


















 
 
 
 
 
 

 ( 1مرفق رقم )
 قائمة بأمساء املشاركني
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 (1) مرفق
  املشاركني قائمة

 العربية الدول يف اجلمارك عامي مدراء  اجتماع

 والثالثون التاسع االجتماع
 :اهلامشية األردنية اململكة

ال مددددار   –مدددددير مديريددددا الجمددددايا ال مر يددددا  السيد/ زياد مصطفى فرحان بني سلمان
 األردنيا

 009620795192266ت:  
   سفارة الممل ا بالجاهرة –المستشار االقتصادي     المهندس/ حسن أحمد العمري

 00201270992002: ت 
Email: enghasomari@yahoo.com   

 :                املتحدة العربية اإلمارات دولة
 مسؤول الشؤون السياسيا بالمندوبيا  هاني محمد بن هويدن/ السيد

Email: h_huwaidin@mofaic.gov.ae  

  مملكة البحرين:
 لتفتيش واالمنلاإلدارة العاما مدير عام   االستاذ/ عبد اهلل حمد ال بيسي

        ال مر ي
   0097317359751: ت 

 0097317359750ف:  
Email: abdulla.alkubaisi@customs.gov.bh  

الجددا م بمعمددال مدددير ادارة التاطدديط والسياسددات      ا ور يوسف وليد/ األستاذ
     ال مر يا

-0097339604848: ت 
0097317359813 

 0097317359792: ف 
Email: waleedajoor@customs.gov.bh                                           
Email: zouagli.yousef@gmail.com   

 : الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
 مدير عام السيد/ وارث محمد

mailto:enghasomari@yahoo.com
mailto:h_huwaidin@mofaic.gov.ae
mailto:abdulla.alkubaisi@customs.gov.bh
mailto:waleedajoor@customs.gov.bh
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 00213699933622ت:  
Email: haniab2001@yahoo.fr 

 مدير مر زي رشيد السيد/ ب ي
 00213671025282ت:  

Email: rbekki@yahoo.fr  

 

 بالمندوبيا  ملحق بوغديري هشامالسيد/ 
Email: hichem.ambalgcairo@gmail.com  

 

 اململكة العربية السعودية:
 – مدددددددير عددددددام ادارة البددددددرامي واالتفاقيددددددات الدوليددددددا عبدالعزيز بن راشد الرومي/ األستاذ سعادة

   الهي ا العاما لل مار 
 +966114043216: ت 

Email conventions@customs.gov.sa        

 مجهورية السودان:
 ر يس هي ا ال مار              بشير الطاهرشرطا/ د. بشير  فريق

 00249912343165: ت 

 00249123200019ت:  
 hir@hotmail.comabashireltEmail :  

 مجهورية العراق:
 معاون مدير عام / الملحق الت اري حيدر نوري  بر/  األستاذ

 01015111530: ت 
 .comyahoo@altegariacairo Email : 

 :عمان سلطنة
    ال مار  عام مدير السيابي بن ناصر علي بن اليفا/ العجيد

   0096899346099: ت 
Email: k.yatklm@hotmail.com  

  والماليا ر يس قسم الشؤون اإلداريا     أحمد بن يوسف بن سن ور الفارسي/ األستاذ
                                      0096824521203: ت 

 0096824522200ف: 
@hotmail.comrop955Email  

 :فلسطني دولة
                                                      مستشددار بالمندوبيددا الدا مددا  تامر طيب عبدالرحيم  / السيد

              0020233355665/  ت

mailto:haniab2001@yahoo.fr
mailto:rbekki@yahoo.fr
mailto:hichem.ambalgcairo@gmail.com
mailto:conventions@customs.gov.sa
mailto:k.yatklm@hotmail.com
mailto:rop955@hotmail.com
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Email: tamer_t2003@yahoo.com                                                           
 :قطر دولة
    ر يس الهي ا العاما لل مار  أحمد عبد اهلل ال مال/ السيد سعادة

   0097444457111: ت 

Email :aljamal@customs.gov.qa                                                               
  مدير ادارة الشؤون ال مر يا               سلطان عبداللطيف النعيمي/  السيد

 0097455594455/ت                                              
Email : sultan@customs.gov.qa                                                               

  واالتصال العاما العالقاتادارة  مدير                    الجبيسي محمد احمد/  السيد
 4445734000974/ت                                              
 0097455544266/ ت                                               

Email :ahmedm@customs.gov.ea                                                               

 :الكويت دولة
 مدير عام اإلدارة العاما لل مار  لمستشار/  مال هامل ال الويا

 0096555044022/ ت       
 0096524955667/  ف                                               

Email : j.s4040@hotmail.com                                                               
  الفني الم تبمدير ادارة  ة/ منى عبداهلل الرشيديالسيد

 0096566815999/ ت       
Email : nadm_111@hotmail.com                                                              

  م تب المدير العام مدير ادارة   سامي محمد ال ندري/ السيد

 0096599658644:ت      
Email : samika222 @yahoo.com                                                               

  الش ون اإلداريا مدير ادارة العنزيعلي مشعل / السيد
 0096599831140/ ت       

Email : aakw1969@hotmail.com                                                               
 : مجهورية لبنان

 ل مار  ر يس الم لس األعلى ل  أسعد الطفيلي/  السيد
 009611988922ت: 
 009611988080 :ف

