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موجـز
عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( اجتماعا ً للخبراء حول دور القطاع
المالي في دعم التكامل اإلقليمي ،في بيت األمم المتحدة ،في بيروت ،يومي  21و 22تشرين األول/أكتوبر
 .2009وقد ھدف االجتماع إلى تقييم الجھود المبذولة في مجال تحقيق التكامل اإلقليمي االقتصادي مع
التركيز على الخدمات المالية .وشارك فيه عدد من الخبراء المحليين واإلقليميين والدوليين ،وممثلون عن
الھيئات الرسمية والقطاع الخاص ،حيث جرى تبادل الخبرات ودراسة المعوقات التي تحول دون دعم
التكامل االقتصادي العربي بشكل عام وفي مجال الخدمات المالية بشكل خاص .كما ناقش المجتمعون
سبل تنمية الخدمات المالية بغرض دعم التكامل اإلقليمي.
ووضع الخبراء مجموعة من التوصيات الموجھة إلى متخذي القرار في البلدان األعضاء في
اإلسكوا ،من أجل المساھمة في دعم التكامل اإلقليمي العربي في مجال الخدمات المالية .وتتضمن ھذه
الوثيقة تقريراً عما دار في االجتماع من مناقشات وعرضا ً للتوصيات التي توصل إليھا المجتمعون.
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-3مقدمة
نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( اجتماعا ً للخبراء حول دور القطاع المالي
-1
في دعم التكامل اإلقليمي ،عقد في بيت األمم المتحدة في بيروت ،وذلك يومي  21و 22تشرين األول/أكتوبر
 .2009وتضمن جدول أعمال االجتماع بنوداً شملت دور كل من المصارف اإلسالمية والمصارف الوطنية
والخاصة والبورصات وأسواق المال العربية في تحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي .وجرى خالل االجتماع
تقييم ما تحقق في مجال التكامل االقتصادي اإلقليمي مع التركيز على الخدمات المالية ،حيث تبادل المشاركون
فيه من خبراء محليين ودوليين وإقليميين وممثلين للھيئات الرسمية والقطاع الخاص ،الخبرات بشأن واقع
القطاع المالي والمعوقات التي تحول دون دعم التكامل االقتصادي العربي .كما بحثوا سبل تنمية الخدمات
المالية وخاصة في إطار المصارف اإلسالمية ،واألسواق المالية ،والصناديق الوطنية واإلقليمية ،بغرض دعم
التكامل اإلقليمي .وفي ختام االجتماع بلور الخبراء مجموعة من التوصيات الموجھة إلى متخذي القرار في
البلدان األعضاء في اإلسكوا من أجل المساھمة في دعم التكامل اإلقليمي العربي في مجال الخدمات المالية.

أوالً -التوصيات
شملت التوصيات التي توصل إليھا الخبراء حول دور القطاع المالي في دعم التكامل اإلقليمي توصيات
-2
عامة وأخرى خاصة بالخدمات المالية .وفيما يلي عرض لھذه التوصيات:
ألف -توصيات عامة
-3

تضمنت التوصيات العامة ما يلي:

)أ( تحسين بيئة األعمال ومناخ االستثمار لجذب المزيد من االستثمار األجنبي المباشر ،وباألخص
االستثمار العربي البيني ،وبالتالي رفع حصة البلدان العربية من تدفق االستثمار األجنبي المباشر؛
)ب( تنويع اإلنتاج المحلي ،وباألخص الموجّه للصادرات ،بھدف تنويع الصادرات ،من أجل المساھمة
في تعزيز التجارة العربية البينية ورفع حصة البلدان العربية من التجارة العالمية؛
)ج( تسھيل النقل والتجارة بين البلدان العربية ،بما في ذلك النقل المتعدد الوسائط ،وإزالة العوائق
غير الجمركية ،مثل التعقيدات اإلدارية والصعوبات المتعلقة بشھادة المنشأ ،واالستثمار في البنى التحتية
لالتصاالت والنقل ،والعمل على استكمال إجراءات إبرام اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
وتفعيلھا فور دخولھا حيز التنفيذ؛
)د( دعم السياحة العربية البينية التي تمثل لبعض البلدان العربية الحصة األكبر من دخلھا السياحي،
مع ما يتطلبه ذلك من تحسين البنية التحتية ،وتوفير الخدمات الحكومية ،وزيادة قدرة استيعاب الفنادق ،وتحسين
ظروف الخدمات السياحية ،وتسھيل إجراءات الحصول على سمات الدخول بين البلدان العربية ،وإلغاء
التعقيدات التي تواجه انتقال السياح بين ھذه البلدان؛
)ھ( دراسة إنشاء صندوق مالي عربي مشترك لدعم البلدان العربية األقل نمواً وتلك التي تعاني من
آثار الحروب والمشاكل السياسية ،بھدف مساعدتھا على االنطالق في عملية البناء والتنمية؛
)و( إشراك القطاع الخاص والجمعيات األھلية بقدر أكبر في عملية التكامل ،وذلك في ضوء الخطوة
اإليجابية المتمثلة في مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في مؤتمر القمة العربية االقتصادية والتنموية

-4واالجتماعية )الكويت 20-19 ،كانون الثاني/يناير  (2009والتي يؤمل منھا خيرا من أجل إقامة سوق عربية
مشتركة في المستقبل.
باء -توصيات خاصة بالتكامل اإلقليمي في مجال الخدمات المالية
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تضمنت التوصيات الخاصة بالتكامل اإلقليمي في مجال الخدمات المالية ما يلي:

