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 )االسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 

 ورشة عمل حول إحصاءات التجارة الدولية في البضائع
 ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢أكتوبر إلى / تشرين أول٢٨عم ان، 

 
 قائمة المشاركين

 
   الدول األعضاء في اإلسكوا-ألف

 
 المملكة األردنية الهاشمية

 
 الطوالبةالطوالبةالسيد زكي محمد سالمة السيد زكي محمد سالمة 

 م مدير االحصاءات االقتصاديةم مدير االحصاءات االقتصادية
 دائرة اإلحصاءات العامةدائرة اإلحصاءات العامة

 ١١١٨١١١١٨١ عمان  عمان ٢٠١٥٢٠١٥: : بب..صص
 األردناألردن
 ٩٦٢٩٦٢-٦٦-٥٣٠٠٧٠٠٥٣٠٠٧٠٠: : هاتفهاتف
 ٩٦٢٩٦٢-٦٦-٥٣٠٠٧١٠٥٣٠٠٧١٠: : فاكسفاكس

 zaki@dos.gov.jo  &  stat@dos.gov.jo: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 السيد احمد نايف الخريشا
 رئيس قسم االحصاء والدراسات

 دائرة الجمارك االردنية
 ٩٠: ب. الملك حسين، صشارع

  عمان١١١١٨٤
 ٥٢٤٢:  مقسم٩٦٢-٦-٤٦٢٣١٨٦:  هاتف
 ٩٦٢-٦-٤٦١٧٥١١: فاكس

 khraisha@customs.gov.jo & alkhraisha2000@yahoo.com: بريد إلكتروني
 

 اآلنسة اسمهان يوسف صالح
  دائرة األبحاث-مساعد إحصائي

 البنك المركزي األردني
 ٢٨ارة  حي العبدة، عم–ماركا الشمالية 

 األردن) ١١١١٨(عمان ) ٣٧: (ب.ص
 ٩٦٢٧٧٦٤٠٨٥ و ٩٦٢-٦-٤٦٣٠٣٠١: هاتف
  ٩٦٢-٦-٤٦٣٩٧٣٠: فاكس

 menat_nono@yahoo.com: بريد إلكتروني
 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 

 السيد سالم عبد الرحمن الطنيجي
 باحث إحصائي

 وزارة االقتصاد، قطاع التخطيط
 ت العربية المتحدة ابو ظبي، اإلمارا٩٠٤: ب.ص

  ٦١٢٣٢١١:  ومباشر٩٧١-٢-٦٢٦٥٠٠٠: هاتف
 ٩٧١-٢-٦٢٧٧٢٠٣: فاكس

 ameena.h@economy.ae: بريد إلكتروني للمنسق اإلحصائي
 salem.t@economy.ae :بريد إلكتروني
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 )تابع(االمارات العربية المتحدة 
 

 السيد سعيد سالمين باعلي
 حصائيةشعبة المعلومات والتقارير اال/ مشرف أول 

 إدارة اإلحصاء
 دبي العالمية

 ١٧٠٠٠: ب.ص
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 ٩٧١-٤-٣٠٢٣٧٣٠:  هاتف
 ٩٧١-٤-٣٤٥٣٧٩١: فاكس

 statistics@dxbcustoms.gov.ae: بريد إلكتروني
 Salmeen@dxbcustoms.gov.ae  

 
 السيد قيس صالح الجنيبي

 رئيس قسم اإلحصاء باإلدارة العامة للجمارك
 ارك ابو ظبيجم
 ٢٥٥: ب.ص

 ابو ظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة
 ٠٠٩٧١٥٠٦١١٢٨٢٢: هاتف متحرك

