
 
 قائمة

 غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية واتحاداتها
 لغرف العربيةااتحاد األعضاء في 

 العامين والعناوين(واألمناء رؤساء )ال
2019 

      
     غرفة تجارة األردن

   الكباريتي رجا نائلالعين :  رئيس غرفة تجارة األردن 
 ية الهاشمية، المملكة األردن11118عّمان  7029العنوان: ص.ب: 

 (00962 6) 5902040هاتف: 
 (00962 6) 5902051 فاكس:

 info@jocc.org.joالبريد اإللكتروني: 

 http://www.jocc.org.jo:   الموقع اإللكتروني  
   

 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة اتحاد غرف التجارة والصناعة في

    محمد ثاني مرشد الرميثي : مجلس اإلدارة رئيس 

  حميد محمد بن سالم األمين العام: 

 أبو ظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة 3014العنوان: ص.ب: 
  ( 00971 2) 6214144هاتف: 
 (00971 2) 6339210فاكس: 

           info@fcciuae.ae  البريد الكتروني    
  w.fcciuae.aehttp://ww الموقع اإللكتروني:        

   

 

 غرفة تجارة وصناعة البحرين
 سمير عبد هللا ناس:  الرئيس

 الرئيس التنفيذي: 
 مملكة البحرين -المنامة ، ضاحية السيف ،مبنى بيت التجار ،248ص.ب: العنوان:  

    (00973 17) 380000/380083 هاتف:
   (00973 17) 380043/ 380123 فاكس:

               bcci@bcci.bhالبريد اإللكتروني:

    http://www.bcci.bhالموقع اإللكتروني: 

mailto:info@jocc.org.jo
http://www.jocc.org.jo/
mailto:info@fcciuae.ae
http://www.fcciuae.ae/
mailto:bcci@bcci.bh
http://www.bcci.bh/
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 االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
 سمير ماجول الرئيس: 

 تونس 1003 ،حي الخضراء 4 : نهج الفرجاني بالحاج عمار، عددلعنوانا
     (00216 71)  770366 /142027/809890 /142000 هاتف: 

   (  00216 71) 770288 / 809889 فاكس
 international@utica.org.tn    h.karoui@utica.org.tn :البريد اإللكتروني  
 http://www.utica.org.tnموقع اإللكتروني:   
    

 
 الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

 بن عمرالعيد محمد الرئيس:  
 بهلول وهيبة  المدير العام:  

  16003شارع أميكار كابرال  6القنصلي  العنوان: القصر
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -نوفمبر 1 -الجزائر العاصمة  100ص.ب 
 (00213-21)/ 964737  966666/  967777هاتف: 
 (00213-21)/ 964323  967070/  969999فاكس: 

      البريد اإللكتروني:
infos@caci.dz / ouahibasoudani@yahoo.fr  /  behloul.ouahiba@gmail.com 

  http://www.caci.dz الموقع اإللكتروني: 

          

 
 غرفة  تجارة جيبوتي

 دوالهموسى  يوسفالرئيس:  
 جيبوتي، جمهورية جيبوتي 84العنوان: ص.ب: 

 (00253 21 )  351070هاتف: 
 (00253 21)  350096فاكس: 

   youssouf.dawaleh@ccd.dj  ccd@ccd.dj   البريد اإللكتروني: 

 www.djiboutichamber.dj الموقع اإللكتروني:   

 
 السعودية مجلس الغرف

    : د. سامي بن عبد هللا العبيديالرئيس 
  عبد العزيز المشاري  د. سعود بن العام:  األمين

