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هذا المؤتمر لماذا؟
يحرص منتدى تطوير السياسات االقتصادية على البحث عن العناصر التي تسهم وتؤدي إلى النمو

والتكامل االقتصادي العربي ،ويبذل كل الجهد لبناء تشابك اقتصادي عربي يؤدي إلى التنمية
االقتصادية المستدامة ،ومن أبرز هذه العناصر واألدوات التجارة العربية البينية.
من هنا يأتي انعقاد مؤتمر تكلفة التجارة العربية البينية بالتعاون ما بين المنتدى وجامعة الدول العربية،
بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة وأعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي في الجامعة وسفراء

وممثلي البالد العربية في منظمة التجارة العالمية والغرف التجارية العربية ومؤسسات تشجيع االستثمار

والخبراء و رجال األعمال العرب.
و سيجري في المؤتمر إطالق دراسة حول تكلفة (معوقات) التجارة البينية التي جرى إعدادها من قبل

فريق عمل متخصص في طالل أبوغزاله لالستشارات .وقد أعدت هذه الدراسة بناء على توصية وطلب
من وزراء الصناعة والتجارة العرب والوفود المشاركة في الملتقى االستشاري العربي لمنظمة التجارة

العالمية الذي نظمه المنتدى في شهر شباط  3102بحضور المدير العام لمنظمة التجارة العالمية
آنذاك السيد باسكال المي وتحت الرعاية الملكية السامية لجاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين.

و باإلضافة إلى ذلك سيتم التركيز على البرامج المستقبلية ومنها تسيير التجارة العربية البينية ،والدعم

االستراتيجي لكل من فلسطين واليمن والسودان ،وبحث مشروع االئتالف العربي لتجارة الخدمات.

و لهذا يشكل هذا المؤتمر فرصة هامة للتحاور وابراز وجهات النظر والمواقف والمصالح بما يسهم في
وضع الحلول لمعالجة الخلل والمعوقات في نظام التجارة العربية البينية الحالي.
ومن المؤمل أن يتبنى القطاع االقتصادي في جامعة الدول العربية هذه الدراسة لتصبح وثيقة من وثائق
الجامعة.

طالل أبوغزاله

رئيس المنتدى
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مؤتمر تكلفة التجارة العربية البينية
ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي – جامعة طالل أبوغزاله
 01آب  /4102عمان – األردن

00:11 – 01:11

الجلسة االفتتاحية
 كلمة ترحيبية – األستاذ مصطفى ناصرالدين.
 كلمة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري ،األمين العام المساعد
لجامعة الدول العربية.
 كلمة معالي الدكتور حاتم الحلواني ،وزير الصناعة والتجارة – األردن.
 كلمة سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس منتدى تطوير السياسات
اإلقتصادية.

04:11-00:11

تكلفة التجارة العربية البينية
 رئيس الجلسة  -معالي الدكتور حاتم الحلواني.
 المتحدث الرئيسي  -معالي الدكتور محمد أبوحمور.
 حجم التبادل التجاري العربي .
 االتفاقيات الثنائية واالقليمية.
 عقبات التبادل التجاري.
 التطور التقني لتنمية التجارة.
 أثر التجارة على النهوض االقتصادي.
 اتجاهات التجارة البينية.
 حوار مع الذوات الحضور.

4:11 -04:11

البرامج المستقبلية
 رئيس الجلسة  :سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري.
سعادة الدكتور طالل أبوغزاله.
 معالي الدكتور جواد العناني  -اإلئتالف العربي لتجارة الخدمات.
 سعادة السيد عادل الغابري /اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا)  -المعوقات غير الجمركية.
 سعادة المهندس أمية فاخوري  /مركز التجارة الدولية (- )ITC
تسهيل التجارة العربية البينية .
 سعادة الدكتور محمد النسور/جامعة الدول العربية  -الدعم
اإلستراتيجي لفلسطين واليمن والسودان.
 سعادة الدكتور محمد النسور/جامعة الدول العربية  -انضمام جامعة
الدول العربية بصفة مراقب إلى منظمة التجارة العالمية.

0:11-4:11

الغداء في ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي.