 ٠٠٩٧١٢٦٧٣٢٦٤٣: مباشر
 ٩٧١٢-٦٧٣٢٧٤٣: فاكس

 qais@dos.abudhabi.ae: بريد إلكتروني
 

 السيد هشام محمد الزرعوني
 احصائي رئيسي

 دائرة البحوث واالحصاء
 مركزيمصرف االمارات العربية المتحدة ال

 ٨٥٤: ب.ابو ظبي، ص
 ٦٦٥٢٢٢٠: هاتف
 ٦٦٥٢٥٠٤: فاكس

 :  بريد إلكتروني
 
 مملكة البحرين

 
 السيد علي محمد العرجاني

 أخصائي جمارك
 إدارة التخليص الجمركي بالمنفذ البحري

 شئون الجمارك
 وزارة المالية

  منامة، البحرين١٥: ب.ص
 ٩٧٣-١٧٣٥٩٩٩٩: هاتف
 ٩٧٣-١٧٣٥٩٧٧٢: فاكس

 : رونيبريد إلكت
 www.bahraincustoms.gov.bh: الموقع اإللكتروني
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 )تابع(البحرين 
 

 السيد صالح قاسم عبد اهللا حسن محمد بوعلي
 باحث، إدارة االحصاء

 الجهاز المركزي للمعلومات
 ، مدينة عيسى٣٣٣٠٥: ب.ص

 المنامة، البحرين
 ٠٠٩٧٣١٧٦٩١٥٨٠: هاتف
 ٠٠٩٧٣١٧٨٧٨١١٩: فاكس

 bualisa@cio.gov.bh: بريد إلكتروني
 

 الجمهورية العربية السورية
 

 السيد عمار حسنالسيد عمار حسن
 مديرية التجارة واألسعارمديرية التجارة واألسعار

 المكتب المركزي لإلحصاءالمكتب المركزي لإلحصاء
  ::بب..صص

 دمشقدمشق
 ::هاتفهاتف
 ::فاكسفاكس

 cbs@mail.sy: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 السيد يوسف اللبابيدي
 مديرية الجمارك العامة

 وزارة المالية
 مديرية الشؤون اإلدارية
 ة السوريةدمشق، الجمهورية العربي

 ٢١٢٣٤٩٩: هاتف
 ٢١٣٢٥٧٧: فاكس

 gdo@syriancustoms.com: بريد إلكتروني
 

 السيد فرج جميل لطف اهللالسيد فرج جميل لطف اهللا
 رئيس شعبة لدى مديرية الدراسات والتخطيط واإلحصاءرئيس شعبة لدى مديرية الدراسات والتخطيط واإلحصاء

 مصرف سورية المركزيمصرف سورية المركزي
 ٢٢٥٤٢٢٥٤: : بب..صص

  ايار ايار٢٩٢٩دمشق، شارع دمشق، شارع 
 ٩٦٣٩٦٣-١١١١-٢٢٤٢٠٧٧٢٢٤٢٠٧٧: : هاتفهاتف
 ٩٦٣٩٦٣-١١١١-٢٤٥٥٣٧٦٢٤٥٥٣٧٦: : فاكسفاكس

 farag1973@yahoo.com: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 اآلنسة دارين الجودةاآلنسة دارين الجودة
 رئيس شعبة لدى مديرية الدراسات والتخطيط واإلحصاءرئيس شعبة لدى مديرية الدراسات والتخطيط واإلحصاء

 مصرف سورية المركزيمصرف سورية المركزي
 ٢٢٥٤٢٢٥٤: : بب..صص

  ايار ايار٢٩٢٩دمشق، شارع دمشق، شارع 
 ٩٦٣٩٦٣-١١١١-٢٢٦٢٠٧٧٢٢٦٢٠٧٧: : هاتفهاتف
 ٩٦٣٩٦٣-١١١١-٢٤٥٥٣٧٦٢٤٥٥٣٧٦: : فاكسفاكس

 d.joudeh@hotmail.com: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
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 )تابع (الجمهورية العربية السورية
 

