
 

 

 (ESCWA) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 

 حول "تمويل التجارة في المنطقة العربية الواقع والتحديات" ورشة 

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

 

 عامة خلفية  -أ

 

العمود الفقري لالقتصاد العالمي. ويعتمد ازدهار التجارة الى حد كبير على مدى توفر تمويالت  تتشكل التجارة   

التجاري   التبادل  معدالت  زيادة  وبالتالي  واالستيراد  التصدير  عملية  تسهل  التي  على  التجارة  باالعتماد  الدول  بين 

 .  الصادرات

يواجهها   التي  المخاطر  نسب  الرتفاع  نتيجة  النامية  الدول  في  المعوقات  اهم  أحد  التجارة  تمويل  ويشكل 

المصدرون اليها وكذا شحة إمكانيات التمويل المحلية لتمويل عمليات التصدير الى الخارج وتحمل أعباء كلفة راس 

 المال الالزم إلتمام عمليات التبادل التجاري.  

 

لهذا االمر خصوصا بعد جائحة كورونا التي اثرت بشكل كبير على مصادر التمويل في المنطقة  وتهتم االسكوا  

 وعلى انسياب التجارة بشكل عام.  

ويتم تنظيم هذه الورشة في إطار مشروع حساب التنمية لمنظمة األمم المتحدة والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع 

االقتصادي اللجنة  ألوروبا،  االقتصادية  واالجتماعية اللجنة  للتجارة    ة  المتحدة  األمم  ومؤتمر  الهادئ،  والمحيط  آلسيا 

 والتنمية )األونكتاد(. 

 

 األهداف -ب 

 

تهدف هذه الورشة إلى بناء قدرات صانعي السياسات المالية التجارية على تصميم وتنفيذ سياسات وأدوات   

العربية فيما بعد الجائحة في زمن   تبهدف تعزيز القدرات في هذا المجال بما يساهم في تعزيز الصادراتمويل مواتية  

   الجائحة وما بعدة.  
 

 ة المشارك-ج 

 

،  الورشة مندوبين من هيئات تمويل الصادرات أو وكاالت ضمان الصادرات في الدول العربية  هذه يشارك في   

 وموظفو وزارة التجارة واإلقتصاد في الول العربية في قطاع التصدير وتمويل التجارة . 

 

على  روال ميالن، السيدة التسجيل وإرساله إلى   استمارةيرجى من جميع المشاركين تأكيد مشاركتهم من خالل إكمال 

 .٢٠٢٢كانون الثاني  4بحلول     milan@un.org اإللكترونيالبريد 

 

 

   

Distr. 

LIMITED 

E/ESCWA/EDID/2019/  

ORIGINAL: ENGLISH 

mailto:milan@un.org


 تنظيم رشة العمل  -د 

 

  شباط/فبراير    16و   15يومي    ردنية الهاشميةاأل، في المملكة  عمان  -  الندماركفندق  في  ورشة العمل  عقد  ت  

 .لعربيةاباللغة   االجتماعوستجري أعمال هذا   .2022

  

أو أحد فنادق    landmark Ammanبحجز إقامتهم في فندق ْ  والمشاركات  سكوا أن يقوم المشاركونتقترح اإل

ويرجى من المشاركين والمشاركات ترتيب خدمة التوصيل من وإلى المطار من   القريبة من مكان االجتماع.  الرباط

 أميركي لمن يرغب.    50وهناك خدمة التوصيل من الفندق الى المطار بكلفة $  .لتنسيق مباشرة مع إدارة الفندق اخالل 

 السيد حسن الرنتيسي، الرجاء التواصل مع  landmarkلمزيد من المعلومات والحجز في فندق 

  Hasan.Rantesi@landmarkamman.com email :  :795177744-962هاتف 

 

 

 الترتيبات اللوجستية -ه 

 

الدخول  تأشيرة  تأمين  المشاركين  على  إلى   يتعين  للدخول  بهم  االتصال   للمشاركين  ويمكن  عمان.الخاصة 

األ بسفارة  الهاشمية  المملكة  بلدانهم  ردنية  تأشيرة  لترتيب  في  على  يلزم   الحصول  كان  إذا  ما  لمعرفة  الدخول. 