مالحظة :القهوة والمرطبات متوفرة خالل المؤتمر
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جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية تضم  33دولة هي األردن ،اإلمارات ،البحرين ،تونس،

الجزائر ،جيبوتي ،جزر القمر ،السعودية ،السودان ،سوريا ،الصومال ،العراقُ ،عمان ،فلسطين ،قطر،
الكويت ،لبنان ،ليبيا ،مصر ،المغرب ،موريتانيا ،اليمن .وقد قام ميثاقها مع إنشاءها في عام 0491
على توطيد اواصر التعاون بين الدول العربية األعضاء في مخلتف المجاالت السياسية واالقتصادية

واإلجتماعية ،وفيما يتعلق بالمجال االقتصادي حظي العمل األقتصادى العربي المشترك باهتمام الدول
العربية ،ومن هذا المنطلق تم إنشاء المجلس اإلقتصادى واإلجتماعى بموجب المادة الثامنة من معاهدة

الدفاع المشترك والتعاون اإلقتصادى بين دول الجامعة العربية ليقوم بالعمل على تحقيق األغراض
االقتصادية واالجتماعية للجامعة على أن يتولى قطاع الشؤون االقتصادية بجامعة الدول العربية

األمانة الفنية لكل من موضوعات التجارة الحرة والتكامل اإلقتصادي العربي.

وعموماً يهدف قطاع الشؤون اإلقتصادية في األمانة العامة للجامعة إلى تحقيق التكامل االقتصادي

العربي من خالل تنشيط حركة التجارة بين الدول العربية واقامة االتحاد الجمركي العربي وصوالً إلى

السوق العربية المشتركة ،وزيادة االستثمارات العربية البينية وانجاز البنية األساسية في الدول العربية،
وتحقيق الربط بكافة أنواعه (النقل ،االتصاالت  ،شبكات الربط الكهربائي ،شبكة االتصاالت) ،بما

يعزز ويسهل التبادل التجاري وتدفق االستثمارات في جميع المجاالت االقتصادية ،باإلضافة إلى العمل
على تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والمياه ،ووضع السياسات التي تضمن إيجاد

السكن المناسب للمواطن في الدول العربية ،وتوفير واتاحة اإلحصاءات والمعلومات والدراسات حول
االقتصادات العربية ،ومنها على سبيل المثال التقرير االقتصادي العربي الموحد الذي يصدر سنوياً
بالتعاون مع صندوق النقد العربي ،والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ومنظمة الدول

العربية المصدرة.
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تأسس منتدى تطوير السياسات اإلقتصادية في حزيران  3100في عمان كمبادرة ذاتية مستقلة جاءت

متوافقة مع ما جاء في البيان الختامي للملتقى االقتصادي الوطني الثالث الذي عقد بمبادرة من صاحب
الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم في اكتوبر/تشرين األول .3113
يتركز عمل المنتدى بمهمة رئيسية وهي بحث ومراجعة التقارير واجراء الدراسات والبحوث االقتصادية

في القضايا االقتصادية في األردن .

وقد سجل المنتدى حضو اًر الفتاً على الساحة اإلقتصادية في األردن ،إذ أصبح مقصداً للمشاركين من
كافة قطاعات الدولة والخبراء والباحثين ،لينضموا الى هذا العمل التطوعي الوطني العلمي ،بكل

مسؤولية وايجابية ،وبأسلوب مهني مستقل دارسين وباحثين عن مواطن الضعف والخلل وصوالً الى

تقييم الوضع اإلقتصادي .

ويتعاظم هذا اإلعتزاز بالجهد المبارك نوعاً وكماً من رؤساء وأعضاء فرق عمل .وبالتجاوب اإليجابي
من قبل المسؤولين في مؤسسات الدولة مع أعمال المنتدى مما يثبت أن في هذا الوطن مساحة للعمل

كفريق واحد بكافة مكوناته ولخدمته ،الذي شجع على تطوير المبادرة لتصبح مؤسسة دائمة تخدم

اإلقتصاد الوطني وبما ال يتعارض مع توجهات الجهات الرسمية بل يعمل كرديف ومساند لها.
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المتحدثون

سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري

مننن موالينند مدينننة الجبيننل بالمنطقننة الش نرقية بالمملكننة العربيننة السننعودية ،حنناز علننى درجننة النندكتوراه فنني
فلسن ننفة إدارة األعمن ننال من ننن جامعن ننة والين ننة أريزونن ننا بالوالين ننات المتحن نندة األمريكين ننة عن ننام  ،0493ودرجن ننة
الماجسننتير فنني العلننوم الماليننة الدوليننة والمؤسسننية مننن جامعننة دنفننر بواليننة كولننورادو بالواليننات المتحنندة