 كة العربية السعوديةالممل ، 11474، الرياض 16683العنوان: ص.ب: 

mailto:international@utica.org.tn
mailto:h.karoui@utica.org.tn
mailto:h.karoui@utica.org.tn
http://www.utica.org.tn/
mailto:infos@caci.dz
mailto:ouahibasoudani@yahoo.fr
mailto:ouahibasoudani@yahoo.fr
mailto:behloul.ouahiba@gmail.com
http://www.caci.dz/
mailto:youssouf.dawaleh@ccd.dj
mailto:youssouf.dawaleh@ccd.dj
mailto:ccd@ccd.dj
mailto:ccd@ccd.dj
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 (11 00966) 2182304/2182196   /2182222هاتف:   

 (11 00966)   2182111 فاكس:  

             aaalenazi@csc.org.s   auichambers@csc.org.sa البريد اإللكتروني:

       info@csc.org.sa             council@csc.org.sa 
  www.csc.org.sa: الموقع اإللكتروني  

   
 

 اتحاد عام أصحاب العمل السوداني
 س: سعود مأمون البرير الرئي 

 الدكتور أمين عباس محموداألمين العام: 
 خير القاضيالالمدير العام: عبد السالم محمد 

  ، الحديقة العالمية، الخرطومالمقر الرئيسي: مباني اتحاد أصحاب العمل السوداني
 الخرطوم، جمهورية السودان  1758العنوان البريدي: ص.ب: 

 80/ 9 /8 / 7/ 431276 (183 249+)  هاتف: 

   3/ 2/ 1/ 431280 (183 249+)  فاكس:
  البريد االلكتروني:  

info@sudabiz.org     salamkher@yahoo.com     amira3m@yahoo.com 

 www.sudabiz.orgالموقع اإللكتروني:  

   

 
 اتحاد غرف التجارة السورية

 الرئيس: محمد غسان القالع   

 الجيجلكيمحمد فراس : العام المدير  
 دمشق، شارع موسى بن نصير، الجمهورية العربية السورية 5909العنوان: ص.ب: 

 (00963-11) 3311504/  3337344هاتف: 
 (00963-11) 3331127 فاكس:

 firas.jijakli@gmail.com   trade@mail.sy-syr     البريد اإللكتروني:
 http://www.fedcommsyr.org: الموقع اإللكتروني

   

 

 

 

 
   

mailto:aalenazi@csc.org.sa
mailto:auichambers@csc.org.sa
mailto:info@csc.org.sa
mailto:council@csc.org.sa
mailto:council@csc.org.sa
http://www.csc.org.sa/
mailto:info@sudabiz.org
mailto:salamkher@yahoo.com
mailto:salamkher@yahoo.com
mailto:amira3m@yahoo.com
mailto:amira3m@yahoo.com
http://www.sudabiz.org/
mailto:firas.jijakli@gmail.com
mailto:syr-trade@mail.sy
mailto:syr-trade@mail.sy
http://www.fedcommsyr.org/
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 الزراعية الفلسطينيةاتحاد الغرف التجارية الصناعية 

   الرئيس:  
 جمال جوابرة األمين العام: 

 ، 1الطابق  1مدينة رام هللا عمارة ميناس العنوان: 
 هيئة تشجيع االستثمارو عمارة برج مشعل  بالقرب من

 (2 00970)   7/8/2985556 هاتف: 

 (00970 2) 2982757  / 2985550 فاكس: 

 chambers.org-info@pal        البريد اإللكتروني: 
 chambers.org-http://www.palالموقع اإللكتروني:  
   

 لعراقيةاتحاد الغرف التجارية ا
  عبد الرزاق عكال الزهيري الرئيس :    

  البندر محمد هللا  عبداألمين العام:   
 العلوية، بغداد، جمهورية العراق 3388العنوان: شارع السعدون، ص.ب 

 (5387524 00964790 )  (7901380594 00964) هاتف:
  ficc.org.iqinfo      ficcbaghdad@yahoo.com@:البريد اإللكتروني

   www.ficc.org.iqالموقع اإللكتروني: 

  

 

 غرفة التجارة والصناعة الصومالية
 الرئيس:    محمود عبد علي 

 :  العام المدير  
 العنوان:  مكة المكرمة طريق، مقديشو 

  -00252699960176 -00252622710250 -00252615549852هاتف المباشر :  
 00932444215616 -002521850320هاتف الغرفة: 

