :ليج واألردن في القطاعات التاليةورش عمل للفرص االستثمارية بالخ : العمل الرابعة جلسة 15:00 -14:00

 .رقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةواالقتصاد ال يالقطاع المعرف -
 قطاع العقاري والمجمعات التجاريةال -
 .الخدمات اللوجستية والتخزين في الخليج واألردن -
 .الطاقة المستدامة -
 .الصحي والتعليميالقطاع  -

15:00-15:30 
 الجلسة الختامية والتوصيات

 ( B2B meetingsلقاءات ثنائية ) 17:00-19:00
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 تحت رعاية صاحب الجاللة الهاشمية

 الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاه

 

 الدورة الثانية

 منتدى التواصل االقتصادي الخليجي األردني لفعاليات 

 

 بتنظيم 

 وغرفة تجارة األردن  التعاون الخليجيتحاد غرف دول مجلس ا

27-28/9/2017  

 المملكة األردنية الهاشمية – عمان    
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 اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

 

بناء عىل مبادرة من القطاع اخلاص اخلليجي ممثال  1979اكتوبر  14تأ سس احتاد غرف دول جملس التعاون اخلليجي يف 

احتادات وغرف دول جملس التعاون اخلليجي ، ويتخذ الاحتاد املنطقة الرشقية ابململكة العربية السعودية مقرا ل عامل يف 

ال مانة العامة لالحتاد ، وهيدف الاحتاد بصورة أ ساس ية اىل حتقيق التاكمل الاقتصادي بني دول جملس التعاون اخلليجي 

بني دول جملس التعاون اىل جانب تروجي الصادرات وبيئة الاستامثر بدول ويعمل عىل ازاةل معوقات التبادل التجاري 

اجمللس من خالل فتح العديد من الرشااكت مع املؤسسات واملنظامت اخلليجية والعربية والإسالمية وادلولية.ودمع برامج 

 الش باب ورواد وس يدات الاعامل بدول جملس التعاون اخلليجي .
 

 

 

 األردن غرفة تجارة

 
 

معلت غرفة جتارة ال ردن عىل اس تلهام التوجهيات امللكية السامية لقائد الوطن جالةل املكل عبد هللا الثاين حفظه هللا ورعاه 

اذلي حيرص لك احلرص عىل تعزيز حركة المنو الاقتصادي وتنش يط اكفة فعاليات وقطاعات الاقتصاد واجملمتع ورفع مس توى 

يف مجيع اجملالت ليكون ال ردن منوذجًا حيتذى، وليك يضع اململكة عىل خارطة الاستامثر  املعيشة للمواطنني، وحتقيق الهنضة

 .العاملية ويندمج الاقتصاد الوطين يف الاقتصاد العاملي

واس مترت غرفة جتارة ال ردن بأ داء دورها كواحدة من مؤسسات اجملمتع املدين الاقتصادية مواصةل ادلور الرايدي يف قيادة 

التجاري يف اململكة حنو خدمة أ عضاهئا وحتقيق أ هداف الغرفة ومسرية التمنية الاقتصادية والاجامتعية الوطنية، ومن القطاع 

ىل دمع دور القطاع اخلاص واذلي يعترب احملرك الرئييس للنشاط  أ جل ذكل قامت الغرفة ابلعديد من ال نشطة اليت هدفت اإ

ها وتعاوهنا مع احلكومة ومع مؤسسات القطاع اخلاص وس تواصل نشاطاهتا الاقتصادي يف اململكة، وس تواصل الغرفة هجود

 احمللية والعربية وادلولية من اجل الإسهام يف زايدة وترية النشاط الاقتصادي ويف الرتوجي لبيئة ال عامل يف اململكة.

عرشة قطاعات جتارية يف خمتلف تتلخص املهمة الرئيس ية للغرفة بأ هنا توفر غطاًء ل نشطة س تة عرشة غرفة جتارية وطنية و 

تتضمن ال نشطة الرئيس ية لغرفة جتارة ال ردن حتقيق مصاحل جممتع ال عامل وتوفري ، و افظات اململكة ال ردنية الهامشيةحم

عضاء وتطوير التمنية الاقتصادية وتوفري الاحصاءات الاقتصادية وأ وضاع السوق وتشجيع  املعلومات والاستشارات لل 

 ل جنبية وتسهيل التجارة ادلولية.الاستامثرات ا
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 المملكة األردنية الهاشميةلماذا 
 

 

ال ردن وابلرمغ من الظروف الس ياس ية الاس تثنائية اليت تعيشها بعض دول املنطقة، دخل يف خضم ورشة كبرية من 

لحرتام حقوق الانسان وحرية  الاصالحات الشامةل الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية لتعزيز مسريته ادلميقراطية ومبادئه

 التعبري.