األمريكية عام  .0494وحاز على درجة بكالوريوس علوم في إدارة األعمال في نفس الجامعة .0491

ولقنند تنندرل فنني الرتننب األكاديميننة مننن معينند عننام  0491حتننى وصننل إلننى درجننة األسننتاذية فنني اإلدارة
اإلستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 0442م .أمنا بالنسنبة لنإلدارة األكاديمينة ،فقند عمنل

كرئيس قسم للدراسات الجامعية بكلية اإلدارة الصناعية لمدة ست سنوات (0494-0492م) ،وبعد ذلنك
عم ننل كعمي نند لكلي ننة اإلدارة الص ننناعية لم نندة س ننبع س نننوات (0449-0494م) وخ ننالل فتن نرة رئاس ننة قس ننم
الدراسات الجامعية وعمادة الكلية عمل في أغلب اللجان الدائمة والمؤقتة بالجامعة.
وعمل في أرامكو لمدة  03عاماً (0491-0419م) تدرل خاللها من وظيفنة م ارسنل إلنى أن أصنبح منن

كب ننار الم ننوظفين بالش ننركة .حي ننث عم ننل خ ننالل ه ننذه الفتن نرة ف نني إدارت نني األفن نراد وادارة المش ننتريات وحرك ننة

البضننائع .وعمننل كننذلك فنني البنننك البريطنناني للشننرق األوسننط (البنننك السننعودي البريطنناني حالي ناً) ،وفنني

المؤسسة العامة للسكك الحديدية وفي و ازرة المعارف لفترات قصيرة.

وبالنسننبة للج نوائز العلميننة ،حصننل علننى جننائزة التميننز فنني البحننث العلمنني فنني السنننوات التاليننة (،0449
 .)0494 ،0441وحصل على جائزة منحة (الفلب ارينت) للعلنوم اإلدارينة فني عنام 0449م حينث قضناها

بجامعنة هارفننارد بمديننة كمبننردل واليننة بوسنطن بالوالينات المتحندة األمريكيننة .ويعمننل أيضناً كعضننو هيئننة

تحريننر لخمننس دوريننات إداريننة محكمننة بالواليننات المتحنندة األمريكيننة والمملكننة المتحنندة .ومحكننم خننارجي
لدرجتي الماجستير والدكتوراه في العالم العربي ،ومحكم خارجي لمنح درجة األستاذية في إدارة األعمال.
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وذكننر اسننمه فنني رجننال الع ننالم المشننهورين لعننام 0449م مننن قبننل مرك ننز العلننوم بمدينننة لننندن بالمملك ننة

المتحدة.

أما بالنسبة للتدريب واالستشارة فإن أ .د .التويجري يقدم ويدير ويشرف على دورات تدريبية وورش عمل
فنني القيننادة االسننتراتيجية واإلش نراف والتفنناوض وحركننة الم نواد والجننودة النوعيننة والسننلوكيات ،ولقنند حصننل

على شهادة حق الممارسة لكافة دورات شركة (زنجر ميلر) بالواليات المتحدة األمريكينة ،ولدينه تنرخيص

أيض ناً كممننارس للبرمجننة اللغويننة للفكننر ( ،)NLPوعمننل كمستشننار إداري لشننركة أرامكننو السننعودية فنني
مجننال تنندريب القننوى العاملننة والكفنناءات الوظيفيننة لمنندة عننام .ويعمننل كمستشننار للمؤسسننة العامننة للتعلننيم
الفني والتدريب المهني فني مجنال العلنوم التجارينة ،ويشنارك فني كثينر منن الد ارسنات التطبيقينة كمستشنار

إلعادة الهيكلة والجودة ،والحكومة اإللكترونية في القطاعين العام والخاص.
لألسننتاذ النندكتور /التننويجري مؤلفننات عدينندة بنناللغتين العربيننة واإلنجليزيننة فنني مجننال اإلدارة اإلسننتراتيجية
وتطوير الكفاءات وصنع القرار وحركة المنواد والقن اررات االسنتثمارية .كمنا نشنر معناجم فني مجنال اإلدارة

والمالية.

كما لديه ما يربو على ستة عشر مقناالً علميناً محكمناً فني الندوريات األمريكينة واألوروبينة ولدينه منا يربنو
على ثالثة وعشرون مقاالً علمياً محكماً في الدوريات العربية.