 فاكس:  
magabayre@hotmail.com; magabayre@somalichamber.so ;البريدددد اإللكتروندددي:   

info@somalichamber.so                                            
  www.somalichamber.so: الموقع اإللكتروني

  
 

   

 غرفة تجارة وصناعة ُعمان       
 قيس بن محمد اليوسف الرئيس: 

 عباس البحرانيبن الرئيس التنفيذي: عبد العظيم   

mailto:info@pal-chambers.org
mailto:info@pal-chambers.org
http://www.pal-chambers.org/
mailto:info@ficc.org.iq
mailto:ficcbaghdad@yahoo.com
http://www.ficc.org.iq/
mailto:magabayre@hotmail.com
mailto:magabayre@somalichamber.so
mailto:magabayre@somalichamber.so
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 مسقط ، سلطنة ُعمان -112روي، الرمز البريدي  1400العنوان: ص.ب: 
 خطوط( 10)( 00968 24) 763704 /763759 / 763700 / 799146 هاتف:
 (00968 24) 708497 /781443 /791713 فاكس:

 chairmanoffice@chamberoman.com  عولي مكتب الرئيسطارق المالبريد اإللكتروني: 

 fatma@chamberoman.comفاطمة شعبان مكتب الرئيس التنفيذي     

    www.chamberoman.comقع الرسمي للغرفة:   المو 
   

 

 

 غرفة تجارة وصناعة قطر
 بن جاسم بن محمد آل ثاني الرئيس: الشيخ خليفة 

 صالح حمد الشرقي المدير العام:
 قطردولة  هالل منطقة العسيري،لمستديرة شارع ا الدوحة ، 402العنوان: ص.ب: 

 ( 00974) 44559115 / 44678237/ 44559111/ 44559162 هاتف:

 ( 00974) 44661693/  44661697 / 44661728 فاكس:
    info@qcci.orgالبريد اإللكتروني:  

  mber.comwww.qatarcha الموقع االلكتروني: 
   

 
 غرفة تجارة وصناعة الكويت

 الرئيس: علي محمد ثنيان الغانم 
  رباح عبد الرحمن الرباح:  المدير العام

  جمال الدينبدر المستشار: ماجد 
 ، شارع الشهداء، مدينة الكويت9المقر الرئيسي: المنطقة التجارية 

 كويت، دولة ال13008الصفاة، الرمز البريدي  775العنوان: ص.ب: 
 (00965) 22433899 / 22417285/ 1805580 هاتف:

  (00965) 22433858 / 22404110/  22416393فاكس: 
  kcci@kcci.org.kw  البريد اإللكتروني:  

 uwaitchamber.org.kwhttp://www.k   العنوان اإللكتروني:   

   
 

 اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان
 نزار شقيرمحمد الرئيس:   

 بيروت، الجمهورية اللبنانية 11-1801العنوان: ص.ب: 
 (00961 1) 744702: هاتف

mailto:chairmanoffice@chamberoman.com
mailto:fatma@chamberoman.com
http://www.chamberoman.com/
mailto:info@qcci.org
http://www.qatarchamber.com/
mailto:kcci@kcci.org.kw
mailto:kcci@kcci.org.kw
http://www.kuwaitchamber.org.kw/
http://www.kuwaitchamber.org.kw/


 6  

 (00961 1) 349614فاكس: 
      president@ccib.org.lb  fed.org.lb-fccial@cci البريد اإللكتروني:  

 

 fed.org.lb-www.cci :اإللكترونيالموقع   

   
 

  ليبيا لصناعة والزراعةة والغرف التجار  االتحاد العام
 محمد عبد الكريم الرعيض: رئيسال 

 الهادي محمد الفاهم  المدير العام:
   ليبيا -طرابلس ، 2 برج طرابلس  -8الدور  العنوان: 