Email :assaad.toufaili@customs.gov.lb  
  مراقب أول لدى مصلحا المراقبا السيد/ شربل اليل

 009613627244ت:  
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 009611988080ف:  
Email :charbelnkhalil@hotmail.com  

 

 : ليبيا دولة
  مدير عام مصلحا ال مار  الليبيا  طارق عبد ال ريم الفجي/  السيد

 912225855/00218912232120ت: 

 00201100029640ج: 
 00218214917707/  ف

Email : tarek.alfaki@yahoo.com  
  ابير  مر ي                 المبرو  أبوال حا/  السيد

 00201028811492ت:  
Email :msl.2011@yahoo.com  

 
   العربية مصر مجهورية

   المصريا ال مار  مصلحا ر يس ن م السيد  مالاالستاذ/  سعادة
 00201001809429 :ج 
 0020223422014ت:  
 0020223422281 :ف                                                 

ر يس مصلحا ل الم تب الفنيمدير عام                       / أحمد ابراهيم شحاتاالسيد
  ال مار 

    01021335255ت:          

Email : ahmedshehataa@gmail.com 
 اإلدارة العاما لالتصاالت الدااليامدير عام  /عاطف ابراهيم محمد منصورالسيد

  مصلحا ال مار 
    00201003875519ت:          

Email: atef.ibraheim1@gmail.com 

م تب ر يس  االتصاالت الدااليار يس قسم  السيدة/ مني محمد نور محمد انور
 مصلحا  ال مار 

 00201018536161ت:      
 مصلحا  االتفاقيات الدوليامدير ادارة                غانم السيد/ علي  الل يوسف

     ال مار 
   0020223422019ت: 

mailto:atef.ibraheim1@gmail.com
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Email: aliyoussef82@yahoo.com 
 

 مصلحا ال مار بالعالقات العاما  مدير           محمد عمرو محمد أنور  السيد/
    00201221500944ت/  

Email: amr_elfouly3@hotmail.com  

ر ددددديس قسدددددم التعريفدددددا بالم تدددددب الفندددددي لدددددر يس   سمر أحمد محمود /السيدة
               مصلحا ال مار 

    00201220357999ت/ 

Email: samarahmed2012@gmail.com  

 م تب ر يس مصلحا ال مار  –باحث               أحمد  ارم محمود محمد  السيد/
    00201016838685ت/ 

Email: ahmedyousef2018@hotmail.com 

م تب ر يس  –ر يس قسم البحوث والدراسات  مدحت البسيونية/ علياء السيد
 مصلحا ال مار 

 00201222210757ت:      
Email: alyaamedhat4@gmail.com 

              باحث سياسات ت اريا دوليا   مال السيدالسيد السيد/ 
    0020220042102ت/ 

Email: s.kamal@tas.gov.eg 

 محجق سياسات ت اريا السيد/ محمد محمود سليمان
 01004454420ت: 

Email: moh.soliman@tas.gov.eg    
 :اململكة املغربية
  المستشار بالمندوبيا السيدة/ هند الشيح

 01021088537ت/                                           
Email : hind.chaih@gmail.com 

 :مهورية اليمنيةاجل
  بالمندوبيا المستشار االقتصادي                  السيد/ وليد عبدالعزيز عبدالغني

 01228471499ت/                                           
Email : waleedabdulghani@gmail.com 

مساعد الملحق االقتصادي للشؤون ال مر يا                    السيد/ انور أحمد زمام
  بالمندوبيا

 01028605555ت/                                             

mailto:aliyoussef82@yahoo.com
mailto:amr_elfouly3@hotmail.com
mailto:samarahmed2012@gmail.com
mailto:ahmedyousef2018@hotmail.com
mailto:ahmedyousef2018@hotmail.com
mailto:alyaamedhat4@gmail.com
mailto:s.kamal@tas.gov.eg
mailto:moh.soliman@tas.gov.eg
mailto:hind.chaih@gmail.com
mailto:waleedabdulghani@gmail.com
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Email : anwarzr83@gmail.com 
 
 
 
 

 األمانة العامة جلامعة الدول العربية
 ادارة الت امل االقتصادي العربيمدير  به ت أبوالنصرالد تور/ 

 (3627داالي ) 25750511ت:  
 0020225743023ف:  

Email: mba_bahgat@yahoo.com  
 العربي االقتصادي  املالت ادارة ألستاذ/ محمد عبد الفتاحا

 (3647) داالي 25750511: ت 
 00201097862009م:  
  0020225743023: ف 

Email: mohamedtv2008@yahoo.com       
 العربي االقتصادي  املالت ادارة سامح عبد ال ريمألستاذ/ ا

 ادارة الت امل االقتصادي العربي / سيد بدوياألستاذ
 ادارة الت امل االقتصادي العربي األستاذة/ ايمان عبدالجادر حسين

 

mailto:anwarzr83@gmail.com
mailto:mba_bahgat@yahoo.com


 
 
 
 
 
 

 ( 2مرفق رقم )
مشروع القانون اجلمركي العربي املوحد 
 والئحته التنفيذية ومذكرته اإليضاحية 

  































































































































































































































 
 
 
 
 
 

 ( 3مرفق رقم )
مشروع دليل اإلجراءات اجلمركي العربي 

 املوحد
  





































































































 
 
 
 
 
 

 ( 4مرفق رقم )
املبادرة االسرتشادية حول أمن وتسهيل 

 سلسلة تزويد التجارة 
  






