عمننل النندكتور التننويجري منندي اًر عام ناً للمنظمننة العربيننة للتنميننة اإلداريننة بالقنناهرة  3119-0444ويعمننل

حالياً أميناً عاماً مساعداً للشؤون االقتصادية بجامعة الدول العربية من ديسمبر  3111وحتى اآلن .
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معالي الدكتور حاتم حافظ الحلواني التميمي
وزير الصناعة والتجارة والتموين  /االردن

حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ( ،)1991القاهرة ،جمهورية مصر العربية وعلى
الدكتوراه في االدارة الصناعية وادارة الطاقة ،)2002( ،جامعة ستيرلنغ ،اسكتلندا.
تولى سابقاً مهام وزير الصناعة والتجارة ووزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،ورئيس غرفة

صناعة األردن ،ورئيس غرفة صناعة عمان  ،وهو عضو سابق مجلس االعيان االردني ،ورئيس

المعهد األردني األوروبي لتطوير إدارة األعمال " ،"EJABIورئيس شركة الديرة للتطوير العقاري ،و
نائب رئيس مؤسسة المدن الصناعية ،ونائب رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات البتروكيماوية

الوسيطة ،و عضو مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للتأمين ،ورئيس مجلس الشراكة الصناعية،
الجامعة األردنية ،وعضو المجلس االستشاري للشؤون الصناعية /كلية الهندسة ،جامعة اليرموك،
ونائب رئيس اللجنة التوجيهية ،برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية " ،"JUMPوعضو مجلس

امناء جامعة الطفيلة التقنية.

وقد عين د .الحلواني أيضاً وزي اًر لو ازرة المياه والري ،المملكة األردنية الهاشمية ،ورئيساً لشركة توليد

الكهرباء المركزية ،باإلضافة إلى عضويته في مجلس إدارة الهيئة األردنية لتنمية البيئة االستثمارية
واألنشطة االقتصادية " "JAEDكما عمل نائباً لرئيس مؤسسة تشجيع االستثمار ،ونائباً لرئيس مؤسسة

تطوير المشاريع االقتصادية.

8

سعادة الدكتور طالل أبوغزاله

ولد الدكتور طالل أبوغزاله في يافا بفلسطين وهو المؤسس والرئيس لمجموعة طالل أبوغزاله التي
انطلقت عام  0493كمؤسسة مهنية دولية تعمل في  90مكتباً في البلدان العربية ،وتركيا ،وباكستان،
والهند ،وروسيا ،والصين ،وباإلضافة إلى ذلك ،لدى المجموعة مكاتب تمثيلية في أوروبا وأمريكا
الشمالية إلي جانب اتفاقيات تحالف إستراتيجية غير حصرية مع شبكات وشركات مختلفة ومتنوعة ،ما

يم ّكنها من اختيار الشركة األفضل التي تناسب احتياجات عمالئها وتقدم المجموعة حالياً مجموعة
واسعة من الخدمات المهنية.
وقد منح الدكتور طالل أبوغزاله لقب قائد المحاسبة العربية ،وفي هذا المجال تولى مهام دولية مرموقة
إذ إنتخب رئيساً لمجموعة الخبراء العاملة الحكومية لمعايير المحاسبة واإلبالغ الدولية لدى األمم

المتحدة بين عامي  0441-0441ورئيساً للجنة خبراء معايير المؤهالت المهنية التابعة لألمم المتحدة

في األعوام من .0441-0443

كما تبوأ مناصب في مجالس اإلدارة وعلى سنوات متعاقبة في الهيئات الدولية التالية :
اإلتحاد الدولي للمحاسبين ،ومجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية ،ومجلس إدارة لجنة ممارسات

التدقيق الدولية التابعة لإلتحاد الدولي للمحاسبين.

ركز جهوده وامكانياته وخبرات مجموعته في الوسائل واآلليات التي تحفز المجتمعات وتساعدها لكي
تتفاعل مع المعرفة وتصبح منتجة و مصد اًر لها لقناعته كذلك بأن إنتال المعرفة سمة األمم المتحضرة.