)أ( مراجعة قوانين وتشريعات القطاع المالي في البلدان العربية بھدف زيادة فاعليتھا وتحقيق
التوافق )أو التقارب( التشريعي فيما بينھا؛
)ب( تطوير أعمال أسواق المال العربية ومواءمة األنظمة المعمول بھا وتحسين سياسة الرقابة ورفع
كفاءة الوساطة المالية من أجل توفير تمويل أكثر فاعلية ،وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛
)ج( تعزيز الجھود لوضع قوانين خاصة لممارسات القطاع المالي اإلسالمي وتطوير كفاءته ،وتوحيد
التشريعات والمنتجات والخدمات وفق المقاييس العالمية بغية تخفيض كلفة المعامالت ،وتنظيم الصناعة
المصرفية اإلسالمية عبر وضع أطر تشريعية وقومية خاصة بھا واإلشراف عليھا ،وضمان سالمة نظام
التمويل ،وتحسين سياسة الرقابة المصرفية والشرعية ،وفرض قوانين تتوافق مع مبدأي العدالة والمنافسة؛
)د( تشجيع المستثمرين الذين يتمتعون بقدرة على االستثمار الطويل األجل )مثل صناديق التقاعد
والصناديق السيادية( ،وتوجيه ھذه االستثمارات لتوفير تمويل للمشاريع الطويلة األجل؛
)ھ( زيادة درجة التعاون المصرفي بين البلدان العربية من خالل تمويل التجارة العربية البينية
والتمويل المشترك للمشاريع االستثمارية االستراتيجية واإلنتاجية في القطاعين الخاص والعام؛
)و( العمل على إقامة تكتالت مصرفية عربية وتطوير ھيكليتھا لدعم موقفھا على الصعيدين المحلي
والدولي والعمل على تقوية إمكاناتھا التنافسية في األسواق المحلية واإلقليمية؛
)ز( تعزيز التعاون المصرفي العربي من خالل اتفاقيات اإلقراض المشترك فيما بين المصارف في
المنطقة ،والتنسيق مع المؤسسات المالية لتجميع المدخرات واستخدامھا في مشاريع استثمارية منتجة ومتكاملة
على المستوى اإلقليمي؛
)ح( دراسة إنشاء مصرف عربي مشترك لالستثمار والتجارة الخارجية ،وتشجيع المصارف العربية
القائمة لتسھيل الحصول على التمويل للشركات المشتركة لتعزيز االستثمارات والتجارة البينية؛
)ط( تطوير النظم الحالية المعمول بھا في البورصات العربية ،مثل أنظمة التداول والمقاصة ،وتأھيل
الكوادر العاملة فيھا وتوفير المعلومات عن أنشطة األسواق المالية العربية والعمل على ربط البورصات العربية
إلقامة سوق مالية عربية مشتركة؛
)ي( إبرام اتفاقيات لتجنب االزدواج الضريبي بين البلدان العربية.

ثانيا ً -مواضيع البحث والمناقشة

ألف -دور المصارف اإلسالمية في دعم التكامل اإلقليمي العربي

-5ق ّدمت السيدة ريما الترك العريس ،أستاذة مساعدة في الجامعة اللبنانية األميركية ،استعراضا ً حول دور
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المصارف اإلسالمية في دعم التكامل اإلقليمي العربي ،تحدثت فيه عن واقع التكامل اإلقليمي والخلفية
االقتصادية للبلدان األعضاء في اإلسكوا ،فتطرقت إلى الدخل القومي الفردي ،ونسبة نمو الدخل القومي ،وحجم
القطاع المالي.
كما تحدثت السيدة العريس عن الخدمات المالية اإلسالمية المتوفرة في البلدان األعضاء مشيرة إلى أن
-6
عدد المؤسسات المالية اإلسالمية يناھز الـ 300مؤسسة تنتشر في جميع أنحاء العالم وتصل موجوداتھا إلى
حوالي  500مليار دوالر أمريكي ،وأنھا تنافس المصارف التقليدية من حيث الخدمات التي تقدمھا والتي تشمل
تمويل األفراد والمؤسسات ،وفتح االعتمادات ،واإلقراض ،وإصدار الكفاالت وخطابات الضمان ،باإلضافة إلى
الخدمات التقنية األخرى .كما تناولت المتحدثة تطور أعمال المؤسسات المالية اإلسالمية من حيث تطور حجم
ھذا القطاع وخاصة بالنسبة إلى إجمالي السوق .واستعرضت تطور األصول المالية لھذه المؤسسات وصافي
األرباح ونسبة رأس المال إلى األصول ونسبة العائد إلى األسھم منذ عام  2001موضحة أن المؤسسات المالية
اإلسالمية سجلت ارتفاعا ً في الرسملة واألرباح واستطاعت أن تتصدى لألزمة
المالية العالمية.
وتطرقت السيدة العريس إلى دور المصارف اإلسالمية في تطوير عملية التعاون والتكامل اإلقليمي في
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المنطقة حيث أوردت أمثلة عن المؤسسات الموجودة والتي تعمل على تفعيل وتوافق أداء المصارف اإلسالمية،
ومن ھذه المؤسسات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية ) ،(2004والمركز اإلسالمي الدولي
للمصالحة والتحكيم التجاري ) .(2006وفيما يتعلق بتوسع المصارف اإلسالمية عبر الحدود ،أوردت السيدة
العريس إحصاءات تشير إلى وجود  49مؤسسة مالية إسالمية عاملة في بلدان منطقة اإلسكوا ،ومنھا 12
مؤسسة ذات تواجد إقليمي .وتحدثت عن فورة الصكوك فأكدت أن الصكوك يمكن أن تؤدي دوراً رائداّ في
تطوير العمل المصرفي اإلسالمي وتفعيل السوق اإلسالمية الثانوية بغية حل مشكلة السيولة لدى المؤسسات
المالية اإلسالمية ،كما يمكنھا المساعدة في دعم التعاون والتكامل اإلقليميين عبر الرقابة الشرعية والفنية ،من
أجل المحافظة على ھذا المنتج اإلسالمي وسالمته .وختمت عرضھا بتقديم مجموعة من المقترحات لتعزيز
دور المصارف اإلسالمية في دعم التكامل اإلقليمي.
وتعقيبا ً على عرض السيدة العريس ،أشارت مداخالت المشاركين إلى أن عملية التنمية في البلدان
-8
ً
العربية بطيئة جدا واألموال المتوفرة أكثر من فرص االستثمار المعروضة ،ولذلك تذھب األموال العربية إلى
الخارج .ونوه المشاركون بالدور الذي يمكن أن تؤديه المصارف التقليدية واإلسالمية في تحقيق التنمية
والتكامل اإلقليمي لو توفرت الظروف التي تشجعھا على االستمرار والنمو ،وخاصة األنظمة والقوانين التي
تحميھا .وأكد المشاركون ضرورة تفعيل دور الھيئات التي تشرع أعمال البنوك اإلسالمية مشيرين إلى أن
سبب وجود االختالف في التشريعات بين البلدان العربية يعود إلى االختالف في التفسيرات.
باء -دور البنك اإلسالمي للتنمية في تحقيق التعاون اإلقليمي
قدم السيد عبد الحميد بشير ،خبير اقتصادي في البنك اإلسالمي للتنمية ،عرضا ً حول دور البنك
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اإلسالمي للتنمية في تحقيق التعاون اإلقليمي .وبعد تقديم نبذة عن البنك اإلسالمي للتنمية وإطاره االستراتيجي
منذ تأسيسه في عام  ،1973تطرق إلى اآلليات التي يتبعھا البنك من أجل تحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي،
ومنھا تعزيز وتطوير التجارة من خالل تنفيذ برنامجين ،األول يتعلق بتمويل الصادرات والثاني بتمويل
الواردات ،وتدعيم قدرات البلدان األعضاء في مجال المفاوضات التجارية المتعددة األطراف ،وتسھيل
انضمامھا إلى منظمة التجارة العالمية ،وتشجيع االستثمار األجنبي المباشر من خالل توفير خطوط تمويل

