
 قائمة بأسماء السادة المشاركين في
 المنتدى السنوي لألمناء والمدراء العامين

 جمهورية السودان –الخرطوم 
 4112أيمول )سبتمبر(  11

________ 
 

 التحاد العام لمغرف العربيةا رئيس  ألستاذ محمدو بن محمد محمودمعالي 
 

  ان  غرفة تجارة عم  
  الدراسات والتدريب مدير ادارة، االستاذ صبري صبحي الخصيب

 5596660666900 فاكس
 sabri.khassib@ammanchamber.org.joالبريد االلكتروني: 

  
 اتحاد العام أصحاب العمل السوداني

 المدير العام  ،السيد عبد السالم خير القاضي
 سيدات األعمال باتحاد عضو لجنة، السيدة عموية حمزة 

 مسؤول العالقات الخارجية، نائب أمين عام ، السيد أبو بكر محجوب
 
 التحاد غرف التجارة السوريةا

 المدير العام  السيد فراس جيجكمي
 دمشق، شارع موسى بن نصير، الجمهورية العربية السورية 0959ص.ب: 
 (55963-99) 3399053/  3337333هاتف: 
 (55963-99) 3339967فاكس: 

 firas.jijakli@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 

 االتحاد العام لمغرف التجارية المصرية
 د. عالء عز الدين عصمت،  األمين العام 

  مدير عام شؤون الغرف ،عبد القادر اسماعيل السيد
 االتحاد ، مسؤول بمحمد صالح الدين طه السيد

 القاهرة، جمهورية مصر العربية    60ميدان الفمكي، الرمز البريدي  3العنوان:  
 (55656) 67909936/   67903677هاتف: 
      ( 55656) 67933859/  67909963فاكس: 
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 fedcoc@hotmail.com     ezztips@link.net البريد اإللكتروني:
 

 الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد
 األمين العام، السيد محمد ابراهيم حسنين 

 جمهورية مصر العربية
 5565663666733هاتف 
 5565663339399فاكس 
 5565950697977خميوي 

  
 الغرفة التجارية المصرية بالغربية

  األمين العام ،ثمانعالفتاح جودة  عبدالسيد  
 جمهورية مصر العربية

 5565353353595هاتف  
 5565353353793فاكس  
 55659696576550/  55659555667369خميوي  

 
 الغرفة التجارية المصرية بدمياط

  األمين العام ،حضرة السيد صالح مسعد الششتاوي
 جمهورية مصر العربية

 55659599967696خميوي 
 

 حافظة الفيوم الغرفة التجارية بم
 األمين العام ، السنوسي محمود السيد حازم

 جمهورية مصر العربية
 55659559969696خميوي 

fayoumchamber@fayoumchamber.org-ha2 
 

 الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية 
 عاماألمين ال ،السيد الحسين الصفطي

  5565969999966خميوي 
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 الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج
 األمين العام ،احمد السيد رمضان محمد

 55659550680568خميوي 
 

 الغرفة التجارية المصرية بكفر الشيخ
 المدير العام  ،حسين فتحي بحرالسيد 

  98كفر الشيخ شارع الجيش برج عمي بن ابي طالب ص ب 
 5565373693333فاكس   

 55659566688977ميوي خ
 hfp2014@yahoo.com   ecockfs@yahoo.comالبريد االلكنروني: 

 
 الغرفة التجارية المصرية بالمنيا
 مدير عام، السيد محمد محمود عبد العزيز

 55659563738863خميوي 
 5565866306880ف وفاكس هات
 

 الغرفة التجارية المصرية بمحافظة اسوان
 األمين العام  ،شعبان خوجمي مهنىالسيد 

 55659676676636خميوي 
 

 الغرفة التجارية المصرية لمحافظة قنا
 األمين العام ،سعادة االستاذ محمد مرسي سعيد خميفة