 سن عبد الرزاق بوظوسن عبد الرزاق بوظوالسيدة سوالسيدة سو
 رئيس شعبة لدى مديرية الدراسات والتخطيط واإلحصاءرئيس شعبة لدى مديرية الدراسات والتخطيط واإلحصاء

 مصرف سورية المركزيمصرف سورية المركزي
 ٢٢٥٤٢٢٥٤: : بب..صص

  ايار ايار٢٩٢٩دمشق، شارع دمشق، شارع 
 ٩٦٣٩٦٣-١١١١-٢٢٤٢٠٧٧٢٢٤٢٠٧٧: : هاتفهاتف
 ٩٦٣٩٦٣-١١١١-٢٤٥٥٣٧٦٢٤٥٥٣٧٦: : فاكسفاكس

 sawsanb75@hotmail.com: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 جمهورية العراق
 

 السيدة فردوس حسينالسيدة فردوس حسين
 الجهاز المركزي لإلحصاءالجهاز المركزي لإلحصاء

 د، العراقد، العراقبغدابغدا
 ::هاتفهاتف
 ::فاكسفاكس

  alalak_mm@yahoo.com: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 سلطنة عمان
 

 السيدة بدرية علي العاديالسيدة بدرية علي العادي
 رئيس قسم إحصاءات التجارة الخارجيةرئيس قسم إحصاءات التجارة الخارجية

 وزارة االقتصاد الوطنيوزارة االقتصاد الوطني
 ٨٨١٨٨١: : بب..صص
  الخوير، سلطنة عمان الخوير، سلطنة عمان١١٣١١٣
 ٩٦٨٢٤٦٠٤٩١٨٩٦٨٢٤٦٠٤٩١٨: : هاتفهاتف
 ٩٦٨٢٤٦٠٤٧١٨٩٦٨٢٤٦٠٤٧١٨: : فاكسفاكس

 ftrade@moneoman.gov.om: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 السيد جمعة ثاني الشياديالسيد جمعة ثاني الشيادي
 مساعد رئيس قسم التخليصمساعد رئيس قسم التخليص

 شرطة عمان السلطانيةشرطة عمان السلطانية
 االدارة العامة للجماركاالدارة العامة للجمارك

 ١٥٩٩١٥٩٩: : بب..صص
 ١٤٤١٤٤مطرح، مطرح، 

 مسقط، سلطنة عمانمسقط، سلطنة عمان
 ٩٦٨٢٤٧١٤٦٢٠٩٦٨٢٤٧١٤٦٢٠: : هاتفهاتف
 ٩٦٨٢٤٧١٢٩١١٩٦٨٢٤٧١٢٩١١: : فاكسفاكس

 ::البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني
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 ))تابعتابع((سلطنة عمان سلطنة عمان 
 

 السيد منصور ناصر الرحبيالسيد منصور ناصر الرحبي
 مساعد مدير االحصاءمساعد مدير االحصاء

 ن السلطانيةن السلطانيةشرطة عماشرطة عما
 االدارة العامة للجماركاالدارة العامة للجمارك

 ٦١٥٦١٥لزغ لزغ ، ، ٧٢٧٢: : بب..صص
 مسقط، سلطنة عمانمسقط، سلطنة عمان

 ٩٦٨٢٤٥٢١٤١٢٩٦٨٢٤٥٢١٤١٢: : هاتفهاتف
 ٩٦٨٢٤٥١٠٤٨٨٩٦٨٢٤٥١٠٤٨٨: : فاكسفاكس

 mansoorn@omantel.net.om: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 فلسطين
 

 السيد محمد فوزي فشافشةالسيد محمد فوزي فشافشة
 مساعد إحصائيمساعد إحصائي

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 ،،١٦٤٧١٦٤٧: : بب..صص

 رام اهللا، فلسطينرام اهللا، فلسطين
 ٩٧٢٩٧٢-٢٢-٢٤٠٦٣٤٠٢٤٠٦٣٤٠: : هاتفهاتف
 ٩٧٢٩٧٢-٢٤٠٦٣٤٣٢٤٠٦٣٤٣: : فاكسفاكس

 mfawzi@pcbs.gov.ps: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 السيدة عواطف محمود عبداهللالسيدة عواطف محمود عبداهللا
 مدير المكوس العاديةمدير المكوس العادية