يمتتع الاردن ابقتصاد سلمي ومنيع قادر عىل التكيف مع الصدمات احمللية واخلارجية وحتقيق المنو مبعدلت مس تقرة وقابةل 

س امي  مل يشهد لها مثيال من حيث معدلت المنو الاقتصادي لان الاقتصاد العاملي خيوض رصاعات  لدلميومة . وعىل الرمغ من

لالقتصادات الناش ئة والنامية وتدهور مؤرشات املتانة املالية يف اسواق الئامتن ادلولية خاصة يف اسواق الولايت املتحدة 

 .واوراب الا ان الاقتصاد الوطين ل يزال حيقق اداء قواي يف العديد من مؤرشاته املالية والقطاعية مبا فهيا المنو الاقتصادي

 

 

 

 المنتدى فكرة

 

وتقوم عىل أ سس اثبتة من الاحرتام املتبادل  يه عالقات أ خوية متينة وراخسة، جملس التعاون اخلليجيعالقات ال ردن بدول 

والتفامه والتارخي املشرتك واللغة الواحدة والعقيدة اجلامعة ولكها أ سس وعوامل تعزز الصالت والروابط اليت توطدت عرب 

الهوية القومية واجلغرافيا والوطن الواحد، تقوم عىل أ ساس من التعاون والتنس يق وروابط الزمن، ويه عالقات متصةل حبمك 

خاء ومودة دامئة ول تتأ ثر ابلس ياسات العابرة واملتغريات الآنية وهاجسها الوحيد هو حتقيق ال هداف العربية وخدمة قضااي  اإ

 .ال مة العربية ومصاحل شعوهبا

 

حتت رعاية يف دورته ال وىل اليت انعقدت اه منتدى التواصل الاقتصادي ال ردين اخلليجي نجاح الكبري اذلي لقلل  ونظراً 

ململكة ، عامصة اعامن ورعاه يفصاحب اجلالةل الهامشية املكل عبد هللا الثاين ابن احلسني املعظم حفظه هللا دلن سامية من 

ليناقش واقع ومس تقبل الاستامثرات  منتدىرة الثانية لل ادلو عقد جاءت فكرة  3/9/2015-2الل الفرتة ــال ردنية الهامشية خ

رتقي ابلعالقات الاقتصادية اليت من شأ هنا أ ن ت ويناقش املس تجدات ،العريب اخلليجودول  ال ردنبني  الاقتصاديةوالعالقات 

ا يسهم يف تفعيل حركة السوق التجارية بني ال ردن ودول اخلليج العريب، ودفع جعةل ، ممحنو املس تقبل املأ مول ال ردنية اخلليجية

التمنية الاقتصادية لالك الطرفني، عرب فتح رشااكت جديدة مع أ حصاب ال عامل، وتوس يع جمالت التعاون معهم، والتفاق عىل 

جيااباستامثرات متبادةل، ال مر اذلي سينعكس   ، وينّشط حركة الاس تريادول اخلليج العريباقتصادات ال ردن ودعىل  اإ

 .الاقتصادية من هجة، ودفع جعةل الاقتصاد العريب من هجة أ خرى والتصدير ويسهم يف حتقيق طموحاهتا 
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 المنتدى انعقاد ومكان موعد

 

  .الهامشية ال ردنية اململكة - مّعان  2017سبمترب  28 -27

 

 

 المنتدىأهداف 

الاستامثرية يف ال ردن واخلليج العريب والاطالع عىل القوانني اخلاصة ابلستامثر التعرف عىل الفرص  -

 والتسهيالت املمنوحة ل حصاب ال عامل.

ابلعالقات الاقتصادية ال ردنية  الارتقاءوالقامئ عىل الاهامتمات املشرتكة، ال ردين اخلليجي رفع مس توى التعاون  -

 اخلليجية حنو املس تقبل املأ مول.

آفاق وأ سواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بني  -  واخلليج العريب. ال ردنفتح أ

اتحة الفرص لتبادل اخلربات والفرص املتاحة للتعاون املشرتك يف جمالت التجارة واملشاريع املشرتكة، وتمنية  - اإ

 .يف الك اجلانبنياملشاريع 

، وبني خالل تشجيع الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص من ال ردنية اخلليجيةتعزيز العالقات الاقتصادية  -

 القطاعات اخلاصة يف الك الطرفني.

اتحة الفرصة للتفاعل والتواصل جي - معًا وهجًا لوجه، وتوفري منصة للقاء  أ حصاب ال عامل ال ردنيني واخلليجينيمع اإ

قامة عالقات جتارية مع نظراهئم. أ حصاب  ال عامل واإ

 دمع رواد الاعامل اخلليجني ونظراهئم الاردنيني وفتح فرص اس امثرية .  -

 

 

 المنّظمة الجهات

 احتاد غرف دول جملس التعاون اخلليجي. -

 .ال ردن جتارة غرفة -
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 محاور المنتدى

آفاق تطوير العالقات الاقتصادية والتجارية اخلليجية الاردنية  -  فرص وحتدايت" -" أ

 الصناديق اخلليجية والعربية دور -

 " متويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف اخلليج وال ردن"       -

