
 

 قائمة عناوين
 الغرف التجارية العربية األجنبية المشتركة

2022 
 

 الغرفة التجارية األرجنتينية العربية
 جمهورية األرجنتين -  العنوان: بيونس ايريس

  8167 4372 (005411) هاتف: 
  2561 4371 (005411)فاكس: 

  marabe@ccaa.com.arca البريد االلكتروني:
 ;argentinearabchamber.com الموقع االلكتروني:

http://www.ccaa.com.ar 

 Mr. Julio Hussain Made: الرئيس
 : وليد القدوراألمين العام

 
 

 العربية –غرفة التجارة والصناعة األسترالية 

 يا استرال - مالبورن  العنوان:

 29959599 (4 0061) هاتف:

    info@austarab.com.au  :البريد االلكتروني

  https://www.austarab.com.au/الموقع االلكتروني:

 محمد حاج :  الوطني الرئيس

 : كارل عريسةمدير االتصاالت الوطني
 

 غرفة التجارة العربية النمساوية

 النمسا -فيينا   العنوان:

 22 39 513 (00431) – 65 39 513 (00431) هاتف:
 59 85 513 (00431) فاكس:

 headoffice@aacc.at   :البريد االلكتروني
 //:taacc.awww.http الموقع االلكتروني:

 تشينزريتشارد  د. الرئيس:
 : نبيل الكزبري الرئيس العربي

mailto:camarabe@ccaa.com.ar
http://www.ccaa.com.ar/
mailto:info@austarab.com.au
https://www.austarab.com.au/
mailto:headoffice@aacc.at
mailto:headoffice@aacc.at
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   الخوجة م. مضر  األمين العام:

 

 الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورجية
  بلجيكا -بروكسل   العنوان:
 04 82 344 (00322)   هاتف:

 14 78 345 – 64 57 347 (00322)  فاكس:
  org.ablcc@info   البريد االلكتروني:

  http://www.ablcc.org الموقع االلكتروني: 
 يرالندوهان بج: الرئيس

 قيصر حجازين:  األمين العام
 

 الغرفة التجارية العربية البرازيلية
 البرازيل -او باولو س   العنوان:
  31453200(005511) -31543225 (005511)هاتف: 

  ( Ext 228)  8110 3288 (005511)  فاكس:

 secgeral@ccab.org.br -ccab@ccab.org.brالبريد االلكتروني: 

  http://www.ccab.org.brالموقع االلكتروني:

 أوسمار شحفي: الرئيس
 تامر منصور األمين العام:

 
 

 غرفة التجارة العربية البريطانية

 انكلترا -: لندن العنوان
 6594855 (0055207)  / 63 43 235 (0044207) هاتف:  

 6594867 (0044207) /88 66 245 (0044207)فاكس: 
    info@abcc.org.uk      البريد االلكتروني:

  https://www.abcc.org.ukالموقع االلكتروني:

 : البارونة سيمونز أف فرنهام دينالرئيس
 علي رضا بندر األمين العام:

 
 
 

mailto:info@ablcc.org
http://www.ablcc.org/
mailto:ccab@ccab.org.br-
mailto:ccab@ccab.org.br-
http://www.ccab.org.br/
mailto:info@abcc.org.uk
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 الغرفة التجارية العربية الفرنسية

 فرنسا -باريس  العنوان:
  50 98 53 45 (00331)   12 20 53 54 (00331) /هاتف:

 59 09 55 47 (00331)فاكس: 
    arabe.org-info@ccfranco      البريد االلكتروني:

  arabe.org-http://www.ccfrancoالموقع االلكتروني:

 فانسان رينا  الرئيس:
 عبد الحكيم الخليفة :األمين العام

 

 غرفة التجارة والصناعة العربية األلمانية 
 المانيا -العنوان: برلين 

  27890713 (004930) – 26 07 89 27 / (004930) هاتف:

  49 07 89 27  (004930)  فاكس:
  ghorfa@ghorfa.de     admin@ghorfa.de   البريد االلكتروني:

 https://ghorfa.de/de: الموقع االلكتروني

 بيتر رامسيرود.    :الرئيس
 : عبد العزيز المخالفياالمين العام

 
 