  دائرة الجمارك والمكوس دائرة الجمارك والمكوس–وزارة المالية وزارة المالية 
 ٧٩٥٧٩٥: : بب..رام اهللا، صرام اهللا، ص

 رام اهللا، فلسطينرام اهللا، فلسطين
 ٩٧٠٩٧٠-٢٢-٢٩٧٨٧٣٦٢٩٧٨٧٣٦: : هاتفهاتف
 ٩٧٠٩٧٠-٢٢–  ٤١٤١ أو  أو ٢٩٧٨٧٣٦٢٩٧٨٧٣٦: : فاكسفاكس

 Awatifabdallah@yahoo.com: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 السيد داود عبد الكريم جلودالسيد داود عبد الكريم جلود
  فريق االجراءات الجمركية فريق االجراءات الجمركية–مشروع االسيكودا مشروع االسيكودا 

  دائرة الجمارك والمكوس دائرة الجمارك والمكوس–وزارة المالية وزارة المالية 
  رام اهللا، فلسطين رام اهللا، فلسطين٧٩٥٧٩٥: : بب..صص

 ٩٧٠٩٧٠-٢٢-٢٤٠٥٦٢٣٢٤٠٥٦٢٣:  :  هاتفهاتف
 ٩٧٠٩٧٠-٢٢-٢٩٧٨٧٣٦٢٩٧٨٧٣٦: : فاكسفاكس

 dawoud@asycuda.ps: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 دولة قطر
 

 السيد جابر الشاويالسيد جابر الشاوي
 الجهاز المركزي لالحصاءالجهاز المركزي لالحصاء

 ٧٢٨٣٧٢٨٣: : بب..صص
 دوحة، قطردوحة، قطر

 ٤٩٥٨٨٨٨٤٩٥٨٨٨٨: : هاتفهاتف
 ٤٨٣٧٤٢٤٤٨٣٧٤٢٤: : فاكسفاكس

 ::بريد إلكترونيبريد إلكتروني
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 ))تابعتابع((دولة قطر دولة قطر 
 

 السيد عبدالرحمن جاسم عبد الرحمن فخروالسيد عبدالرحمن جاسم عبد الرحمن فخرو
 الجهاز المركزي لالحصاءالجهاز المركزي لالحصاء

 ٧٢٨٣٧٢٨٣: : بب..صص
 دوحة، قطردوحة، قطر

 ٤٩٥٨٨٨٨٤٩٥٨٨٨٨: : هاتفهاتف
 ٤٨٣٧٤٢٤٤٨٣٧٤٢٤: : فاكسفاكس

 ::بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 دولة الكويت
 

  المطوع المطوعمحمد عليمحمد علي  السيد صادق جاسمالسيد صادق جاسم
 مساعد مدير ادارة البحوث االقتصادية لشؤون اإلحصاءمساعد مدير ادارة البحوث االقتصادية لشؤون اإلحصاء

 ورئيس قسم اإلحصاء والنشر والترجمةورئيس قسم اإلحصاء والنشر والترجمة
 ادارة البحوث االقتصاديةادارة البحوث االقتصادية
 بنك الكويت المركزيبنك الكويت المركزي

 ، دولة الكويت، دولة الكويت١٣٠٠٦١٣٠٠٦ صفاة، الكويت  صفاة، الكويت ٥٢٦٥٢٦: : بب..صص
 ٩٦٥٢٤٣٦٦٠٩٩٦٥٢٤٣٦٦٠٩: : هاتفهاتف
 ٢٤٤٠٨٨٧٢٤٤٠٨٨٧ و  و ٩٦٥٢٤٠١٩٧٣٩٦٥٢٤٠١٩٧٣: : فاكسفاكس

 sjalmutawa@cbk.gov.kw: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 السيد بدر احمد الكندريالسيد بدر احمد الكندري
 باحث اقتصادي، ادارة البحوث االقتصاديةباحث اقتصادي، ادارة البحوث االقتصادية