-6لمؤسسات التنمية الوطنية ،وتعزيز دور القطاع الخاص في االستثمار البيني عن طريق الغرفة اإلسالمية
للتجارة والصناعة ،وتخصيص مبلغ  5ماليين دوالر ألنشطة المساعدة الفنية وتشجيع استثمارات القطاع
الخاص وإصالحات القطاع المالي واالقتصادي في البلدان األعضاء.
 -10وعرض السيد بشير جھود البنك اإلسالمي للتنمية في مجال الترويج لصناعة الخدمات المالية وتطوير
البنوك اإلسالمية من خالل استراتيجية خماسية تشمل ما يلي :استحداث واستخدام أدوات مبتكرة للتمويل
اإلسالمي من أجل تعبئة الموارد؛ ومساعدة الصناعة المالية على تحديد االحتياجات المستقبلية؛ وتشجيع الحوار
بين أصحاب المصلحة؛ ودعم إتباع معايير متقاربة؛ وتقديم مساعدات فنية لبناء القدرات .وأشار السيد بشير
إلى أن البنك ،باإلضافة إلى ذلك ،يقوم بتمويل المشاريع اإلنتاجية والخدمات ،ومنھا مشاريع مد أنابيب الغاز
الطبيعي ،وتنمية البنية األساسية ،وتوليد ونقل وتوزيع الكھرباء ،ومحو األمية ،باإلضافة إلى برنامج للمساعدة
الفنية وبناء القدرات في المجاالت التي حددتھا منظمة التجارة العالمية ،وذلك بالتعاون مع منظمات إقليمية
ومؤسسات تمويل وطنية ومنظمات دولية.
 -11وتطرق السيد بشير إلى التحديات التي تعيق زيادة التجارة البينية وتحقيق التعاون اإلقليمي وھي:
ضعف اإلرادة السياسية ،وغياب العملة الموحدة لتفادي تقلبات سعر الصرف ،وضعف القدرة التنافسية
للمنتجات والخدمات التي تقدمھا المؤسسات اإلنتاجية والتجارية في البلدان األعضاء ،وضعف شبكات الطرق
ووسائل النقل واالتصاالت بين البلدان األعضاء .وقدم مجموعة من االقتراحات التي يمكن للبنك أن يأخذ بھا
لتحقيق التكامل اإلقليمي بين البلدان األعضاء.
 -12وتساءل المشاركون خالل المناقشة التي تلت ھذا العرض عن الشروط التي يضعھا البنك اإلسالمي
للتنمية للموافقة على عمليات التمويل وتقديم الخدمات المالية اإلسالمية.
جيم -دور المصارف العربية في تطوير التعاون االقتصادي اإلقليمي
 -13قدم السيد فؤاد شاكر ،أمين عام اتحاد المصارف العربية ،عرضا ً حول دور المصارف العربية في
تطوير التعاون االقتصادي اإلقليمي ،فأشار إلى الدور الھام الذي تؤديه المصارف العربية على الصعيدين
االقتصادي واإلنمائي باعتبارھا أداة التمويل األولى والرئيسية لالقتصادات العربية والمشاريع االقتصادية
واالستثمارية واإلنمائية والشركات وحتى القطاع االستھالكي في جميع البلدان العربية .وأضاف أن المصارف
العربية تضطلع بمھام أساسية في تنمية االقتصادات الوطنية والعربية ،وھي :تمويل المشاريع والشركات
والمستھلكين والقطاع العام في بلدانھا ،وتمويل عمليات التبادل االستثماري والتجاري في بلدانھا وفيما بين
البلدان ،واالستثمار في أسواق األوراق المالية المحلية واإلقليمية والدولية.
 -14وأشار السيد شاكر إلى أن القطاع المصرفي العربي شھد نمواً في السنوات الماضية فبات يضم حاليا ً
حوالي  420مؤسسة مصرفية تشمل  280مصرفا ً تجارياً ،و 60مصرفا ً إسالمياً ،و 80مصرفا ً استثماريا ً
ومتخصصاً ،باإلضافة إلى  70مصرفا ً أجنبيا ً .وأضاف أن المصارف العربية تمتلك إمكانات بشرية وتقنية
ومالية ضخمة وتدير أكثر من  2تريليون دوالر من الموجودات ،وتستند إلى قاعدة ودائع تزيد عن تريليون
دوالر ،وتعمل بقاعدة رأسمالية تزيد عن  206مليارات دوالر .وقدم السيد شاكر مقترحات لتعزيز دور
المصارف العربية في تنمية التعاون اإلقليمي مشيراً إلى أن وجود قطاع مصرفي عربي منظم ومنافس وناجح
يشكل عنصراً أساسيا ً في أي سياسة إنمائية يجري تطبيقھا في المنطقة العربية سواء بشكل فردي
أو تكاملي.
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 -15وأجمع المشاركون على أھمية تحسين مناخ االستثمار ومؤشرات األعمال وعلى ضرورة توسيع
الجھاز المصرفي العربي الستيعاب األموال العربية .وأشاروا على سبيل المثال إلى أن لدى الصناديق السيادية
العربية فوائض مالية خارج الوطن العربي ألن المصارف العربية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب ،ولذلك
يتطلب تحسين مناخ االستثمار مراجعة القوانين المعمول بھا وسن التشريعات الالزمة ،وتعزيز استقرار
المصارف من خالل المشاريع الكبيرة والطويلة األمد ،وتشجيع انتقال العمالة في المجال المصرفي ،خاصة
إلى البلدان التي تفتقر إلى الخبرات المصرفية.
 -16وتوقف المشاركون في المناقشة عند أثر البنوك التجارية على التنمية ،إذ أنھا تعتمد على الودائع
والقروض القصيرة األجل ،وعند مخاطر التوسع اإلقليمي لھذه البنوك وألي دولة تخضع .فأكد السيد شاكر أن
ھذه البنوك تخضع ألساليب رقابة موحدة موضحا ً أن مسؤولية الرقابة تنظمھا مواثيق لجنة "بازل لإلشراف
المصرفي" التي نظمت الرقابة على المصارف ووحدتھا ،فالبلد األم مسؤول عن مالءة المصرف الرئيسي،
والبلد المضيف مسؤول عن سيولة الفرع .وأثنى المشاركون على نظام التسويات الذي يساعد في تنمية السوق
الداخلي وتنمية صناديق االستثمار ،ودعوا إلى تطوير ھذا النظام ضمن جامعة الدول العربية
أو اتحاد المصارف العربية.
 -17والحظ المشاركون غياب مصارف االستثمار في البلدان العربية ،فأكدوا ضرورة إعادة ھيكلة الجھاز
المصرفي ،وإنشاء مصارف استثمار ،ودعم االستثمار في قطاعي الصناعة والزراعة .وتم التنويه ببعض
المشاريع ذات الطابع اإلقليمي والتي مولتھا المصارف التجارية ومنھا :مشروعا الربط الكھربائي ومد أنابيب
الغاز بين البلدان العربية.
دال -دور المصارف الخاصة في دعم التكامل اإلقليمي العربي
 -18قدم السيد حمزة جرادات ،مستشار وزير المالية في األردن ،عرضا ً تناول فيه دور المصارف التجارية
في تعزيز التكامل االقتصادي ،فأشار إلى أن المصارف تمارس دوراً أساسيا ً في تمويل عمليات التجارة
الخارجية واالستثمار من خالل ما تقدمه من تسھيالت ائتمانية وقروض مصرفية لكافة القطاعات العاملة ،مما
يساعد على تسھيل انسياب السلع والخدمات واألموال واالستثمارات بين البلدان ،وذلك عن طريق حشد
المدخرات وتوجيھھا نحو المقترضين والمستثمرين بتكاليف أقل .وأضاف أن المصارف التجارية تقوم بتمويل
المشاريع االستثمارية المجدية وتوفير القروض الالزمة لتمويل نفقات القطاعات المختلفة ،حيث يشمل ذلك
تمويل االستثمار في الموجودات الثابتة للمشاريع العاملة من مبان وآالت ووسائل نقل وغيرھا ،وتمويل شراء
المواد الخام ،وتمويل رأس المال العامل الالزم لعمليات التشغيل واإلنتاج .وقال السيد جرادات إن الدور
التمويلي واالستثماري للمصارف التجارية وعملھا على تحفيز التكامل االقتصادي يبرز بصورة عامة من خالل
توفير العديد من األدوات والمنتجات المصرفية لتمويل التجارة الخارجية والمشاريع على المستوى اإلقليمي.
 -19وتطرق السيد جرادات إلى سبل تنمية المصارف العربية من أجل تعزيز دورھا في دعم التكامل
االقتصادي ،ومنھا رفع درجة التشابك المصرفي بين البنوك العربية ،وزيادة الوجود المصرفي البيني في
أسواق البلدان العربية المختلفة وذلك بأن تسمح ھذه البلدان بإقامة فروع لبعض المصارف العربية لتقديم
الخدمات المصرفية التقليدية والمستحدثة في إطار تعزيز التعاون االقتصادي العربي.
ھاء -دور المصارف الخاصة في بلدان مختارة في دعم التكامل اإلقليمي