 ية الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنم 
 اليونان -أثينا   :العنوان
 6773428 (210 0030) / 2886276 (210 0030) هاتف:
    577 6746 (210 0030) فاكس:

 chamber@arabgreekchamber.gr       البريد االلكتروني:
 https://www.arabhellenicchamber.gr:الموقع االلكتروني

 كوالسنيو ير ريس جاح :الرئيس
 رشاد مبجر االمين العام:

 
 

 

 

 

mailto:info@ccfranco-arabe.org
http://www.ccfranco-arabe.org/
mailto:ghorfa@ghorfa.de
mailto:admin@ghorfa.de
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr
https://www.arabhellenicchamber.gr/
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  غرفة التجارة العربية االيرلندية المشتركة

 ايرلندا -دبلن :  العنوان
 6621577 (003531)/ 4451 662 (003531)  هاتف:
 4729 662 (003531) فاكس:
    info@aicc.ie  اللكتروني:البريد ا

 https://www.aicc.ie: الموقع االلكتروني

  Mr. Enda Corneille :الرئيس

 يونسراكان احمد  االمين العام:
 

 
 المشتركة العربية اإليطاليةالتجارية الغرفة  

 ايطاليا -روما 00161  : العنوان

  69484922 (003906)   هاتف:
        info@jiac.it          d.gacci@jiac.it   البريد االلكتروني:

  ac.ithttps://www.ji:الموقع االلكتروني

 سيزار ترفاسيني  : الرئيس
 -  االمين العام:

 Yousef@maimani.commail: -Eنائب الرئيس األول: يوسف الميمني  
  Milan 11.20129via Mameli عنوان ميالن:

 00390270000353هاتف: 

 milano@jiac.itالبريد االلكتروني: 
 
 

 الغرفة التجارية العربية الكينية المشتركة

 كينيا -نيروبي  : العنوان

  343551 (3 00254) هاتف:
  310643 (2 00254)  فاكس:

        Fakih ghorfakenya@yahoo.com:البريد االلكتروني
 .comarabchamberkenyawww.: االلكترونيالموقع 

 - :المساعد االمين العام
 
 

mailto:info@aicc.ie
https://www.aicc.ie/
mailto:info@jiac.it
mailto:info@jiac.it
mailto:d.gacci@jiac.it
https://www.jiac.it/
mailto:Yousef@maimani.com
mailto:milano@jiac.it
mailto:Fakih%20ghorfakenya@yahoo.com
http://jkacci.swiftkenya.com/


 5 

 
 

 الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة

 سويسرا -ان: جنيف العنو 

  3473202 (004122)  هاتف:
    3473870 (004122)  فاكس:

 arabswisscham@casci.ch  البريد االلكتروني:
   https://www.casci.ch  :الموقع االلكتروني

 جان بول فاليتي :الرئيس
 هيلدا علي الهنائي  االمين العام:

 

 

 لعربية المالطية للتجارة والصناعة والزراعةالغرفة ا

 مالطا -لزان ب:  العنوان
 2707 48 – 2750 48 (21 00356) هاتف:
   2714 48 (21 00356) فاكس:

 maltesearabechamberofcommerce@gmail.com البريد االلكتروني:

 ccia.comhttp://www.ma: الموقع االلكتروني
 : انطوني غولميرالرئيس

 محمد عز الدين بك درنه :ورئيس الجهاز التنفيذي االمين العام
 
 

 التجارية الصناعية العربية البرتغاليةالغرفة 
 البرتغال -لشبونه : العنوان
 103/ 100 138 213  (00351) هاتف:
 109 138 213  (00351) فاكس:

  info@cciap.ptالبريد االلكتروني:
 http://www.cciap.pt:  الموقع االلكتروني

 الدكتور جواو نابايش الرئيس:
   د. عايدة بو عبد هللا االمين العام:

mailto:arabswisscham@casci.ch
https://www.casci.ch/
http://www.maccia.com/
mailto:info@cciap.pt
http://www.cciap.pt/
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 ة العربية األميركية الوطنيةغرفة التجار 
  اميركا -واشنطن  :العنوان
  20 59 289 (202 001)   هاتف:

  38 59 289 (2 20 001)  فاكس:
    info@nusacc.org   كتروني:البريد االل

  http://www.nusacc.org: الموقع االلكتروني

 د حموديدايف :الرئيس 
 

mailto:info@nusacc.org
http://www.nusacc.org/