ولهذا أطلق العديد من المبادرات الرائدة منها على سبيل المثال جامعة طالل أبوغزاله العالمية

اإللكترونية و كليات أعمال و أكاديميات ومراكز معرفة وموسوعة طالل أبوغزاله اإللكترونية للمعرفة،
واهتم بالتواصل واقامة جسور التعاون والشراكة مع الجامعات العالمية التي تقدم تعليماً راقياً معترفاً به.
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واليوم تقود مجموعة طالل أبوغزاله عملية محو األمية الحاسوبية في البالد العربية الدبلوم الدولي

بالتعاون مع امتحانات كامبردل الدولية/جامعة كامبردل.

وهو رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ،ورئيس المجمع العربي لإلدارة والمعرفة و رئيس
المجمع العربي للملكية الفكرية.
وعلى صعيد دولي آخر،
في ابريل  3119تم إختيار الدكتور طالل أبوغزاله من قبل األمين العام لألمم المتحدة ليكون نائبه في
رئاسة الميثاق العالمي.

وفي حزيران  3119انتخب رئيساً لإلئتالف العالمي لتقنية المعلومات واإلتصاالت والتنمية التابعة

لألمم المتحدة.

وفي أكتوبر  3119أيضاً إنضم إلى قاعة مشاهير الملكية الفكرية وهو أيضاً الشخصية العربية الوحيدة
وذلك إعترافاً بفضله في نشر مفاهيم الملكية الفكرية.

وجرى تكريمه من قبل صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم وتعيينه عضواً في

مجلس األعيان وكان ذلك في تشرين ثاني .3101

وفي العام  3100جرى اختياره من قبل المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال المي في فريق
الخبراء العالمي للتعرف على تحديات التجارة في القرن الحادي والعشرين.

وازاء هذه اإلنجازات واألعمال النوعية فقد حاز الدكتور أبوغزاله على حصاد وفير من األوسمة والدروع
والجوائز والشهادات التقديرية من قادة العرب والعالم والمؤسسات الدولية والعربية.
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معالي الدكتور محمد أبوحمور

معننالي النندكتور محمنند أبننو حمننور مننن موالينند السننلط فنني المملكننة األردنيننة الهاشننمية .حاصننل علننى درجننة
الن نندكتوراه فن نني االقتصن نناد و المالين ننة العامن ننة من ننن جامعن ننة  Surreyفن نني بريطانين ننا عن ننام  0449و شن ننهادة

الماجس ننتير ف نني االقتص نناد م ننن الجامع ننة األردني ننة ع ننام  0494والبك ننالوريوس ف نني االقتص نناد م ننن جامع ننة

اليرمننوك عننام  .0499تننولى منصننب وزيننر الماليننة فنني كننانون األول  ،3114وفنني كننانون أول 3101
حصنل علنى جنائزة أفضنل وزينر مالينة فني الشنرق األوسنط لعنام  3101الممنوحنة منن قبنل مجلنة The

 Bankerلمن ساهم في انتعاش اقتصاد بلده خالل األزمات المالية المختلفنة وشنغل رئنيس مجلنس إدارة
ش ننركة البوت نناس العربي ننة ف نني ش ننهر تشن نرين الث نناني ع ننام  3119وش ننغل منص ننب رئ ننيس الهيئ ننة التنفيذي ننة
للتخاصية خالل الفترة  ،3119-3111وكان وزي اًر للمنالية في الفترة ما بين نهاية عام  3112و لغاية
 3111وخالل هذه الفترة حصل علنى جنائزة أفضنل وزينر مالينة فني الشنرق األوسنط لعنام  4002علنى

ه ننامش االجتماع ننات الس نننوية لص ننندوق النق نند ال نندولي و البن ننك ال نندولي ف نني واش نننطن ،كم ننا ك ن ننان وزيررر ار

للصناعة والتجارة خالل عام  3112وشغل أيضاً منصب أمين عام و ازرة المالية منذ بداينة عنام 3111
ولغايننة عننام  ،3112بعنند أن شننغل منصننب مستشننار لمعننالي وزيننر الماليننة خننالل الفت نرة 3111-0449

وعمل في البنك المركزي خالل الفترة .0449 - 0499

عمننل النندكتور أبننو حمننور محاض ن ار غيننر متفننرغ فنني الجامعننة األردنيننة لطلبننة الماجسننتير فنني االقتصنناد
وأشننرف علننى مناقشننة رسننائل عنندد مننن الطننالب .وللنندكتور محمنند أبننو حمننور مجموعننة مننن الد ارسننات و