-8 -20قدمت السيدة نسرين كركوتلي ،رئيسة قسم الدراسات واألبحاث في مصرف سورية المركزي ،عرضا ً
عن دور المصارف الخاصة في الجمھورية العربية السورية في دعم التكامل اإلقليمي العربي .فتحدثت عن
اتفاقيات التكامل اإلقليمي القائمة في الجمھورية العربية السورية ،ودور المصارف في تحقيق التنمية .فأشارت
إلى أن القطاع المصرفي يمثل المحرك األساسي لعملية التنمية من خالل تأمين مصادر التمويل الرئيسية
لمختلف القطاعات داخل االقتصاد الوطني ،ويساھم في تعزيز تدفق االستثمارات ودخول رؤوس األموال
األجنبية ،سواء لالستثمار في القطاع المصرفي ذاته ،أو في القطاعات االقتصادية األخرى ،من خالل ما توفره
المصارف من قنوات تحويل رئيسية لألموال واألرباح والعوائد من جھة ،ومن تسھيالت مصرفية للمشاريع
االستثمارية المختلفة من جھة أخرى .وعرضت نسبة موجودات وودائع المصارف الخاصة وقيمة التسھيالت
التي توفرھا .وأكدت أن دور المصارف الخاصة في الجمھورية العربية السورية يتركز في تعزيز التنافسية
داخل القطاع المصرفي بما يحقق تطور القطاع وتوفير خدمات أفضل للزبائن.
 -21وتطرقت السيدة كركوتلي إلى دور المصارف في تحقيق التكامل االقتصادي على المستوى اإلقليمي
وتجارب المصارف المالكة لفروع في أكثر من بلد ،مشيرة إلى مصرفين في الجمھورية العربية السورية ھما
بنك بيمو السعودي الفرنسي ،والمصرف الدولي للتجارة والتمويل ،فاألول لبناني والثاني أردني.
واو -دور البورصات العربية في دعم التكامل اإلقليمي العربي
 -22قدم السيد فادي خلف ،أمين عام اتحاد البورصات العربية ،لمحة عن االتحاد ومختلف المراحل التي مر
بھا .ثم تطرق إلى مساھمة االتحاد في تطوير األسواق المالية العربية من خالل تطوير أعمال البورصات
العربية والمقاصات وشركات الوساطة المالية ورفع كفاءة أدائھا محليا ً وعربياً ،وإيجاد قنوات االتصال بين
أعضاء االتحاد ،وتشجيع القيد المشترك وحرية تداول األوراق المالية بين المواطنين العرب ،ومواءمة األنظمة
المعمول بھا في البورصات األعضاء من النواحي التشريعية والتقنية .وأشار إلى أن االتحاد يقوم بتشجيع
إنشاء الشركات المالية التي تقوم بوظائف الوساطة المالية ،وخاصة تلك التي تضطلع بمھام تغطية وترويج
وتسويق اإلصدارات الجديدة ،وتوفير وتبادل البيانات والخبرات بين أعضاء االتحاد ،ونشر الوعي االدخاري
واالستثماري بين المواطنين العرب ،وعقد برامج تدريبية متخصصة ،وتنظيم المؤتمرات.
 -23وعرض السيد خلف جھود االتحاد في مجال التعاون مع االتحادات والمنظمات العربية والدولية ذات
العالقة ،وإصدار النشرات والمطبوعات الدورية ،وإنشاء موقع إلكتروني ،والقيام بدور التحكيم أو التوفيق بين
األعضاء عندما يُطلب إليه ذلك ،والتعاون والتنسيق مع ھيئات األوراق المالية العربية والعالمية واتحاداتھا،
والبورصات العالمية واتحاداتھا وإنشاء قاعدة بيانات عن كافة أعضاء االتحاد .وأشار إلى أن من أھم المشاريع
التي نفذھا االتحاد لتنمية األسواق العربية في عام  ،2009إنشاء الموقع اإللكتروني ،وإصدار النشرة
اإللكترونية ،وتنظيم ورشات العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات بمشاركة ممثلين عن االتحادات الدولية،
وتبادل الخبرات بين األعضاء بعد استطالع القدرات واالحتياجات ،باإلضافة إلى توقيع االتفاقيات المشتركة
بين األعضاء ،وتدعيم العالقات مع االتحادات اإلقليمية والعالمية ،وتوسيع قاعدة األعضاء وتسھيل التواصل
فيما بينھم ،ووضع مؤشر لالتحاد يكون مرجعا ً لألسواق العربية ،وإنشاء نواة قاعدة معلومات عن أعضاء
االتحاد تستكمل تباعا ً .ومن المشاريع المتوسطة األمد التي يعمل االتحاد على تنفيذھا تنظيم برامج تثقيفية
للمتعاملين في األسواق ،وتطوير التشريعات في األسواق المالية ،ووضع معايير موحدة للشفافية واإلفصاح لدى
الشركات المدرجة ،وإنشاء لجنة متخصصة في شؤون الوسطاء.