 ( 00218 21)  3351360 /1  :هاتف
 (00218 21) 3351362: فاكس

     @gucc.lyinfo  البريد اإللكتروني: 

 www.glucc.ly : اإللكترونيالموقع  

  
 

 االتحاد العام للغرف التجارية المصرية
     احمد الوكيلالرئيس:  

   الدين عصمت عزاألمين العام: د. عالء   
 بية   القاهرة، جمهورية مصر العر  25ميدان الفلكي، الرمز البريدي  4العنوان: 

 (00202) 27951136/   27953677 هاتف:
       (00202) 27943801/  27951164فاكس: 

              fedcoc@hotmail.com  :البريد اإللكتروني

 http://www.fedcoc.org.egالموقع اإللكتروني:  

   

 
    جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

  عمر مورو :الرئيس 

 حسان الرباط ،  -زنقة أرفود  06العنوان: 

 ، المملكة المغربية10001الرمز البريدي  218ص.ب 
 (00212 5 37) 767078/  767051هاتف: 
 (00212 5 37)  767076 / 767896فاكس: 

   fcmcis@menara.ma        narjissloubaris@gmail.com  :البريد اإللكتروني

 www.fcmcis.ma: الموقع اإللكتروني 

mailto:president@ccib.org.lb
mailto:president@ccib.org.lb
mailto:fccial@cci-fed.org.lb
http://www.cci-fed.org.lb/
mailto:info@gucc.ly
mailto:info@gucc.ly
http://www.glucc.ly/
http://www.glucc.ly/
mailto:fedcoc@hotmail.com
http://www.fedcoc.org.eg/
mailto:fcmcis@menara.ma
mailto:narjissloubaris@gmail.com
http://www.fcmcis.ma/
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 غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية

   هاحمد باب ولد اعليالرئيس:  
 زوان عبد العزي األمين العام:  

 سيدي محمد العمي األمين العام المساعد: 
 يتانية، نواكشوط، الجمهورية اإلسالمية المور 215شارع االستقالل، ص.ب:  303العنوان:  

 (00222)45252214   45240507/ / 45250673هاتف: 
  (00222) 45244716أو    45253895فاكس: 

  oumar_fall@yahoo.fr     @yahoo.fr2009cciam البريد اإللكتروني :  

      www.chambredecommerce.mr : اإللكتروني الموقع        

   

 
 

 االتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية
 الرئيس:  محمد عبده سعيد 

 قفلة محمد محمد المدير العام: 
 صنعاء، الجمهورية اليمنية 16992العنوان: ص.ب: 

 (00967-1) 514126 /514127/24 هاتف: 
   (00967-1) 261269فاكس: 

   info@fycci.org     gmail.com@1950afif.taha   البريد اإللكتروني:  

  org.http://www.fycciالموقع اإللكتروني:  

   

 

 

 األمانة العامة –اتحاد الغرف العربية 
 الرئيس الفخري: عدنان القصار  
 نائل رجا الكباريتي العين الرئيس:  
 د. خالد حنفي: األمين العام  
 : شاهين علي شاهينالمساعدالعام  األمين  
 بيروت جادة المدينة الرياضة،  11-2837ص. ب:   
 "عدنان القصار لالقتصاد العربيمبنى "  
  826021/22/23/24/27/28/29/30-1-00961هاتف:   

 826020-1-00961  فاكس: 
 admin@uac.org  uac@uac.org.lb   البريد االلكتروني:  

 www.uac.org.lbالموقع اإلكتروني:  

mailto:oumar_fall@yahoo.fr
mailto:cciam2009@yahoo.fr
http://www.chambredecommerce.mr/
mailto:info@fycci.org
mailto:taha.afif1950@gmail.com
http://www.fycci.org/
mailto:admin@uac.org
mailto:uac@uac.org.lb
http://www.uac.org.lb/

