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اسـتـضـاف االحتـاد الـعربي
للتنمية والتطوير االجتماع
الـدوري الــثـامـن واالربـعـ
لالحتادات العربية النوعية
ــعــاهــد ــتــخـــصــصــة  وا ا
ــيـــات الـــعــربـــيــة واالكـــاد
والــذي عـقـد في جــمـهـوريـة
مـــصــر الـــعـــربـــيــة  –شـــرم
الـــشـــيخ  و عـــقـــد ثالثـــة
مـلـتـقــــيـات  لـلـفـــــــتـرة من
12- 15 ابريل -  2018:-
ــلــتـقـى االول:- الـبــطــولـة ا
الـعـربـيـة لـلـذكـاء الـصـناعي
لــلــشــبـاب الــعــربي والــذين
ــــاذج ربــــوتـــات قـــدمــــوا 
مـــنــــفـــردة وحــــضــــر حـــفل

اخلــتـــام كل من الـــســعــوديــة
ولــبـنـان واالمــارات الـعــربـيـة

تحدة.  ا
ـــــلــــتـــــقـى الـــــثـــــاني:-  عن ا
ــســؤولـــيــة االجـــتــمـــاعــيــة ا
ــرأة بــالـــتــركــيـــز عــلى دور ا

العربية.
ـــلــتـــقى الـــثـــالث:- انـــشــاء ا
(الـفـزنشـايز) فـروع لـلشـركات
الكبيرة واالجتماعات مجلس

الوحدة االقتصادية.
 وحـضــر االجـتـمـاع اكـثـر من
 40أحتـاد عــربي وقــد تـرأس
االجــتـمـاع الــسـيــد الـســفـيـر"
مــحـمـد الـربـيع" األمـ الـعـام
جملـلس الـوحـدة االقـتـصـادية
ونـائب األمـ العـام االستاذة

"مـــر االمـــام" وقــــد نـــاشـــد
ــــنـــظـــمـــات األمـــ الـــعـــام ا
لـلـتـرابط والـتـعـاضـد ألحداث

عـمـل عـربي مــشـتــرك خـاصـة
ـسـؤولـيـة االقـتـصـاديـة وأن ا
اجملتمـية تقع على االحتادات
وان الــعــصــر الـــقــادم يــهــدد
األمة الـعربـية بـفقـدان القدرة
االقتصـادية واالمان آلموالهم
وأن األمان سيكون في البالد
الــعــربــيــة.وعــقــد االجــتــمـاع
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الدكتور" محمود السر محمد
ــعــهــد الـعــربي طـه" عـمــيــد ا
لـلــمــحـاســبــ الــقـانــونــيـ
إشـتــرك في االجــتـمــاع وقـدم
رؤيـــــتـه عن اهـــــمـــــيـــــة هــــذا
االجـتــمـاع من خالل "تــعـمـيم
الـتـجارب الـعـربـية الـنـاجـحة
في شـــــكـل فـــــروع مع حـــــفظ
احلــــــــقـــــــوق" وعـن اهـــــــداف
ا يلي:- االجتماع تلخصت 
اوال: األطـالع عــــلى أعـــــمــــال
االحتادات العربية اخملتلفة

ثـانـيـا: تـقـد أوراق وبـحوث
تـطــويـريــة لـتــنــشـيط الــعـمل
شترك األقتصادي العربي ا
ثالثا: أختيار جلنة من بعض
االحتــــادات ألعــــداد تــــصـــور
خلـطـة عـربـيـة أقـتـصاديـة من
ـا اجملــلس االقــتــصــادي ور
تـقـسم الـى عـدة جلـان حـسب
ـؤتمر التـخصصـات لألعداد 
أقــتـصــادي تـقــوده اجلـامــعـة
الـعربـية و اخـتيـارنا كـأحد

أعضاء هذه اللجان.
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ـعهـد الـعـربي لـلـمـحـاسـب ا
الـقانـونـي ومـقره في بـغداد
يــشــتــرك في هــذا االجــتــمـاع
لــــــلـــــــمــــــرة االولـى وكــــــانت
ــــيـــزة فـــتم مـــشــــاركـــتـــنـــا 
ـعـاهد االتـصال مع عـدد من ا
ــا تــتــبــلـور واالحتــادات ور
ــبــاحــثــات عــلى شــكل تــلك ا
أتفاقيـات مشتركة مثل أحتاد
التـنمية والـتطوير في تدريب

كـــــــــوادرهـم الـــــــــتي
ســتـنــشئ الــشـركـات
ـعـهـد الـعـربي بـ ا
لـــــلــــمـــــحــــاســـــبــــ
الـقـانـونـيـ واحتاد
ـدربـ الـعرب و ا
ــــــعــــــهــــــد دعـــــــوة ا
ؤتمـرهم الذي يعقد
في الــــــســــــودان في
اكـــتـــوبـــر الـــقــادم.-
وهــنــاك مــبــاحــثــات
ـصارف بـ أحتاد ا
ــعـهــد في تـدريب وا
كـــوادر مـــؤســـســـات
وشــــركــــات يــــنـــوي
ـــــصــــارف أحتـــــاد ا
والــتـــعـــاون مــعـــهــا
ألزالـة العـوائق التي
حلـقت بـهـا من جراء
األزمـات األقتـصادية
كــــــــعــــــــمـل عــــــــربي

مشــترك. 
فـي نـــــــــــهـــــــــــايــــــــــة
االجــتـــمــاعـــات قــدم
عـهد العربي عـميد ا
لـــــلــــمـــــحــــاســـــبــــ

الـــقــــانــــونــــيـــ "د.
مـحمود السـر محمد
ـــــعـــــهـــــد طه" درع ا
لألمـ العـام جمللس
الـوحدة االقـتصـادية
الــســـيـــد الــســـفـــيــر
"محمد الربيع "والى
رئـــــــــيس االحتـــــــــاد
الــعــربي لــلــتــنــمــيـة
والـتـطــويـر الــسـيـد"
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عهد العربي للمحال الى االم العام للمجلس الوحدة االقتصادية د محمود السر يسلم درع ا