-9 -24والحظ المشاركون في النقاشات أن حركة المستثمر العربي في التعامالت في األسواق المالية تتركز
غالبا ً في المضاربة ،وأن المشكلة األساسية تتمثل في أن الكثير من المتعاملين مع البورصة تنقصھم الخبرة
والمعرفة في سبل التعامل مع أصول البورصة .وأشاروا إلى البلبلة الكبيرة التي حصلت في بعض البورصات
العربية إثر األزمة المالية العالمية والخسائر التي منيت بھا ،والتي يعود سببھا الرئيسي إلى أن بعض الحكومات
عوّ دت المستثمرين على التدخل ودفع األموال كتعويض عن الخسائر ،فتوقع المستثمرون نفس المعاملة .وشدد
المشاركون على ضرورة زيادة وعي المستثمرين وتثقيفھم في ھذا المجال للحد من ھذه الظاھرة .وأشار السيد
خلف إلى أن من حسنات األزمة المالية أنھا عالجت الحرج من التحدث عن المشاكل ومن طلب المساعدة.
وأضاف أن اتحاد البورصات العربية يسعى إلى التواصل مع الخبرات العالمية وإقامة الشراكة مع البورصات
العالمية لبناء الخبرات العربية.
 -25وأكد المشاركون الحاجة إلى نشر الوعي االستثماري والوعي بأھمية إدراج الشركات في البورصات،
وضرورة تزويد الشركات بأدوات استثمارية ،باإلضافة إلى أھمية شركات المعلومات وشركات الوساطة.
وتحدث أحد المشاركين عن غياب الشركات المستثمرة في البورصات العربية ،فأشار إلى أن كل المستثمرين
ھم أفراد ،وأن غياب شركات المعلومات وشركات الوساطة يؤدي إلى زيادة تأثر البورصات العربية بعضھا
البعض .وأوضح السيد خلف أن اتحاد البورصات العربية يعمل على تطوير الصفحة اإللكترونية الخاصة
باالتحاد من أجل توفير المعلومات قدر اإلمكان ،وأنه سيُصار الحقا ً إلى تجميع المعلومات بفضل التعاون مع
شركة معلوماتية إقليمية.
زاي -التكامل اإلقليمي العربي في أسواق المال
 -26قدم السيد خالد حسين ،خبير اقتصادي أول في شعبة العولمة والتنمية االقتصادية باإلسكوا ،عرضا ً عن
ربط أسواق المال العربية ودورھا في دعم التكامل اإلقليمي .فأشار إلى أن ربط أسواق المال العربية ليس
ھدفا ً في حد ذاته ،بل يھدف إلى تحقيق عدة فوائد اقتصادية لجميع المتعاملين في البورصة ،من أبرزھا :تمكين
الشركات المدرجة من الحصول على شروط تمويل أفضل نتيجة دخول عدد أكبر من المستثمرين إلى السوق،
وتمكين المستثمرين من الحد من المخاطر المالية من خالل القدرة على تنويع المحافظ االستثمارية وتوزيع
المخاطر على عدد أكبر من األوراق المالية ،والمساھمة في رفع كفاءة شركات الوساطة نتيجة زيادة المنافسة.
كما أكد أن ال غنى عن تطوير وربط أسواق المال العربية بصورة فعالة كشرط أساسي الستعادة رأس المال
العربي إلى المنطقة ولجذب االستثمار األجنبي.
 -27واستعرض السيد حسين تجارب ربط البورصات العربية التي يعود أولھا إلى عام  .1981وأشار إلى
أنه يعتقد أن السبب الرئيسي لعدم تفعيل البورصة العربية الموحدة ھو عدم دعم البورصات العربية للفكرة
خشية التأثير السلبي للبورصة العربية الموحدة على نشاط أسواق المال العربية األخرى ،فالبورصة الموحدة
تھدف إلى إدراج الشركات العربية القيادية واألنشط تداوالً مما سيضعف من حجم التداول في البورصات
المحلية القائمة .وأضاف أن واقع أسواق المال العربية يدل على أن إدارة وتنظيم البورصات ومتطلبات
اإلدراج واإلفصاح وإجراءات التداول والتسعير جميعھا متباينة ،إلى حد أن لكل سوق طبيعته وخصائصه
المنفردة ،كما أن مستويات تطور األسواق متباينة إلى حد بعيد ،ولكل سوق آلياته مما يجعل الربط على
المستوى اإلقليمي صعبا ً للغاية.
 -28وأشار السيد حسين إلى أنه يمكن ربط األسواق العربية لألوراق المالية مع احتفاظ كل بورصة
بخصوصيتھا وعدم الحاجة إلى تغيير القوانين والتشريعات المنظمة ،وذلك باعتماد استراتيجية تتألف من ثالثة

-10محاور :حرية التداول إقليمياً ،واعتماد التداول اإللكتروني العابر للحدود ،ووجود شركات وساطة مالية إقليمية.
أما فيما يتعلق بدور أسواق المال العربية في مجال دعم التكامل اإلقليمي ،فأشار إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من
خالل توفير آلية لتيسير انتقال رؤوس األموال بين البلدان العربية ،والمساھمة في إنشاء وتمويل الشركات عبر
الوطنية وخاصة في قطاع الوساطة المالية ،إذ أن ربط أسواق المال العربية يعد الخطوة األولى إلنشاء سوق
مالية عربية مشتركة.
 -29واتفق المشاركون على أن توفر اإلرادة السياسية ھو األھم من أجل تحقيق الربط بين البورصات،
باإلضافة إلى الدراية في السوق والعائد .وأكدوا ضرورة التنبه إلى المخاطر التي ترافق الطرح المشترك،
ومن أھمھا مخاطر سعر الصرف ،واالزدواج الضريبي.
حاء -تجربة البلدان المشاركة في دعم التكامل االقتصادي العربي
 -30عرض السيد مفتاح جاسم المفتاح ،ممثل دولة قطر ،جھود الدولة للتصدي لألزمة المالية العالمية.
واستھل عرضه بالتطرق إلى دور القطاع المالي القطري في دعم التكامل اإلقليمي .فأشار إلى أنه تم إنشاء
ثالثة فروع لمصارف قطرية في الجمھورية العربية السورية ،منھا مصرفان إسالميان ،وفروع في اإلمارات
العربية المتحدة واليمن والسودان ،وإنشاء شركة استثمارية قطرية-سعودية ،ومؤسسة مالية قطرية-عُمانية،
ودراسة إنشاء بنك مشترك مع البحرين ،باإلضافة إلى اقتراح قطر إنشاء بنك تنمية خليجي لتمويل المشاريع
الخليجية المشتركة .وأضاف أن قطر شاركت في العديد من االتفاقيات الداعمة للتكامل االقتصادي بين بلدان
مجلس التعاون الخليجي ،ومنھا السوق الموحدة ،والعملة الموحدة ،كما ساھمت في تمويل ودعم عدة مشاريع
ذات طابع إقليمي ،ومنھا :مشروع الربط الكھربائي الخليجي ،وخط سكك الحديد لبلدان مجلس التعاون
الخليجي ،وخط غاز ،وجسر يربط قطر بالبحرين وآخر بأبو ظبي.
 -31وأشار السيد مشعل منور العارضي ،ممثل دولة الكويت ،إلى أن البلدان العربية تملك العديد من
مقومات التكامل اإلقليمي ولكنھا تواجه العديد من المعوقات ،ومنھا اختالف األنظمة المالية والقانونية بين
البلدان العربية .وأضاف أن الكويت قامت بدور كبير في مجال تحقيق التكامل العربي ،وتمثل مؤخراً في عقد
مؤتمر القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية )الكويت 20-19 ،كانون الثاني/يناير  ،(2009وھي أول
قمة متخصصة في مواضيع اقتصادية ،وقد صدر عنھا مبادرة إنشاء صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،والذي ساھمت فيه الكويت بمبلغ ھام .أما فيما يتعلق بالتكامل العربي في القطاع المالي ،فيتواجد
في الكويت فروع للعديد من المصارف اإلقليمية.
 -32وتحدث السيد أحمد حجر ،ممثل الجمھورية اليمنية ،عن مساھمة القطاع المالي اليمني في دعم التكامل
اإلقليمي .فأشار إلى أن القطاع المصرفي اليمني يشھد نمواً ھاماً ،ويشمل مصارف تجارية وإسالمية ،محلية
وأجنبية .وأضاف أن القطاع المصرفي اليمني يقوم بدور أساسي من حيث تمويل التجارة الخارجية ،وتل ّقي
التحويالت الخاصة بالعمال اليمنيين في الخارج ،وتحصيل المساعدات والھيئات الخارجية ،وتحصيل القروض
الخارجية ،وتوفير الخدمات المصرفية لالستثمارات الخارجية وللسياحة.
 -33وعرض السيد محمد الحموري ،ممثل المملكة األردنية الھاشمية ،اإلجراءات التي اتخذھا األردن لدعم
التكامل العربي اإلقليمي ،ففي مجال االستثمار ،سعى األردن إلى تحسين بيئة االستثمار ومنح االمتيازات
واإلعفاءات .وأشار إلى أن االستثمار العربي مثل حوالي  88في المائة من االستثمار األجنبي في بورصة

