دليل نقاط االتصال

في الدول العربية األعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
2019

 -1المملكة األردنية الهاشمية
الجهة :و ازرة الصناعة والتجارة

 المسؤول األول :السيد يوسف الشماليالمسمى الوظيفي :أمين عام و ازرة الصناعة والتجارة والتموين

رقم الهاتف0096265621686 :

رقم الفاكس0096265603721 :
رقم الجوال0062799073563 :

بريد إلكترونيyousef.s@mit.gov.jo :
 -المسؤول الثاني :السيد زاهر القطارنة

المسمى الوظيفي :مساعد األمين العام للشؤون الفنية  -مدير مديرية السياسات التجارية الخارجية
رقم الهاتف / 0096265629030 :فرعي 201
رقم الفاكس0096265607640 :

رقم الجوال00962776202020 :

بريد إلكترونيzaher.alQatarneh@mit.gov.jo :
 -المسؤول الثالث :الدكتور نبيل التل

المسمى الوظيفي :مساعد مدير السياسات التجارية للشؤون العربية ورئيس قسم العالقات العربية
واألسيوية واإلفريقية

رقم الهاتف / 0096265629030 :فرعي 200
رقم الفاكس0096265607640 :

رقم الجوال00962796868660 :

بريد إلكترونيnabeel.t@mit.gov.jo :

 -2دولة اإلمارات العربية المتحدة
الجهة :و ازرة االقتصاد

عنوان بريدي :ص.ب  901أبو ظبي
 -المسؤول األول :السيد محمد صالح شلواح

المسمى الوظيفي :وكيل مساعد  -مستشار وزير االقتصاد
رقم الهاتف0097126131263 / 0097126131260 :
رقم الجوال00971506422284 :

رقم الفاكس0097126276333 :

بريد إلكترونيshelwah@economy.ae :
 -المسؤول الثاني :أحمد بن عبد هللا بن سليمان

المسمى الوظيفي :قائم بأعمال إدارة التعاون والمنظمات الدولية

رقم الهاتف0097126131157 :

رقم الفاكس0097126276333 :

بريد إلكترونيAaBinsulaiman@economy.ae:

 -3مملكة البحرين

الجهة :و ازرة المالية واالقتصاد الوطني

عنوان بريدي :ص.ب  333المنامة

الموقع االلكترونيwww.mofne.gov.bh :

 -المسؤول األول :السيد يوسف عبد هللا حمود

المسمى الوظيفي :قائم بأعمال وكيل الو ازرة للشؤون المالية -و ازرة المالية واالقتصاد الوطني
رقم الهاتف00973 17575556 :

رقم الفاكس00973 17532850 :

بريد إلكترونيyusufh@mof.gov.bh :

 -المسؤول الثاني :السيد سامي محمد حميد

المسمى الوظيفي :القائم بأعمال الوكيل المساعد لعالقات المالية والتعاون

و ازرة المالية واالقتصاد الوطني

رقم الهاتف00973 17575699 :
رقم الفاكس00973 17518922 :

بريد إلكترونيshumaid@mof.gov.bh :

 -المسؤول الثالث :السيد عارف عبد الغفار العلوي

المسمى الوظيفي :القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والسياسات الجمركية -شؤون الجمارك
و ازرة الداخلية

رقم الهاتف00973 17359797 :

رقم الفاكس00973 17359748 :
بريد إلكترونيarefalalaqwi@mof.gov.bh :

 -4الجمهورية التونسية
الجهة :و ازرة التجارة والصناعات التقليدية

عنوان بريدي :تقاطع نهج غانا ونهج الهادي نويره  - 1002تونس
 -المسؤول األول :السيدة سعيدة حشيشة

المسمى الوظيفي :المديرة العامة للتعاون االقتصادي والتجاري
رقم الهاتف0021671354434 :

رقم الفاكس0021671245868 :

بريد إلكترونيsaida.hachicha@ati.tn :

 -المسؤول الثاني :السيد محمد جمال العيفة

المسمى الوظيفي :المدير المكّلف بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية

رقم الهاتف0021671354450 :

رقم الفاكس0021671245868 :

رقم المحمول0021698531369 :

بريد إلكترونيmohamedjamel.elifa@tunisia.gov.tn :
elifa_med@yahoo.fr

 -5الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الجهة :و ازرة التجارة

عنوان بريدي :األبراج الثالثة ،حي زرهوني مختار ،المحمدية ،الجزائر
 -المسؤول األول :السيد عليلي رضوان

المسمى الوظيفي :رئيس ديوان السيد وزير التجارة

رقم الهاتف0021321890339 :