 بنك الكويت المركزيبنك الكويت المركزي
 ، دولة الكويت، دولة الكويت١٣٠٠٦١٣٠٠٦ صفاة، الكويت  صفاة، الكويت ٥٢٦٥٢٦: : بب..صص

 ٩٦٥٢٩٧٢٣٥٢٩٦٥٢٩٧٢٣٥٢: : هاتفهاتف
 ٢٤٤٠٨٨٧٢٤٤٠٨٨٧ و  و ٩٦٥٢٤٠١٩٧٣٩٦٥٢٤٠١٩٧٣: : فاكسفاكس

 albadrei@yahoo.com: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 الجمهورية اللبنانيةالجمهورية اللبنانية
 

 السيد نادر كيروزالسيد نادر كيروز
 ة قطاع اإلنتاج باإلنابةة قطاع اإلنتاج باإلنابةرئيس مصلحرئيس مصلح

 إدارة اإلحصاء المركزيإدارة اإلحصاء المركزي
 ٥٥ ط ط–القنطاري، شارع الجيش، بناية التجارة والمال القنطاري، شارع الجيش، بناية التجارة والمال 

 ٩٦١١٣٧٣١٦٩٩٦١١٣٧٣١٦٩ و  و ٩٦١١٣٧٣١٦٧٩٦١١٣٧٣١٦٧: : هاتفهاتف
 ٩٦١٩٦١-١١-٣٧٣١٦٠٣٧٣١٦٠: : فاكسفاكس

 nadir.keyrouz@hotmail.com و nkeyrouz@cas.gov.lb: بريد إلكتروني
 

 السيد غسان كمال نصر اهللا
 الجمركي باالنابةرئيس مصلحة المركز اآللي 

 المجلس االعلى للجمارك
 وزارة المالية

 بيروت، الجمهورية اللبنانية
 ٩٦١-١-٧٠٠٤٣٠  :هاتف
 ٩٦١-١-٧٠٠١١٥: فاكس

 ghassan.nasrallah@customs.gov.lb: بريد إلكتروني
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 )تابع(الجمهورية اللبنانية 
 

 السيدة ايمان ابو حسن
 مصرف لبنان المركزي
 Aن، بلوك الحمرا، شارع مصر لبنا

 ٥٥٤٤-١١: ب.ص
 بيروت، لبنان

 ٩٦١-١-٧٥٠٠٢٦: هاتف
 ٩٦١-١-٣٤٣٦٢٦: فاكس

 : بريد إلكتروني
 

 السيدة كلود سعادة
 مصرف لبنان المركزي

 Aالحمرا، شارع مصر لبنان، بلوك 
 ٥٥٤٤-١١: ب.ص

 بيروت، لبنان
 ٩٦١-١-٧٥٠٠٢٦: هاتف
 ٩٦١-١-٣٤٣٦٢٦: فاكس

 csaadeh@bdl.gov.lb: بريد إلكتروني
 

 جمهورية مصر العربية
 

 السيد مجدي ميخائل روسالسيد مجدي ميخائل روس
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

 القاهرة، مصرالقاهرة، مصر
 ٢٠٢٢٠٢-٢٤٠٢٣٠٣١٢٤٠٢٣٠٣١: : هاتفهاتف
 ٢٠٢٢٠٢-٢٤٠٢٤٠٩٩٢٤٠٢٤٠٩٩: : فاكسفاكس

 pres_capmas@capmas.gov.eg: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 magdy_rous@yahoo.com 