البحننوث المنشننورة كمننا أنننه عضننو فنني العدينند مننن اللجننان المختصننة علننى المسننتوى الننوطني و اإلقليمنني

وش ننغل عض ننوية العدي نند م ننن مج ننالس إدارة الش ننركات و المؤسس ننات الوطني ننة :البن ننك العرب نني ،المؤسس ننة
العامة للضمان االجتماعي ،مؤسسنة تنمينة واسنتثمار المنوارد الطبيعينة ،شنركة مصنفاة البتنرول األردنينة،

مؤسسننة ض ننمان الودائ ننع ،ش ننركة مننناجم الفوس ننفات األردني ننة ،مجل ننس أمننناء الص ننندوق الهاش ننمي للتنمي ننة
البشرية ومجلس كلية الشريعة في الجامعة األردنية.
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معالي الدكتور جواد العناني

عضو مجلس األعيان الحالي والمجلس من الفترة ( )3110 – 0442وشغل منصب رئيس المجلس

اإلقتصادي واإلجتماعي األردني كما عمل كرئيس لقسم البحوث اإلقتصادية بالبنك المركزي خالل
الفترة ( ،)0499 - 0491ثم كأمين عام و ازرة العمل ) (1979-1977وهو أول من تولى منصب
مدير عام مؤسسة الضمان اإلجتماعي عام ( ،)0494كما شغل منصب رئيس الجمعية العلمية الملكية

خالل الفترة ( )0494 – 0491التي عمل فيها على تأسيس مجموعة التكنولوجيا األردنية وتوسيع
عمل كلية األميرة سمية لتكنولوجيا المعلومات لتصبح جامعة .كما عين وزي اًر لإلعالم ولشؤون رئاسة

الوزراء.

وشغل قبلها منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون ووزي اًر للخارجية خالل الفترة ( ، )0449 – 0449وقد
كان آخر رئيس للديوان الملكي في عهد الملك الراحل الحسين بن طالل.

يحمل الدكتور جواد العناني درجة الدكتوراة في اإلقتصاد من جامعة جورجيا بالواليات المتحدة
األميركية منذ العام ( )0491وكان قد حصل على درجة الماجستير في اإلقتصاد من جامعة
فانديربيلت األميركية والية تنسي عام ( )0491ودرجة البكالوريوس في اإلقتصاد من الجامعة األميركية

بالقاهرة العام (.)0419
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سعادة السيد عادل عبداهلل الغابري

من مواليد مدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية وحاصل على درجة الماجستير في ادارة االعمال من
الواليات المتحدة االمريكية عام .3110
عمل في قطاع االعمال الخاصة والصيرفة والبنوك على مدى عشر سنوات ثم التحق بالجهاز االداري
للدولة بهيئة تشجيع االستثمار بالجمهورية اليمينة كضابط ترويج لمدة خمس سنوات ومن ثم التحق

بالمشروع االوروربي لدعم انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية كأستشاري قضايا تجارة دولية بعدها
انضم الى الفريق المفاوض ألنضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية حيث شارك في انضمام اليمن

الى المنظمة على مدى سبعة اعوام كمسؤوالً عن مفاوضات الخدمات ثم نائبا لرئيس المكتب الفني

لالعداد لإلنضمام للشؤون الفنية و مسؤوالً عن جميع قضايا المفاوضات الثنائية ومتعددة االطراف.

تقلد منصب رئيس وحدة تنفيذ مشروع تطوير التجارة في الجهورية اليمنية الممول دوليا لمدة اربع
سنوات عمل خاللها على دراسة عدد القطاعات الواعدة واعداد وتنفيذ مشاريع لتطوير عدداً منها بهدف
تعزيز صادرات الجمهورية اليمينة وتحسين مشاركتها في التجارة الدولية.