 55659559376793خميوي 
 
  الغرفة التجارية باالسكندرية 

 االمين العام  ،السيد جابر بسيوني
 556533837856فاكس 
 556533837858هاتف 
 5565953653973خميوي 

 alexandria_chamber@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
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 الموريتانية  التجارة والصناعة والزارعة غرفة
  األمين العام المساعد، ماميالسيد سيدي محمد ال

 ، نواكشوط، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية690ص.ب: 
 (55666)45252214   45240507/ / 45250673هاتف: 
  (55666) 45244716أو    45253895فاكس: 

 cciam2009@yahoo.frالبريد اإللكتروني :  
 

 األمانة العامة التحاد الغرف العربية
 األمين العام  ،الدكتور عماد شهاب
 مديرة شؤون الغرف العربية والغرف المشتركة ،السيدة هدى كشتان

 بيروت جادة المدينة الرياضة،  99-6837ص. ب: 
 مبنى "عدنان القصار لالقتصاد العربي" 
  826021/22/23/24/27/28/29/30-1-00961هاتف:  

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

 
Mr. Raymond Najar, AMIE Aust   
Australia-Arab Chamber of Commerce & Industry Inc.  

24 Brisbane Ave, Barton ACT 2600,   

P.O. Box 6005 Kingston ACT 2604   Australia 

Tel: (00612)  6270 8037/41 

Fax: (00612) 6273 3196 

E-mail: raysabka@cobweb.com.au       
 
DI Mouddar Khouja , Secretary General  

Austro-Arab Chamber of Commerce  

A 1015 Vienna Lobkowitzplatz 1, Postfach 181 -Austria  

Tel: (00431) 513 39 65 / 22 

Fax: (00431) 513 85 59  

E-mail: m.khouja@aacc.at      

 

Mr. Nabil Kuzbari, Vice President 
Austro-Arab Chamber of Commerce 

VIMPEX HANDELSGES M.B.H. 

148 Karntnerring 4, A-1010 VIENNA 

Fax: 00431501511 

Tel: 00431501510 

E-mail: majd.hannoun@vimpex.at 
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Mr. Qaisar  Hijazin ,Secretary General 
Arab-Belgium-Luxemburg Chamber of Commerce  

Rue Mignot-Delstanche Straat 60,  

Brussel 1050 Bruxelles  -Belgium  

Tel: (00322) 344 82 04 

Fax: (00322) 347 57 64 – 345 78 14 

E-mail: qaisar.hijazin@ccbla.org 

 

 

Mr. Michel Alabi, Secretary General   

Arab-Brazilian Chamber of Commerce 

Av. Paulista, 326 17
th

/18
th

 Floor  

01310 - 902 São Paulo - SP - Brazil  

Tel:  (005511) 3283 40 66 

Fax: (005511) 3288 81 10  (ext 228 )  

E-mail: secgeral@ccab.org.br 

 

 

Mr. Abdul-Aziz Al- Mikhlafi, Secretary General 

Ghorfa Arab-German Chamber of Commerce & Industry  

Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin - Germany  

Tel: (004930) 27 89 070 / 27 89 07 13 

Fax: (004930) 27 89 07 49 / 27890726 

E-mail: ghrofa@ghorfa.de    al-zaben@ghorfa.de 

 

Mr. Rashad Mabger,  Secretary General 

Arab-Hellenic Chamber of Commerce and Development  

Address: 180-182 Kifissias Ave, 

154 51 N. Psychico, Athens - Greece  

Tel:  (0030 210) 6726882   / 6746 578 (6711210  ext:101)    

Fax: (0030 210) 6746 577    

Email: sg@arabgreekchamber.gr 

   

Mr. Omar FAKIH, Deputy Secretary –General   
Joint Kenya-Arab Chamber of Commerce and Industry  

95th
 Floor, KCS House, MAMA Ngina Street, 

P.O. Box 50182  -  PC 00200 Nairobi - Kenya  

Tel: (00254 2)  343551  / 2244265 

Fax: (00254 2) 31 06 43  

E-Mail: fakih@kenyaarabchamber.com     
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