 
 السيد محمد أو العينين أو حليمةالسيد محمد أو العينين أو حليمة

 مدير عاممدير عام
 مصلحة الجماركمصلحة الجمارك

 ٣٣ امتداد رمسيس برج رقم  امتداد رمسيس برج رقم –اج وزارة المالية اج وزارة المالية ابرابر
  القاهرة، جمهورية مصر العربية القاهرة، جمهورية مصر العربية١١٧٦٥١١٧٦٥
 ٢٠٢٢٣٤٢٢٠٨٤٢٠٢٢٣٤٢٢٠٨٤: : هاتفهاتف
 ٢٠٢٣٤٢٢١٢٨٢٠٢٣٤٢٢١٢٨: : فاكسفاكس

 mohaao@yahoo.com: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 السيد محمد محمود السيد اسماعيلالسيد محمد محمود السيد اسماعيل
 رئيس قسمرئيس قسم

 البنك المركزي المصريالبنك المركزي المصري
  ش الجمهورية ش الجمهورية٥٤٥٤

  القاهرة، جمهورية مصر العربية القاهرة، جمهورية مصر العربية١١٥١١١١٥١١
 ٢٠٢٢٧٧٠١٦٧٣٢٠٢٢٧٧٠١٦٧٣: : هاتفهاتف
 ٢٢٢٢-٢٢٠٠٨٧٢٢٠٠٨٧-٢٢: : فاكسفاكس

   moh_cbe@hotmail.com: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
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 المملكة العربية السعودية
 

 السيد محمد بن يعقوب الفريحالسيد محمد بن يعقوب الفريح
 مدير عام اإلحصاءات االقتصاديةمدير عام اإلحصاءات االقتصادية

 مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوماتمصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات
 ٣٧٣٥٣٧٣٥: : بب..صص

  الرياض، المملكة العربية السعودية الرياض، المملكة العربية السعودية١١٤٨١١١٤٨١
 ٩٦٦١٤٠١٣٣٥٨٩٦٦١٤٠١٣٣٥٨: : هاتفهاتف
 ٩٦٦١٤٠٥٩٤٩٣٩٦٦١٤٠٥٩٤٩٣: : فاكسفاكس

 Malfuraih@yahoo.com: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 السيد شهيل بن محمد الحوشانالسيد شهيل بن محمد الحوشان
 مدير إدارة إحصاءات التجارة الخارجية المكلف مدير إدارة إحصاءات التجارة الخارجية المكلف 

 منسق المشروعمنسق المشروع
 مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوماتمصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات

 ٣٧٣٥٣٧٣٥: : بب..صص
  الرياض، المملكة العربية السعودية الرياض، المملكة العربية السعودية١١٤٨١١١٤٨١
 ٠٠٩٦٦١٤٠٢٦٦٧٥٠٠٩٦٦١٤٠٢٦٦٧٥: : هاتفهاتف
 ٠٠٩٦٦١٤٠٠٠٩٦٦١٤٠٢٦٦٧٥٢٦٦٧٥: : فاكسفاكس

 Alhowshan@cds.gov.sa: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 السيد خالد بن احمد الشرهانالسيد خالد بن احمد الشرهان
 أخصائي إحصاء بإدارة إحصاءات التجارة الخارجيةأخصائي إحصاء بإدارة إحصاءات التجارة الخارجية

 مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوماتمصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات
 ٢٥١٠١٢٥١٠١: : بب..صص

  الرياض، المملكة العربية السعودية الرياض، المملكة العربية السعودية١١٤٦٦١١٤٦٦
 ٠٠٩٦٦١٤٠١٤١٣٨٠٠٩٦٦١٤٠١٤١٣٨: : هاتفهاتف
 ٠٠٩٦٦١٤٠٢٦٦٧٥٠٠٩٦٦١٤٠٢٦٦٧٥: : فاكسفاكس