التحق باللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا كمسؤول شؤون اقتصادية أول في عام  3103بقسم
التكامل االقليمي ويقوم بتغطية عددا من القضايا في المنطقة العربية من اهمها قضايا التكامل التجاري

االقليمي والنقل وتكاليف التجارة وقضايا منظمة التجارة العالمية وخصوصا موضوع اتفاقية تسهيل

التجارة و االنضمام الى المنظمة.
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سعادة المهندس أمية هاني فاخوري

من مواليد مدينة برلين الغربية  -ألمانيا ،حاز على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعنة وينن
سننتيت ) (Wayne State Universityفنني واليننة ميشننيغن فنني الواليننات المتحنندة االمريكيننة عننام 0449

ودرجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من الجامعة االردنية – األردن عام  .0441من خريجي المدرسة

الوطنية األرثوذكسية في عمان عام .0441
يعمنل كمستشنار لمركنز التجنارة الدولينة ) (International Trade Centreمننذ عنام  ،3100حينث عمنل
كمنسننق وطننني فنني االردن لبرنننامج تحسننين القنندرات العربيننة للتجننارة البينيننة ) (EnACTالننذي تننم تنفيننذه فنني
األردن ومصننر وتننونس والج ازئننر والمغننرب ،ومستشننار لمؤسسننة المواصننفات والمقنناييس االلمانيننة ) (PTBمنننذ

شننهر تمننوز  3109لتنفيننذ برنننامج تعزيننز البنيننة التحتيننة للجننودة لنندعم وتحقيننق التنميننة االقتصننادية المسننتدامة
وتنمية القدرات التجارية في دول االردن ومصر والعراق وفلسطين ولبنان واليمن.
عمننل فنني الفتنرة مننن  0444الننى اواخننر عننام  3119فنني عنندة شننركات هندسننية عالميننة ،فقنند عمننل فنني شننركة
سنيمنز لبرمجينات ادراة حيناة المننتج (Siemens Product Lifecycle ( (Management Software

) DEفي المانيا كمستشار تطبيق برننامج ادارة حيناة المننتج فني مجنال صنناعة السنيارات .ومستشنار رئيسني

ف نني ش ننركة ) (INCATوالمملوك ننة حالين ناً لش ننركة ) (TATAف نني مش نناريع لش ننركة ف ننورد – اوروب ننا ف نني المملك ننة
المتحدة والمانيا.

وعم ن ن ننل أيضن ن ن ناً كمستش ن ن ننار وم ن ن نندرب ف ن ن نني مج ن ن ننال ادارة حي ن ن نناة المن ن ن ننتج ) (PLMلش ن ن ننركة دايمل ن ن ننر كرايس ن ن ننلر

) ، (DaimlerChryslerورئيس فريق فني في شركة ) (Autowebوالمعروفة حالياً بأسم )،(Trubiquity

ومهننندس فنني مركننز االبحنناث والهندسننة فنني شننركة فننورد مننوتر ) (Ford Motor Companyفنني مجننال
التعاون الهندسني وانظمنة ادارة حيناة المننتج وعمنل كمخطنط مشناريع فني المركنز الفنني لشنركة جننرال موتنورز
) (General Motorsفي والية ميشغن – الواليات المتحدة االمريكية.

عضنو فني نقابننة المهندسنين االردنينين وعضننو فني الجمعيننة العالمينة لمهندسني السننيارت ) (SAEوعضنو فنني
نادي خريجي جامعة وينن سنتيت ،وعضنو فني الجمعينة العلمينة الملكينة لحماينة الطبيعنة وعضنو فني الجمعينة

العربية االلمانية.
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سعادة الدكتور محمد علي عبداهلل النسور

حاصل على بكالوريوس االقتصاد ،جامعة اليرموك ،اربد ،االردن ،0440،وماجستير اسواق مالية،
كليه العلوم المالية والمصرفية ،االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،عمان ،االردن،0449 ،
وكذلك دكتوراه في فلسفة النقل الدولي واللوجستيات ،كلية النقل الدولي واللوجستيات ،االكاديمية العربية

للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،االسكندريه ،جمهورية مصر العربية.3119،
عمل في القطاع المصرفي في االردن ( .)0449-0443وفي قطاع التجارة والتسويق الدولي ،مؤسسة
تنمية الصادرات والمراكز التجارية االردنية ( )3111-0449وأيضاً في القطاع االقتصادي ،قطاع

التجارة ،االمانة العامة لجامعة الدول العربية ،القاهرة-3111(،االن).

شارك في العديد من المؤتمرات االقليمية والدولية حول التجارة والتكامل االقتصادي وموضوعات النقل

الدولي ولوجستياته وقضايا الجمارك وتسهيالت التجارة .

وأنجز العديد من اوراق العمل والبحوث العلميه المحكمة حول التجارة والمال واالستثمار وقضايا النقل
للعديد من المجالت العلمية المحكمة وفي المؤتمرات االقليمية والدولية.
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