فيزا ولتأمينها قبل المغادرة، يمكن للسادة المشاركين الحصول على المعلومات الالزمة / الدخول تأشيرة   على الحصول

 http://www.worldtravelguide.net التالي: ذات الصلة على الرابط

 

وهيئات تمويل التجارة    واالقتصاد  ن وزارة التجارة وستتكفل اإلسكوا بمصاريف مشاركة ممثل عن كل دولة م 

وذلك حسب النظم المعمول بها في األمم المتحدة، بحيث سيتم ارسال تذكرة  ،  أو الوكاالت في مختلف الدول العربية

 السفر ذهاب وعودة في الدرجة السياحية.

      

والوجبات   دوالر لليوم الواحد( لتغطية كافة مصاريف اإلقامة،  208وسوف يتم دفع بدل سفر لمدة ثالثة أيام )  

 .رمصاريف االنتقال من والى المطا  لتغطية) دوالر (188 والنفقات الطارئة خالل االجتماع. كما سيتم توفير بدل نفقات 

يرجى من السادة المشاركين إحضار جواز السفر ونسخة عن تذكرة السفر والنسخة األصلية لتذكرة ركوب   

حيث أن من الضروري    في اليوم األول من ورشة العمل  وذلك  التسجيلإلى ممثل االسكوا في مكتب    وتقديمها الطائرة 

  (receipts)المشاركين اإلحتفاظ بكافة الفواتير  كما نطلب من جميع   .مراجعة هذه المستندات لنتمكن من دفع بدل السفر

 

 ١9المتعلقة بكوفيد إجراءات -و 

 

على أن تكون   .السفر تاريخ قبل ساعة 72 يتجاوز ال PCR اختبار إجراء المشاركين ا جميع على يتحتم

 النتيجة سلبي. 

 28 عند  الركاب  تكلفة على عمان إلى وصولهم عند  آخر  PCRالختبار الركاب  جميع سيخضع  

 .   أمريكيا دوالرا 40 / دينارا

  الرابط هذا خالل من اإلنترنت  عبر بالتسجيل ملزمون المسافرين جميع

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ ، اختبار ثمن دفع أجل من PCR عند  لهم إجراؤه سيتم الذي 

 سيتم ،BEY في الوصول تسجيل عند  تقديمه ويجب  تأكيدي وبريد  QR لتلقي عمان مطار إلى وصولهم

 يستطيعون ال الذين للمسافرين يمكن .عمان مطار إلى الوصول عند  الوثائق هذه لحاملي  PCR اختبار إجراء

 على يجب  .(EMD) إيصال  على والحصول MEA مكاتب  أو بيروت  مطار في الدفع اإلنترنت  عبر الدفع

mailto:Hasan.Rantesi@landmarkamman.com
http://www.worldtravelguide.net/


 طبي تأمين األردنيين غير  الركاب  جميع لدى يكون أن يجب   .المسؤولية إخالء نموذج ملء الركاب  جميع

 وأفراد  ومعاليهم والدولية اإلقليمية المنظمات  في والموظفون الدبلوماسيون    .COVID-19 عالج لتغطية

 ومعفون خاص  QR رمز لديهم األردن في يقيمون عادية  و / أو خاصة سفر جوازات  يحملون الذين أسرهم

 .الوصول عند  PCR واختبار المغادرة قبل PCR اختبار :من

 

 

 المراسالت -و 

 الرجاء توجيه المراسالت حول اإلجتماع إلى:

 عادل الغابري السيد   -

 مسؤول شؤون اقتصادية 

 منسق المشروع

 ( ESCWA) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

   لبنان بيروت،

 +  961-1-978457هاتف: 

 +961-1-981510فاكس: 

 gghaberi@un.or-al البريد اإللكتروني:

 

 

 :المراسالت المتعلقة بالترتيبات اإلدارية إلى الرجاء توجيه

 

 السيدة روال ميالن  -

 ة إدارية مساعد 

 ( EDIDإدارة التنمية االقتصادية والتكامل االقليمي )

 ( ESCWA) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 لبنان  بيروت،

  961-3-376382   978 1 961 +:214هاتف

  510 981 1 961 + فاكس:

    milan@un.org:البريد اإللكتروني
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