 Ka_2233@hotmail.com: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 السيد خالد عبد العزيز العرجالسيد خالد عبد العزيز العرج
 مدير ادارة التحليل االحصائيمدير ادارة التحليل االحصائي
 مصلحة الجمارك السعوديةمصلحة الجمارك السعودية

 مركز المعلوماتمركز المعلومات
 ٢٢٦٣٢٢٢٦٣٢: : بب..صص

  الرياض، السعودية الرياض، السعودية١١٤١٦١١٤١٦
 ٩٦٦١٤٠٦٨٩٣٥٩٦٦١٤٠٦٨٩٣٥: : هاتفهاتف
 ٩٦٦١٤٠٥٩٢٨٢٩٦٦١٤٠٥٩٢٨٢: : فاكسفاكس

 c/o:  hsaq@hotmail.com: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

 السيد ابراهيم محمد بن معيوفالسيد ابراهيم محمد بن معيوف
 قطاع االقتصاد الدوليقطاع االقتصاد الدولي/ /  اقتصادي اقتصادياحصائياحصائي

 مؤسسة النقد السعوديمؤسسة النقد السعودي
 المركز الرئيسيالمركز الرئيسي

 ١١١٦٩١١١٦٩، الرياض ، الرياض ٢٩٩٢٢٩٩٢: : بب..صص
 ٣٦٢٨٣٦٢٨ تحويلة  تحويلة ٩٦٦٩٦٦-١١-٤٦٣٣٠٠٠٤٦٣٣٠٠٠: : هاتفهاتف
 ٩٦٦٩٦٦-١١-٤٦٦٢٤٣٩٤٦٦٢٤٣٩: : فاكسفاكس

 ialmayoof@sama.org.sa: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
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 ))تابعتابع((المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 
 

 السيد عمر محمد باجودهالسيد عمر محمد باجوده
 يزان المدفوعات والتجارة الخارجيةيزان المدفوعات والتجارة الخارجيةقسم مقسم م/ / أخصائي إحصائيأخصائي إحصائي

 مؤسسة النقد العربي السعوديمؤسسة النقد العربي السعودي
 ١١١٦٩١١١٦٩، الرياض ، الرياض ٢٩٩٢٢٩٩٢: : بب..صص

 ٩٦٦٩٦٦-١١-٤٦٦٢٢٥١٤٦٦٢٢٥١: : هاتفهاتف
 ٩٦٦٩٦٦-١١-٤٦٦٢٣٠٣٤٦٦٢٣٠٣: : فاكسفاكس

 obajodah@sama.org.sa: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 
 لجمهورية اليمنيةا

 
  بن علي بن عليالسيد خالد حسين عليالسيد خالد حسين علي

 مدير إدارة بإحصاءات التجارة الخارجيةمدير إدارة بإحصاءات التجارة الخارجية
 زي لإلحصاءزي لإلحصاءالجهاز المركالجهاز المرك

 وزارة التخطيط والتعاون الدوليوزارة التخطيط والتعاون الدولي
  صنعاء صنعاء١٣٤٣٤١٣٤٣٤: : بب..صص

 ٢٥٠١٠٨٢٥٠١٠٨ و و٢٥٠٦١٧٢٥٠٦١٧: : هاتفهاتف
 ٢٥٠٦٦٤٢٥٠٦٦٤: : فاكسفاكس

 cso1@y.net.ye: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 &Yemen_Ham@yahoo.com 

 
 السيد فيصل محمد معجمالسيد فيصل محمد معجم

 مدير عام التخطيط واإلحصاءمدير عام التخطيط واإلحصاء
 مصلحة الجماركمصلحة الجمارك

 وزارة الماليةوزارة المالية
 تاريةتاريةاإلدارة العامة للعالقات العامة والسكراإلدارة العامة للعالقات العامة والسكر

