
 ورشة عمل حول "تمويل التجارة في المنطقة العربية الواقع والتحديات"

 عّمان، المملكة األردنية الهاشمية  ٢٠٢٢شباط /فبراير  ١٦-١٥بتاريخ 
 

 قائمة األسماء 
 

 السيدة فاطمة حمدان  -1

 تكليف  -مدير دائرة ضمان ائتمان الصادرات 

 األردنية لضمان القروض 

 الهاشمية ية األردنالمملكة  -عّمان 

 5625400-6-962هاتف: 

962 -79-7016921 

 fhamdan@jlgc.comالبريد: 

 

 السيد عمر حمد الكساسبة  -2

 دائرة ائتمان الصادرات   –ضابط إئتمان 

 األردنية لضمان القروض 

   ية الهاشميةاألردنالمملكة  -عّمان 

 5625400-6-962هاتف: 

962 -79-996069 

  oalkasasbeh@jlgc.comالبريد: 

  

 حسين خليل السيد  السيد  -3

 underwritingرئيس  

Export guarantee of Egypt 

 القاهرة، مصر 

 62-45-22636740- 2- 20الهاتف:  

0020-12 -220004100 

 eg.com-hussein.khalil@egeالبريد: 

 

 السيد سيمون جبور  -4

 رئيس مصلحة التجارة 

 وزارة اإلقتصاد والتجارة 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية 

 982376/7-01 736465-03هاتف: 

 sjabbour@economy.gov.lbالبريد: 
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   هالسيد محمد علي الجالهم -5

 مدير تمويل الصادرات 

 بنك قطر للتنمية 

 الدوحة، قطر

   44300273-974الهاتف:  

74447878-974 

 Maljalahma@qdb.qaالبريد: 

 

 علي اللبدي السيدة وفاء  -6

 مدير دائرة  االستيراد  والتصدير

 الوطني وزارة اإلقتصاد 

 سطين لراماهلل، ف

  599357060-972 الهاتف:

 wafak@met.gov.psالبريد: 

 

 الرمح السيد محمد  -7

Marketing Intelligence Officer 

Palestine Trade Center- PalTrade 

 فلسطين -راماهلل 

 592999014- 972الهاتف:  

 malramah@paltrade.orgالبريد: 

 

 السيد علي محمد حسين  -8

CEO 

 مجلس ترويج الصادرات الصومالية 

 جمهورية الصومال الفدراليةمقديشو، 

 00252616968800 الهاتف:

 exportpromotion@sepco.soالبريد: 

 

 السيد كمال عثمان  -9

   مستشار

 مجلس ترويج الصادرات الصومالية 

 مقديشو، جمهورية الصومال الفدرالية

 252611000105:  الهاتف

 kamaalmire@gmail.comالبريد: 
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 مروه بداح الجعيدان ةالسيد -10

 مراقب تنمية الصادرات 

 وزارة التجارة والصناعة 

 الكويت، دولة الكويت 

 97729111- 965:  2248745- 965الهاتف:  

 marwabdah@moci.gov.kwالبريد: 

 

 المصطفى مولود  السيد  -11

 مدير الشباك الموحد لالستثمارات  

 وكالة ترقية االستثمارات في موريتانيا 

 نواكشوط، موريتانيا 

 36368388 (222+) الهاتف:

 m.maouloud@apim.gov.mrالبريد: 

 

 السيدة نبوغة مهام بابو  -12

 المستشارة المكلفة بالتجارة 

   وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

 نواكشوط، الجمهورية الموريتانية 

 46137475-222 الهاتف: 

 nebghouhakotob3@gmail.com: البريد 

 

 السيد طه محمد البشير   -13

 مساعد وكيل

 وزارة التجارة 

 الخرطوم، الجمهورية السودانية 

  12180156-9-249الهاتف: 

  tahaelhazmi@yahoo.comالبريد:
 

 

 السيد عبدهللا البنعلي -14

 رئيس البرامج التنموية 

 إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 المنامة، البحرين 

 17568054- 00973الهاتف:  

 35584444- 973الخليوي: 

mailto:marwabdah@moci.gov.kw
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 aalbinali@moic.gov.bhالبريد: 

 

 السيد ابراهيم عبد القادر كليب -15

 العالقات التجارية الدولية -مدير إدارة اإلتصال والتنسيق

 وزارة الصناعة والتجارة 

 يمنية عدن، الجمهورية ال

 772877167- 967الهاتف:  

 ghanem_ibrahim@yahoo.comالبريد: 

 

 المهندس ساعد العوضي -16

 لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات المدير التنفيذي 

 رئيس اللجنة التنفيذية لشركة اإلتحاد الئتمان الصادرات 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 2454452-4-971الهاتف:  

 Contact Nabila Saeed Nabila.saeed@eci.gov.aeالبريد:  

 

 السيد ماسيمو فالسيوني  -17

 الرئيس التنفيذي لشركة اإلتحاد الئتمان الصادرات 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 الهاتف: 

 massimo.falcioni@eci.gov.ae: البريد 

 

 السيدة سوزان أبو سندس -18

 استشاري أول مدير مشاريع 

 لشركة اإلتحاد الئتمان الصادرات

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

  2454444-4-971الهاتف: 

971-50-3487512 

Suzanne.alsondos@eci.gov.ae 

 

 السيد محمد اإلبراهيمي  -19

 مسؤول شعبة  

 وزارة التجارة العراقية 

 بغداد، الجمهورية العراقية 

 772918897- 964الهاتف:  

  alibrahimi.mohammed83@gmail.comالبريد:  
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 السيد خالد بن عبدهللا  -20

 رئيس ديوان  

 التجارة وتنمية الصادرات وزارة 

 تونس، الجمهورية التونسية 

 21671240222  الهاتف:

21621521002        

 kaled.benabdallah@tunisia.gov.tnالبريد: 

 

 سلطان الخضوري السيد  -21

 رئيس قسم  

 وزارة التجارة والصناعة وترويج اإلستثمار 

 مسقط، سلطنة عمان 

 95377668- 968الهاتف:  

 s.alkhadouri@tejarah.gov.omالبريد: 

 

 السيدة إيمان شحاته -22

 باحث قانوني مكتب وزير التجارة 

 وزارة التجارة 

 القاهرة، جمهورية مصرالعربية 

 3460 139  100  -20الهاتف:  

 e.abdelsstar@tas.gov.egالبريد: 

 

 السيد رياض بن جليلي -23

 خبير اقتصادي 

 اإلسكوا 

 69  56  83 24 6  33- الهاتف: 

 riadh.benjelili@gmail.comالبريد: 

 

 السيد عادل الغابري -24

 مسؤول شؤون اقتصادية 

 مجموعة اإلزدهار اإلقتصادي المشترك 

 اإلسكوا -اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية 

 978457-1-961  الهاتف:

  ghaberi@un.org-alالبريد:
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 السيدة روال ميالن   -25

 مساعدة إدارية 

 مجموعة اإلزدهار اإلقتصادي المشترك 

 اإلسكوا -اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية 

 978214-1-961 الهاتف:

 milan@un.orgالبريد: 
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