رقم المحمول00213771318745 :

رقم الفاكس0021321890767 :

بريد إلكترونيralllili@yahoo.fr :

 -المسؤول الثاني :السيد عبد العزيز بوشة

المسمى الوظيفي :مدير فرعي بو ازرة التجارة
رقم الهاتف00213218907763 :

رقم المحمول0021321890720 :

رقم الفاكس00213670202857 :
بريد إلكتروني:

 -6المملكة العربية السعودية
الجهة :و ازرة المالية

عنوان بريدي :الرياض – 11177
 -المسؤول األول :سعادة الدكتور ناصر الدوسري

المسمى الوظيفي :وكيل وزير المالية للشؤون المالية الدولية
رقم الهاتف00966118216021 :

رقم الفاكس00966114057304 :
بريد الكتروني:

 -المسؤول الثاني :األستاذ حسين بن شويش الشويش

المسمى الوظيفي :وكيل و ازرة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية – و ازرة المالية

رقم الهاتف00966 11 8216037 :

رقم الفاكس00966 11 4057537 :

بريد إلكترونيandalus92@yahoo.com :
 -7الجمهورية العربية السورية
الجهة :و ازرة االقتصاد والتجارة الخارجية
 -المسؤول األول :السيد خالد محمود سلوطه

المسمى الوظيفي :معاون وزير االقتصاد والتجارة
رقم الهاتف00 96311 2323389 :

رقم الفاكس00 96311 2324081 :

بريد إلكترونيdep-minister4@syrecon.org :
 المسؤول الثاني :السيد محمد الحسين كنعانالمسمى الوظيفي :مدير العالقات العربية والدولية

رقم الهاتف00 96311 2326153 :

رقم الفاكس00 96311 2325910 :

بريد إلكترونيkanaan969@yahoo.com :

 -8جمهورية السودان

الجهة :و ازرة الصناعة والتجارة

عنوان بريدي :ص.ب  194الخرطوم
 -المسؤول األول :المهندس عبد الرحمن عجب احمد

المسمى الوظيفي :وكيل و ازرة الصناعة والتجارة

رقم الهاتف00249123008410 :

بريد إلكترونيsudangafta@gmail.com :

 المسؤول الثاني :السيد محمد علي عبد هللاالمسمى الوظيفي :مدير االدارة العامة للعالقات الدولية

رقم الهاتف00249912904219 :

بريد إلكترونيabumiada@hotmail.com :

 -المسؤول الثالث :السيدة محاسن علي يعقوب

المسمى الوظيفي :مدير ادارة المنطقة العربية الكبرى و ازرة الصناعة والتجارة

رقم الهاتف00249 91 2309240 :

بريد إلكترونيnozol3@hotmail.com :

 -المسؤول الرابع :السيدة اماني الزين محمد مساعد

المسمى الوظيفي :مدير قسم وحدة منطقة التجارة الحرة

رقم الهاتف00249912654271 :

بريد إلكترونيamanimusaad@hotmail.com :

 -9جمهورية العراق
الجهة :و ازرة التجارة

 -المسؤول األول :السيد عادل خضير عباس

المسمى الوظيفي :مدير عام دائرة العالقات االقتصادية الخارجية

رقم الهاتف009647901948237 :

بريد إلكترونيferd_motirqi@yahoo.com :
 -المسؤول الثاني :الدكتور ماجد عبيد عباس

المسمى الوظيفي :مدير قسم المنظمات الدولية
رقم الهاتف009647901790764 :

رقم المحمول009647713269454 :

رقم الفاكس0096415383814 :

بريد إلكترونيaraborgs@yahoo.com :
 -10سلطنة ُعمان

الجهة :األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط

عنوان بريدي :ص.ب  881مسقط ،رمز بريدي 100
 -المسؤول األول :السيد عماد بن طالب بن حسين العجمي

المسمى الوظيفي :مدير دائرة المنظمات العربية باألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط

رقم الهاتف009682429746 :

رقم المحمول0096899456718 :

رقم الفاكس0096824297159 :

بريد إلكترونيeajmi@scp.gov.com :
 المسؤول الثاني :السيد محمد ذياب بن حمد ناصر المعمريالمسمى الوظيفي :اخصائي اتفاقيات اقتصادية باالمانة العامة للمجلس االعلي للتخطيط

رقم الهاتف0096824197056 :
محمول0096899230442 :

رقم الفاكس0096824297159 :

بريد إلكترونيdmamari@scp.gov.om :