 ٩٦٧٩٦٧-١١-٢٦٠٣٨٦٢٦٠٣٨٦: : هاتفهاتف
 ٩٦٧٩٦٧-١١-٢٦٠٣٨٣٢٦٠٣٨٣: : فاكسفاكس

 ycarelatons@yahoo.com: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
 

   المنظمات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة-باء
 

 شعبة اإلحصاء في األمم المتحدةشعبة اإلحصاء في األمم المتحدة
Mr. Mohamad Markie Muryawan 
United Nations Statistics Division 
International Trade Statistics Section 
New York, N.Y. 10017 
2 United Nations Plaza, DC2-1540 
Phone:  (917) 367-7098 
Fax: (917) 367-5106 
Email: markie@un.org 

 
Mr. Reister Matthias 
United Nations Statistics Division 
International Trade Statistics Section 
New York, N.Y. 10017 
2 United Nations Plaza, DC2-1540 
Phone:  (917) 367-7098 
Fax: (917) 367-5106 
Email: reister@un.org 
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UNCTAD 

Mr. Alaa Bassyouni 
Senior Customs Analyst 
UNCTAD, Annexe le Bocage, Office A 68  
Palais des Nations 
1211 Geneva 11, Switzerland 
Phone: (+4122) 9172056  
Fax: (+4122) 787479926 
Email: Alaa.Bassyouni@unctad.org 

 
   المنظمات الحكومية وغير الحكومية-جيم

 
 :تونس

Mr. Sagaama Hamadi 
Chef du service des statistiques de la taxation du 
commerce exterieur 
Douane Tunisienne 
Rue Asdrubal 
1002 Tunis, Tunisia 
Phone: +212 71783257 
Fax: +212 71781662 

 
Ms. Lilia bent Mustapha Ben Ali Ben Farahat 
Technicien Principal 
Institut National de la Statistique 
70 Rue Ech-Chem 
1002, Tunis, Tunisia 
Phone: 216-71-891-002 ext 2425 
Fax: +216-71792559 
Email: benfarhat_lilia06@yahoo.fr 

 
 المغرب

Mr. El Aouada Moulay El Hassan 
Charge du bureau de la consolidation et le 
gestion des statistiques 
Administration des Douanes et Impots Indirects 
Avenue Annakhil, Hay Riad 
Rabat, Morocco 
Phone: +212 37 57 90 92 & +212 61 39 11 26 
Fax: +212 37 71 78 06 
Email: H.elaouada@Douane.gov.ma 
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 )تابع(المغرب 
 

Mr. Ouljour Houssaine 
Chef du Service des Methodes et Enquetes 
Statistiques 
Office des Changes 
31. Patrice Lumumba 
10000 Rabat, Morocco 
Phone: +212 037277481 
Fax: +212037277471 
Email: ouljour@oc.gov.ma 

 
HIMMI Mohamed 
Office des Changes 
MAROC 

 
 

 
 منظمة الخليج لالستشارات الصناعية

 
 السيد تيسير محمد اسماعيل

 مدير برنامج جمع ومعالجة البيانات
 ٥١١٤: ب.ص

 الدوحة، قطر
 ٩٧٤-٤٨٥٨٨٢٧:  هاتف
 ٩٧٤-٤٨٥٨٧١٠: فاكس
 ٩٧٤-٥١٤٩٨١٤: خلوي

 tayseer@goic.or.qa: بريد إلكتروني
 

 ADETEF-MEDSTAT II Programme  
 
Mr. Tyrman Henri 
Key Expert on External Trade Statistics 
MEDSTAT II Programme 
ADETEF 
5 Place des Vins de France 
F-75573 Paris Cedex 12, France 
Phone: +33 153442289 
Fax: +33 153941499 
Email: 
henri.tyrman@adetef.finances.gouv.fr 
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World Custom Organization 

 
Mr. Ronald H. Heller 
Technical Officer 
World Custom Organization 
Rue du Marche 30 
Zip Code: B-1210 
Brussels, Belgium 
Phone: 3222099251 
Fax: 3222099492 
Email: ronald.wcoomd@heller.org 

 