-11عمان في عام  ،2009مضيفا ً أن األردن ملتزم باتفاقية التجارة الحرة العربية وباالتفاقيات الثنائية الموقعة مع
البلدان العربية وھي اتفاقيات تجارية ولتجنب االزدواج الضريبي.
 -34وأكد السيد مكي ميرغني عثمان مكي ،ممثل جمھورية السودان ،إلى أھمية العمل العربي ضمن إطار
جامعة الدول العربية ،مشيراً إلى أن المستثمر العربي في السودان يعامل معاملة وطنية.
 -35وأشار السيد داود بن حمود بن سيف المحروقي ،ممثل سلطنة عُمان ،إلى التزام عُمان بتحرير تجارة
السلع مع البلدان العربية ،وبتقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين في القطاعات التي تستخدم تكنولوجيا
حديثة .وأوضح أن المعوقات مع البلدان العربية ھي معوقات إدارية يعود بعضھا إلى شھادة المنشأ.
 -36وأشار السيد محمد عبد المجيد محمود العيسى ،ممثل فلسطين ،إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني
حديث النشأة.
 -37وأشارت السيدة أمل شبارو ،ممثلة الجمھورية اللبنانية ،إلى أن القطاع المصرفي في لبنان يساھم في
دعم التكامل اإلقليمي إذ يتلقى تحويالت العاملين اللبنانيين في البلدان العربية ،كما يستقبل الودائع العربية بفضل
قوة القطاع المصرفي والقوة االئتمانية التي ساھمت في زيادة الودائع.
 -38وأخيراً ،تحدث السيد عبد ﷲ بن على المرواني ،ممثل المملكة العربية السعودية ،عن المشاريع
المشتركة بين البلدان العربية داخل المملكة العربية السعودية وخارجھا ،مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية
سعت إلى توقيع اتفاقيات إعفاء جمركي مع العديد من البلدان العربية ،كما وقعت اتفاقيات لتعزيز النظام
االقتصادي ودعم االستثمار األجنبي المباشر ،وساھمت في تمويل عدة مشاريع إقليمية منھا الربط الكھربائي
والنقل ،وسمحت بفتح فروع لمصارف إقليمية.

ثالثا ً -تنظيم االجتماع
ألف -مكان االجتماع وتاريخ انعقاده
 -39عقد اجتماع الخبراء حول دور القطاع المالي في دعم التكامل اإلقليمي في بيت األمم المتحدة ،في
بيروت ،يومي  21و 22تشرين األول/أكتوبر .2009
باء -االفتتاح
 -40افتتح السيد نبيل صفوت ،مدير شعبة التنمية االقتصادية والعولمة في اإلسكوا ،االجتماع حيث شكر
المشاركين على حضورھم ،وأشار إلى أن حلم التكامل اإلقليمي العربي يعود إلى أكثر من نصف قرن ،إلى
حين إنشاء جامعة الدول العربية وإبرام معاھدة الدفاع العربي المشترك والتعاون االقتصادي .وأضاف أن من
أبرز التطورات في مجال التكامل اإلقليمي العربي في التسعينات من القرن الماضي ،كان إبرام اتفاقية منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى في عام  1995بھدف تحرير التجارة خالل عشر سنوات يتم خاللھا إلغاء كافة
الرسوم الجمركية على التجارة العربية البينية للسلع ذات المنشأ العربي.

-12 -41وعرض السيد صفوت األنشطة التي تضطلع بھا اإلسكوا في مجال دعم التكامل اإلقليمي العربي،
ومنھا إصدار تقرير سنوي ،منذ ثماني سنوات ،حول التطورات في مجالي العولمة والتكامل اإلقليمي في البلدان
العربية .وأشار إلى أن ھذا االجتماع ،وھو الثالث حول قضايا متعلقة بالتكامل اإلقليمي ،يندرج ضمن تلك
األنشطة .فقد عُقد اجتماع الخبراء األول حول تقييم التقدم المحرز في التكامل اإلقليمي العربي والتعاون
األقاليمي في بيت األمم المتحدة في بيروت يومي  7و 8تموز/يوليو  ،2005وتم خالله تقييم التكامل اإلقليمي
العربي في مجاالت التجارة ،والطاقة ،والمياه والبيئة ،والكھرباء والغاز ،والنقل؛ أما اجتماع الخبراء الثاني
فكان حول المدخل القطاعي للتكامل اإلقليمي العربي ،وقد عُقد في مقر جامعة الدول العربية في القاھرة يومي
 11و 12تموز/يوليو  ،2007وركز على المداخل القطاعية للتكامل اإلقليمي ومنھا التجارة ،واالستثمار،
والسياحة ،والنقل .وأوضح السيد صفوت أنه تم اختيار موضوع القطاع المالي لالجتماع القائم لما له من أھمية
حيث سيتم التركيز على دور المصارف اإلسالمية ،ومصارف التنمية اإلقليمية ،والمصارف الخاصة،
والبورصات وأسواق المال ،وسيتم تحليل دور ھذه القطاعات في تحقيق التكامل اإلقليمي العربي ،وتأثير
التكامل اإلقليمي على أداء ھذه القطاعات التي تؤثر وتتأثر بالتكامل اإلقليمي.
جيم -الحضور
 -42حضر االجتماع ممثلون ع ن عش رة بل دان عربي ة ،باإلض افة إل ى ممثل ين ع ن ع دة أس واق مالي ة عربي ة
وممثلين عن جامعة الدول العربية والصندوق السعودي للتنمية ،وعدد م ن الخب راء والمستش ارين ف ي القطاع ات
التي تساھم في التكامل اإلقليمي العربي ،باإلضافة إلى وفد إعالمي.

