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 القطاع االقتصادي        

     إدارة العالقات االقتصادية                                       
 المشاركين قائمة

 عربية)المعدلة(لية المناسبة لتعديل االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس االموال العربية في الدول اللدراسة مالحظات الدول واقتراح اآل اجتماع لجنة الخبراء المختصين باالستثمار
 (09/05/2018-07مانة العامة  للجامعة )األ

 البريد االلكتروني رقم الهاتف رقم الفاكس المنصب الوفد المشارك / المنظمةدولةـــــــال

 

 المملكة األردنية الهاشمية

 

المستشار االقتصادي  حسن أحمد العمري  / مهندسال
نية ردبسفارة المملكة األ 

 الهاشمية بالقاهرة

 

 

 

00201270992002 

 

 

Hassan.o@mit.gov.jo  

enghasomari@yahoo.com 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 السيد/ يوسف محمد بن حجر 
نائب مدير إدارة العالقات 

ت المالية الدولية اوالمنظم
في وزارة المالية بدولة 
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 

00971506344003 ymbinhajar@mof.gov.ae 

 مملكة البحرين
فراس بن عبد الرحمن  /سعادة الشيخ  .1

 آل خليفة

رئيس قسم العالقات 
 الثنائية بوزارة المالية 

00973518922 0097339439393 feras@mof.gov.bh 

mailto:Hassan.o@mit.gov.jo
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 علي الجيروممهدي /  حسين السيد .2
 

مدير الشؤون القانونية 
 تصادية بمجلس التنمية االق

 
 0097333310065 hussain.mahdi@bahrainedb.com 

الجزائرية  الجمهورية
 الديمراطية الشعبية

 hichem.ambalgcairo@gmail.com   ملحق بالمندوبية السيد / بوغديري هشام

 ظافر بن عبداهلل آل ناصر االستاذ / المملكة العربية السعودية

 
مدير أنظمة وسياسات 

يئة العامة اله –مار تثاالس
 لالستثمار

 00966504207215 dnasser@sagia.gov.sa 

 

 جمهورية السودان

 السيد/ عالء محي الدين عبدو . 1

 
نائب مدير عام إدارة 

ادارة  –التحويل الخارجي 
 التعاون الدولي

 

 

 
00249912399172 

 

alaa.mohielden@gmail.com 

 . السيدة/ وصال أحمد عبد الحميد2

 
 

المجلس  مسؤول ملف
 –االقتصادي واالجتماعي 
 وزارة المالية والتخطيط

  Omaldukhri2005@gmail.com 

مساعد مدير بوزارة  . السيد/ بخاري عبداهلل أحمد محمد3
 االستثمار 

 00249123788296 Boukhari2020@gmail.com 

سفارة  –مستشار اقتصادي  . دكتورة / أسماء عجنا عز العرب4
 رةالسودان بالقاه

 

 01146680636 Asmaagabna11@yahoo.com 
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 جمهورية العراق
 

 . السيد / حيدر نوري جبر1
 

معاون مدير عام / الملحق 
 التجاري العراقي بالقاهرة

 01015111530 altegariacairo@yahoo.com 

المدير اإلداري / الملحقية  . السيد / عبد الكريم جاسم موسى2
 التجارية

 01149992552 altegariacairo@yahoo.com 

 

 

 سلطنة عمان

 

بني  بن حمد الفاضل/ أحمد بن علي .1
 عرابة

 
بوزارة  مستشار قانوني

 الشؤون القانونية

 

0096824342279 
 

0096899211433 

 

ahmedb@mola.gov.om 

 

 الفاضلة/ سمر بنت سليمان الوهيبية. 2
التعاون الثنائي دائرة مديرة 

باألمانة العامة للمجلس 
 األعلى للتخطيط

 
0096824297159 

 
0096824297422 

 

 

samarw@scp.gov.om 

 
 فلسطين

 

 . االستاذ /  هيثم الوحيدي 1

 
الرئيس التنفيذي لهيئة 

 تشجيع االستثمار 
 02988791 hwahidi@pipa.gov.ps 

 . االستاذة / هيلدا الشيخ2
 
 

وني المستشار القان
المساعد في هيئة تشجيع 

 االستثمار

  legal@pipa.gov.ps 

  مستشار اقتصادي الدكتور / خالد يوسف ابراهيم الدربستي دولة قطر
 

0097455541994 KDERBESTI@MEC.GOV.QA 
alderbesti@yahoo.com 

 

 دولة الكويت

 

الهيئة   -باحث قانوني  هلل العجيل/ أحمد عبدا. السيد1
 العامة لالستثمار

 

 
 

+96597800011 
 

Ahmad.89alajeel@gmail.com 

mailto:ahmedb@mola.gov.om
mailto:KDERBESTI@MEC.GOV.QA
mailto:Ahmad.89alajeel@gmail.com
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وزارة  –محلل اقتصادي  السيد/ سالم سعود العنزي. 2
 المالية

 

 

 

0096550868839 
Alenezi_salem_1988@yahoo.com 

 

 مصر العربية جمهورية

 الدكتور/ عمرو حيدر . 1
 
 

 

مدير ادارة باالدارة المركزية 
للتخطيط االستراتيجي 

وزارة  -والتعاون الدولي
 االستثمار والتعاون الدولي

 
 

 

01110021164 

 
 

 

Amr_hedar@yahoo.com 

 
 

ل يسماعإستاذة / ياسمين عالء . األ2
 حسين

باحث سياسات تجارية 
وزارة التجارة  –دولية 

 والصناعة

 01121015387 y.Ismail@tas.gov.eg 

 

 المملكة المغربية
رئيس مصلحة العالقات مع  / محسن صافي. األستاذ1

الدول العربية واإلسالمية 
بمديرية الخزينة والمالية 
 الخارجية بوزارة االقتصاد 

 والمالية

 

 

+212)537677372 

 

 

(+212)661290518 

 

 

 

m.safi@tresor.finances.gov.ma 

s.mohsine@gmail.com 

 مناف حجي االستاذ /  .2

 

 

رئيس مصلحة الشؤون 
القانونية بالوكالة المغربية 

لتنمية االستثمارات 
 والصادرات

 0021274689098 manaf.hajji@gmail.com 

mhajji@amdie.gov.ma 

 الجمهورية اليمنية
 

المستشار االقتصادي  المستشار / وليد عبد العزيز عبد الغني

 بالمندوبية
 

33356939 

 

01228471499 
waleedabdulghani@gmail.com 

mailto:Amr_hedar@yahoo.com
mailto:Amr_hedar@yahoo.com
mailto:m.safi@tresor.finances.gov.ma
mailto:manaf.hajji@gmail.com
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 research@uac.org.lb 009611826022 009611826020 قتصاديةمديرة البحوث اال / مي دمشقيةأ .1 اتحاد الغرف العربية

uac@uac.org.lb 

 . الدكتورة / سارة الجزار 2

 
 مستشارة اقتصادية

 
   

 

mailto:uac@uac.org.lb