 " التعاون بني ش باب ورواد الاعامل اخلليجيني ونظراهئم الاردنيني " -

 " تعزيز التواصل بني س يدات الاعامل الاردنيات واخلليجيات  -

 

 

 

 

 

 

 جلسات العمل

 

 

 اجللسة ال وىل وحتتوي عىل :

 

آفاق التعاون التجاري بني القطاع اخلاص اخلليجي ال ردين  وتتضمن الورقة  :  أ

 

 ال ردين-اماكنيات القطاع اخلاص اخلليجي -

 جمالت التعاون بني الاحتادات والغرف اخلليجية ال ردنية. -

 حتديد جمالت وفرص التعاون التجاري بني البدلين. -

 اماكنيات قواعد البياانت اخلليجية ال ردنية. -

 التحكمي والتوثيق وغريها.-الطرق العملية حلل الزناعات التجارية -

 الترشيعات وال دوات القانونية املطلوبة من اخلليج وال ردن. -

 أ مه التحدايت ابملعوقات اليت تواجه التعاون التجاري اخلليجي ال ردين -
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 اجللسة الثانية وحتتوي عىل :

 

 ال عامل الاقتصادية للجانبني وتتضمن الورقة :دور القطاع اخلاص ال ردين واخلليجي يف 

 

 عرض الفرص الاقتصادية دلول اجمللس/وال ردن -

 ادلور املنتظر من القطاع اخلاص اخلليجي وال ردين. -

 مساهامت القطاع اخلاص اخلليجي وال ردين يف الرؤى الاقتصادية. -

 اخلليجي وال ردينالربامج والفرص اليت توفرها الرؤى الاقتصادية للقطاع اخلاص  -

 هل هناك دور فعيل للقطاع اخلاص اخلليجي وال ردين يف الرؤى. -

 كيفية تفعيل وتقوية القطاع اخلاص اخلليجي وال ردين يف الرؤى الاقتصادية )مبدأ  الاس تقاللية( -

 

 اجللسة الثالثة وحتتوي عىل :

 

 الابتاكر ورايدة ال عامل وش باكت التواصل الاجامتعي وتتضمن الورقة : 

 بيئة وفرص الابتاكر ورايدة ال عامل وش باكت التواصل الاجامتعي يف اخلليج وال ردن. -

 التعاون يف جمال الاقتصاد الرمقي. -

 عي.الترشيعات والقوانني املنظمة لقطاع الابتاكر ورايدة ال عامل وش باكت التواصل الاجامت -

 التحويل والاستامثر يف جمال الابتاكر ورايدة ال عامل وش باكت التواصل الاجامتعي. -

دور القطاع اخلاص اخلليجي وال ردين يف دمع الابتاكر ورايدة ال عامل وش باكت التواصل الاجامتعي يف اخلليج  -

 وال ردن.
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 اجللسة الرابعة وحتتوي عىل :

 وال ردن يف القطاعات التالية :ورش معل للفرص الاستامثرية ابخلليج  -

 ال وىل : الفرص الاستامثرية يف القطاع املعرف والاقتصاد الرمقي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

 الثانية : الفرص الاستامثرية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال الصناعة

 الثالثة : الفرص الاستامثرية يف القطاع العقاري واجملمعات التجارية.

 الرابعة : الفرص الاستامثرية لقطاع اخلدمات اللوجستية والتخزين يف اخلليج وال ردن

 اخلامسة : الفرص الاستامثرية يف القطاع الس يايح يف اخلليج وال ردن

 السادسة : الفرص الاستامثرية يف جمال الطاقة املس تدامة

 السابعة : الفرص الاستامثرية يف القطاع اخلاص الصحي والتعلميي

 

 

 المنتدىرنامج ب

 

 :املنتدى هذا فعاليات ستتضمن

 .رمسي افتتاح حفل -

 .ومتخصصة عامة مفتوح ونقاش معل جلسات -

 .ابرزة لشخصيات رئيس ية خطاابت -

 .متنوعة اجامتعية مناس بات -

 B2Bلقاءات ثناية  -
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 نتدىالم يف المشاركون

 

 :ىاملنتد هذا يف يشارك سوف

 

 :الجهات المدعوة

 التعاون اخلليجيغرف دول جملس  -

 الامانة العامة جمللس التعاون اخلليجي  -

 ممثلني الرمسيني يف اللجنة اخلليجية الاردنية الرمسية  -

 أ عضاء ومنسويب غرف دول جملس التعاون اخلليجي . -

 أ عضاء ورؤساء الغرف العربية والغرف العربية ال جنبية املشرتكة . -

 اخلليجياحصاب وصاحبات الاعامل بدول جملس التعاون  -

 احصاب الاعامل من العامل العريب وادلول الإسالمية وادلولية -

 املنظامت احلكومية والهيئات ذات العالقة وتكل اليت تعين بدمع س يدات ورائدات ورواد ال عامل . -

 سفارات دول اجمللس ابململكة الاردنية الهامشية.  -

 ملؤسسات الصغرية واملتوسطة .ااملؤسسات اليت تدمع  -
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