-13المرفق
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قائمة المشاركين
ألف -البلدان األعضاء في اإلسكوا
المملكة األردنية الھاشمية
السيد محمد الحموري
مستشار اقتصادي
وزارة المالية
ھاتف962-6-4641582 :
خليوي962-79-5679070 :
فاكس962-6-4616289 :
بريد إلكترونيMohammad.h@mof.gov.jo :
hamourirana@yahoo.com

الجمھورية العربية السورية
السيد عقيل أسعد
معاون مدير العالقات العربية
وزارة االقتصاد والتجارة
ھاتف963-11-2325910 :
خليوي963-966-472580 :
فاكس963-11-2228722 :
بريد إلكترونيakeell74@hotmail.com :
السيدة نسرين كركوتلي
رئيسة قسم الدراسات
مديرية الدراسات والتخطيط واإلحصاء
مصرف سورية المركزي
ھاتف963-11-2234232 :
خليوي963-932-867156 :
فاكس963-11-2242077 :
بريد إلكترونيnsreen_ki@hotmail.com :
جمھورية السودان
السيد مكي ميرغني عثمان مكي
مدير عام التعاون متعدد األطراف
وزارة التعاون الدولي
ھاتف249-183-764384 :
خليوي249-911122227 :
فاكس249-183-764384 :
بريد إلكترونيdindrawi@hotmail.com :
السيدة نضال صالح الدين أبوبكر

مديرة إدارة
بنك السودان المركزي
ھاتف249-1-87056058 :
خليوي249-915232233 :
فاكس249-1-87781341 :
بريد إلكترونيnedal.abubakr@cbos.gov.sd :
سلطنة عُمان
السيد داود بن حمود بن سيف المحروقي
باحث اقتصادي
دائرة المنظمات االقتصادية
وزارة االقتصاد الوطني
ھاتف968-24744382 :
خليوي968-99474494 :
فاكس968-24736094 :
بريد إلكترونيdawoodhamood@hotmail.com :
السيد سعيد ناصر البوصافي
أخصائي قروض
وزارة المالية
ھاتف968-24744156 :
خليوي968-99345450 :
فاكس968-24736460 :
بريد إلكترونيk_alsalti@hotmail.com :
فلسطين
أحمد محمد خليل الحلبي
سكرتير أول
سفارة فلسطين في بيروت
ھاتف01-844996 ،01-844994 :
خليوي03-253880 :
فاكس01-844991 :
بريد إلكترونيhalabiahmed@hotmail.com :

فلسطين )تابع(

-14السيد محمد عبد المجيد محمود العيسى
مشرف دائرة األبحاث
سلطة النقد الفلسطينية
ھاتف972-2-2409920 :
خليوي972-599-355334 :
فاكس972-2-2409922 :
بريد إلكترونيmatallah@pma.ps :
دولة قطر
السيد مفتاح جاسم المفتاح
مدير إدارة اإليرادات العامة والضرائب
وزارة االقتصاد والمالية
ھاتف974-4414944/4461808/630 :
خليوي974-5053300 :
فاكس974-4435370 :
بريد إلكترونيmalmoftah@mof.gov.qa :
tax@mof.gov.qa

السيد جاسم محمد الكراني
رئيس قسم بحوث وتنمية اإليرادات
وزارة االقتصاد والمالية
ھاتف974-4461811 :
خليوي974-4316483 :
فاكس974-5000656 :
بريد إلكترونيjassimk@mof.gov.qa :
دولة الكويت
السيد مشعل منور العارضي
مراقب المنظمات الدولية
وزارة المالية
ھاتف965-22482385 :
خليوي965-99603024 :
فاكس965-22417586 :
بريد إلكترونيmardhi@mof.gov.kw :
السيد أحمد فھد المنيس
رئيس قسم السياسات والدراسات الفنية
بنك الكويت المركزي
ھاتف965-22462199 :
خليوي965-99631903 :
فاكس965-22493895 :
بريد إلكترونيaalmanayes@cbk.gov.kw :
السيد سلطان عامر المطيري
مساعد محلل اقتصادي
وزارة المالية

ھاتف965-22482385 :
خليوي965-66814664 :
فاكس965-22417586 :
بريد إلكترونيecon_sultan@hotmail.com :
السيدة شروق على الخليل
باحثة عالقات خارجية
وزارة المالية
ھاتف965-22482381 :
خليوي965-97377310 :
فاكس965-22417586 :
بريد إلكترونيshorou.q8@hotmail.com :
Sh-alkhalil@hotmail.com

الجمھورية اللبنانية
السيدة أمل شبارو
رئيسة دائرة الدين العام
وزارة المالية
ھاتف01-642769 :
فاكس01-642769 :
خليوي03-490667 :
بريد إلكترونيshebaroamaly@hotmail.com :
AmalS@finance.gov.lb

السيدة فيفيان غبيرة
رئيسة دائرة التعاون والعالقات الصناعية
مصلحة الدراسات االقتصادية واإلنماء الصناعي
المديرية العامة
وزارة الصناعة
ھاتف01-429331 :
فاكس01-427008 :
بريد إلكترونيeconomydpt@industry.gov.lb :
السيد يوسف منصور عيسى
محاسب
دائرة الدين العام
وزارة المالية
ھاتف01-642769 :
خليوي03-129965 :
فاكس01-642769 :
بريد إلكترونيyoussef.issa@hotmail.com :
youssefi@finance.gov.lb

الجمھورية اللبنانية )تابع(
السيدة نسرين محمد علي
محاسِ بة

-15دائرة الدين العام
وزارة المالية
ھاتف01-642769 :
فاكس01-642769 :
خليوي03-441277 :
بريد إلكترونيNisreenM@finance.gov :