 -11دولة فلسطين
الجهة :و ازرة االقتصاد الوطني

عنوان بريدي :ص.ب  1629رام هللا

ص.ب  4023غزة
www.met.gov.ps

 -المسؤول األول :السيدة منال الدسوقي

المسمى الوظيفي :مدير عام التجارة
رقم الهاتف0097022977010 :

رقم المحمول00970598818630 :
رقم الفاكس097022981207 :

بريد إلكترونيmanald@met.gov.ps :

المسؤول الثاني :السيد رأفت ريان

المسمى الوظيفي :مدير دائرة المنظمات الدولية واإلقليمية والعالم العربي واإلسالمي

رقم الهاتف0097022977010 :

رقم المحمول00970599776358 :

رقم الفاكس0097022981207 :

بريد إلكترونيrafatr@met.gov.ps :

 -12دولة قطر

الجهة :و ازرة االقتصاد والتجارة

عنوان بريدي :ص.ب  1968الدوحة
 -المسؤول األول :السيد أحمد أهن

المسمى الوظيفي :مدير إدارة التعاون الدولي واالتفاقيات االقتصادية والتجارية

رقم الهاتف0097440122144 :

رقم الفاكس0097444931309 :

بريد إلكترونيaahan@mec.gov.qa :

 -المسؤول الثاني :السيد سعيد محمد البريدي

المسمى الوظيفي :رئيس قسم المنظمات االقليمية والدولية
رقم الهاتف00974 40422172 :

رقم المحمول00974 55800307 :

رقم الفاكس00974 444931309 :

بريد إلكترونيsalbraidi@mec.gov.qa :
 -المسؤول الثااث :السيد منصور حميد النعيمي

المسمى الوظيفي :استشاري تعاون دولي

رقم الهاتف00974 40422157 :

رقم المحمول00974 3060116 :

رقم الفاكس00974 444933054 :

بريد إلكترونيmhalnaimi@mec.gov.eg;malnaimi@mec.gov.qa :
 -المسؤول الرابع :السيد حسن علي النجار

المسمى الوظيفي :باحث تعاون دولي

رقم المحمول00974 55818550 :

بريد إلكترونيhalnajar@moci.gov.eg :

 -13دولة الكويت

الجهة :و ازرة المالية – قطاع الشؤون االقتصادية

عنوان بريدي :مجمع الو ازرات ،ص.ب( 9 .الصفاة) الكويت 13001
 -المسؤول األول :السيد طل ل نمش النمش

المسمى الوظيفي :مدير إدارة التعاون االقتصادي العربي والخليجي

رقم الهاتف00965 22482313 / 00965 22456572 :

رقم الفاكس00965 22456572 / 00965 22417561 :
بريد إلكترونيtnamash@mof.gov.kw :

 -المسؤول الثاني :ااالستاذة آروى حمود المسلم

المسمى الوظيفي :رئيس قسم المنظمات والمجالس الو ازرية
رقم الهاتف00965 22482313 / 00965 22482311 :
رقم الفاكس00965 22417561 :

بريد إلكترونيamusallam@mog.gov.kw :
 -المسؤول الثالث :السيد خالد غانم بو راشد

المسمى الوظيفي :رئيس قسم المنظمات والمجالس الو ازرية – و ازرة المالية

رقم الهاتف00965 22482313 / 00965 22482311 :
رقم الفاكس00965 22417561 :

بريد إلكترونيkgbcom11@hotmail.com :
 -14الجمهورية اللبنانية

الجهة :و ازرة االقتصاد والتجارة

عنوان بريدي :رياض الصلح سنتى العا ازرين -بلوكA2 -

 -المسؤول األول :السيدة عليا عباس

المسمى الوظيفي :مدير عام االقتصاد والتجارة

رقم الهاتف00961 1 982376/7 – 00961 1 982292 :

رقم الفاكس00961 1 982293 :

بريد إلكترونيaabbas@economy.gov.lb :

 المسؤول الثاني :السيد سيمون جبورالمسمى الوظيفي :رئيس مصلحة التجارة باإلنابة

رقم الهاتف009611982343 :

رقم الفاكس009611982387 :
بريد إلكترونيsjabbour@economy.gov.lb :

 -15دولة ليبيا

الجهة :المندوبية الدائمة لدولة ليبيا

عنوان بريدي :القاهرة –  18ش السلولي – ميدان ،المساحة ،الدقي ،الجيزة ،مصر
 -المسؤول األول :السيد طارق عبد الكريم الفقي

المسمى الوظيفي :مستشار اقتصادي بالمندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية

رقم الهاتف0020237623809 / 0020237623808 :
رقم الفاكس00220237623804 :

بريد الكتروني:

Libya_mis_eg@foreign.gov.ly

-المسؤول الثاني :السيد علي محمد علي اللموشي

المسمى الوظيفي :وزير مفوض بالمندوبية الليبية

رقم الهاتف0020237623809 / 0020237623808 :
رقم الفاكس00220237623804 :

بريد الكتروني:

Libya_mis_eg@foreign.gov.ly

المسؤول الثالث :السيد خالد ابو عجيله دخيلةالمسمى الوظيفي :وزير مفوض بالمندوبية الليبية

رقم الهاتف0020237623809 / 0020237623808 :
رقم الفاكس00220237623804 :

بريد الكتروني:

Libya_mis_eg@foreign.gov.ly

 - 15جمهورية مصر العربية
الجهة :وزارة الصناعة والتجارة

عنوان بريدي :ش امتداد شارع رمسيس ،أبراج و ازرة المالية ،برج رقم ( ،)6الدور التاسع
 -المسؤول األول :الدكتور أشرف مختار

المسمى الوظيفي :وكيل أول الو ازرة  -رئيس قطاعي االتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية  -و ازرة
الصناعة والتجارة

رقم الهاتف23421950000202 – 0020223421951 :
رقم الفاكس0020223422197 :

بريد إلكترونيs.abdallah@tas.gov.eg :

 -المسؤول الثاني :الدكتورة دينا محمود محمد

المسمى الوظيفي :رئيس االدارة المركزية لالتفاقيات التجارية
رقم الهاتف00202-49423420 :

رقم الفاكس0020223420497 :

رقم الجوال00201001532564 :

بريد إلكترونيd.mohamed@tas.gov.eg :
 -المسؤول الثالث :السيدة نهى نوفل

المسمى الوظيفي :مدير عام االتفاقات االقليمية
رقم الهاتف00201006408508 :

رقم الفاكس23421946 00202 :

بريد إلكترونيn.mahfouz@tas.gov.eg :

 -17المملكة المغربية
الجهة :و ازرة التجارة الخارجية

عنوان بريدي ،63 :شارع موالي يوسف ،الرباط 12000
 المسؤول األول :السيدة لطيفة البوعبلويالمسمى الوظيفي :مدير العالقات التجارية الدولية

رقم الهاتف61521067002126 :
رقم الفاكس0021237703231 :

بريد إلكترونيelbouabdellaoui@mce.gov.ma :
 -المسؤول الثاني :السيد التاقي موالي اسماعيل

المسمى الوظيفي :رئيس قسم العالقات التجارية خارج أوروبا

رقم الهاتف002126618215858 :

رقم الفاكس002120537703231 :

بريد إلكترونيtaqui@mce.gov.ma :

 -18الجمهورية اليمنية

الجهة :و ازرة الصناعة والتجارة

عنوان بريدي :صنعاء – الحصبة ،شارع جامعة الدول العربية ،ص.ب 1867
 -المسؤول األول :السيد سالم محمد أحمد سلمان

المسمى الوظيفي :وكيل الو ازرة لقطاع التجارة الخارجية
رقم الموبايل00967771664455 / 00967777664455 :
بريد إلكترونيsalemsalman@hotmail.com :

 -المسؤول الثاني :السيد وليد عبد العزيز عبد الغني

المسمى الوظيفي :المستشار االقتصادي بالمندوبية

رقم الموبايل00201228471499 :

رقم الفاكس00967 33356739 :

بريد إلكترونيwaleedabdulghani@gmail.com :

 المسؤول الثالث :السيد غرام أمانالمسمى الوظيفي :مسؤول ملف المجلس االقتصادي واالجتماعي – و ازرة الصناعة والتجارة.

رقم الموبايل00967739708972 :
بريد الكترونيgharamaman2@gmail.com :

األمانة العامة لجامعة الدول العربية
القطاع االقتصادي (إدارة التكامل االقتصادي العربي)

العنوان البريدي :ص.ب  ،11643ميدان التحرير ،القاهرة

المسؤول االول :الدكتور بهجت ابو النصر

المسمى الوظيفي :مدير إدارة التكامل االقتصادي العربي

رقم الهاتف( 00202 5750511 :داخلي )3617

رقم المحمول00201005671499 :

بريد إلكترونيmba_bahgat@yahoo.com :
الموقع االلكترونيlas-aeid.org :

bahgat.abounasr@las.int

اتحاد الغرف العربية

العنوان البريدي :ص.ب  ،11-2873بيروت  -لبنان

رقم الهاتف أو الفاكس+961 1 826020 – 826021 – 826022 :
بريد إلكترونيuac@uac.org.lb :