وزارة االقتصاد والتخطيط
ھاتف966-1-4049301 :
فاكس966-1-4049323 :
بريد إلكترونيWayly@yahoo.com :
جمھورية اليمن

nisrinema@hotmail.com

السيدة أوديت شارل أيوب
خبيرة اقتصادية
مصرف لبنان
ھاتف) 01-750000 :تحويلية (5081
خليوي03-481041 :
بريد إلكترونيoayoub@bdl.com.lb :
المملكة العربية السعودية
السيد عبد ﷲ بن علي المرواني
مدير إدارة الدراسات واألبحاث
منسق أعمال اإلسكوا في المملكة العربية السعودية
وزارة االقتصاد والتخطيط
ھاتف966-1-4049497 :
خليوي966-50-5238294 :
فاكس966-1-4010312 :
بريد إلكترونيAMarwani@planning.gov.sa :

السيد بندر عبد العزيز الوايلي
خبير تخطيط

السيد أحمد حجر
وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التخطيط
وزارة المالية
ھاتف967-1-242420 :
خليوي967-777235824 :
فاكس967-1-242420 :
بريد إلكترونيa_hajjar1@hotmail.com :
السيد عبد ﷲ أبو بكر الشيباني
وكيل قطاع الشؤون المالية واإلدارية
البنك المركزي اليمني
ھاتف967-1-274087 :
خليوي967-777900478 :
فاكس967-274086 :
بريد إلكترونيa.alshaybani@yahoo.com :
السيد ھاشم علي ھاشم الشريف
مدير إدارة المنظمات الدولية
وزارة الصناعة والتجارة
ھاتف967-1-252481 :
فاكس967-1-252456 :
خليوي967-777151440 :
بريد إلكترونيa-a-l-001@hotmail.com :
باء -المنظمات اإلقليمية
اتحاد المصارف العربية

السيد خالد محمود والي
رئيس قسم التجارة في الخدمات
القاھرة ،جمھورية مصر العربية
ھاتف002025750511 :
فاكس002025743023 :
خليوي0020122112856 :
بريد إلكترونيkhaledmwali@yahoo.com :

السيد فؤاد شاكر
أمين عام
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
ھاتف01-785711 :
فاكس01-861664/867925 :
بريد إلكترونيfshaker@uabonline.org :
uab-sgoffice@uabonline.org

جامعة الدول العربية

-16جيم -صناديق التنمية العربية
السيد سليمان بن صالح البليھي
محاسب مساعد
ھاتف966-1-2794129 :
خليوي966-50-7821332 :
فاكس966-1-4647450 :
بريد إلكترونيsulaiman@sfd.gov.sa :

الصندوق السعودي للتنمية
السيد محمد بن سعود بن محمد المحيميد
باحث اقتصادي
ھاتف966-1-2794053 :
خليوي966-50-5196147 :
فاكس966-1-4647450 :
بريد إلكترونيm.almohaimeed@sfd.gov.sa :

دال -األسواق المالية
بورصة قطر

السيدة وفاء محمد الرشيد
مديرة إدارة المكتب الفني
ھاتف965-22992161 :
فاكس965-22992169 :
بريد إلكترونيborse@kuwaitse.com :

السيد سيف خليفة المنصوري
المستشار الخاص للرئيس التنفيذي
ھاتف974-4333101 :
خليوي974-5442669 :
فاكس974-4333101 :
بريد إلكترونيsaif@qe.qa :
سوق الكويت لألوراق المالية
السيد مؤيد عدنان الشخص
مدير إدارة مكتب مدير السوق
ھاتف965-22992229 :
فاكس965-22421365 :
بريد إلكترونيhzreik@kuwaitse.com :

ھاء -المصارف الخاصة
مجموعة البركة المصرفية
السيد معتصم خضر محمصاني
المدير العام وعضو مجلس اإلدارة
مجموعة البركة المصرفية
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
ھاتف01-790129 :
خليوي03-639795 :
فاكس01-790128 :
بريد إلكترونيm.mahmassani@al-baraka.com :

-17واو -خبراء ومستشارون
السيد فادي خلف
أمين عام
اتحاد البورصات العربية
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
ھاتف01-643436 ،01-643749 :
خليوي03-017016 ،03-799996 :
بريد إلكترونيfadikhalaf@arabstockexchanges.org :
info@arabstockexchanges.org
fadikhalaf@hotmail.com

السيد حمزة أحمد جرادات
مستشار وزير المالية
وزارة المالية
عمّان ،المملكة األردنية الھاشمية
ھاتف962-6-4643173 :
خليوي962-777459999 :
فاكس962-6-4616289 :
بريد إلكترونيhamzah.j@mof.gov.jo :

السيدة ريما الترك عريس
أستاذة مساعِ دة
الجامعة اللبنانية األميركية
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
ھاتف) 01-786456 :تحويلية (1644
خليوي03-822299 :
بريد إلكترونيrima.turk@lau.edu.lb :
السيد عبد الحميد بشير
خبير اقتصادي
البنك اإلسالمي للتنمية
جدة ،المملكة العربية السعودية
ھاتف966-2-6658354 :
خليوي966-50-2675427 :
فاكس966-2-6367853 :
بريد إلكترونيambashir@isdb.org :

زاي -اإلسكوا
السيد نبيل صفوت
مدير شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
ص.ب11-8575 :.
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
ھاتف) 009611981301 :تحويلية (1438
مباشر009611978438 :
فاكس009611981510 :
بريد إلكترونيsafwatn@un.org :
السيد أبو القاسم عبدﷲ
رئيس قسم تمويل التنمية
شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
ھاتف) 009611981301 :تحويلية (1442
مباشر009611978442 :
فاكس009611981510 :
بريد إلكترونيabdullah14@un.org :
السيد خالد حسين
خبير اقتصادي أول
قسم تمويل التنمية
شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
ھاتف) 009611981301 :تحويلية (1461
مباشر009611978461 :
فاكس009611981510 :
بريد إلكترونيhusseink@un.org :
السيدة ثريا زين

باحثة اقتصادية
قسم تمويل التنمية
شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
ھاتف) 009611981301 :تحويلية (1441
مباشر009611978441 :
فاكس009611981510 :
بريد إلكترونيzein@un.org :
السيدة مارال طاشجيان
مساعدة فريق
قسم تمويل التنمية
شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
ھاتف) 009611981301 :تحويلية (1448
مباشر009611978448 :
فاكس009611981510 :
بريد إلكترونيtashjian@un.org :
السيد جورج حرب
باحث اقتصادي
قسم تمويل التنمية
شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
ھاتف) 009611981301 :تحويلية (1447
مباشر009611978447 :
فاكس009611981510 :
بريد إلكترونيharbg@un.org :
السيدة ندى الشھال
مساعدة بحث

-18قسم تمويل التنمية
شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
ھاتف) 009611981301 :تحويلية (1443
مباشر009611978443 :
فاكس009611981510 :
بريد إلكترونيal-chahal@un.org :

السيدة ھبة حمادي
مساعدة بحث
قسم تمويل التنمية
شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
ھاتف) 009611981301 :تحويلية (1459
مباشر009611978459 :
فاكس009611981510 :
بريد إلكترونيhammadi@un.org :

09-0475

