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 تقديم  
ألعمال املؤمتر العلمي اخلامس عشممر للجمعية العربية للبحوث  يتضمممه ه ا الاتات توقيقاك مام ك  

ت ف ة 
رت
االقتصمادية  وم ا لععاليات اتتعاليتاا ننابمبة مرور ق قني عاماك علت تيبمي.ماام ومما مر

اإلعمداد للمؤمتر واالتتعماليمة بتحمديمات هماممة متعلقمة بماالامممورابمات واليروا االبمممتثنما يمة التي  
انعقماد املؤمتر  قبمو وأقنمامل املؤمتر والتي همددت انعقمادل م ال مماا    واجام  لبنماا ايبيمم اماماا

واملااا احملدديه له  فإا ف ة اإلعداد إلصمدار متات أعمال املؤمتر واالتتعالية م ل  همادت يديات  
غري م.ممبوقة واجا  العاأ أ ب ب.ممبم  اور وانتشممار جا حة مورونا  والتي انعا.مم  بشمماو 

 
رت
 ر إصداوااح علت تيخ

رت
 ر لهم  ر الاتات عه املوعد املقر

ورغم التحديات والصمعوبات    عقد املؤمتر وتنييم االتتعالية وإصمدار الاتاتم وما ماا ا ا مله 
وممديرل العما   املعامد العربي للتطوي  بمالاويم     المدعم ال دمدود الم د قمدممهأا يتم لوال  
ي قمدماما ايماد ال را العربيمة م بريوت بمدر عثمماا ممال او  ومم ا الرعمايمة الار مة الت المدمتور 

يقدمه لنا من  بنوات    الاريم ال دخالد تنعيم وال  اه أا نن.ت الدعم    الدمتور وأمينه العا   
  وال د  ال.ميد عبداللوي  ايمد بر ابمةعديدة الصمندوق العربي لمناامل االقتصمادد واالجتماعي  

   ماا ومازال له الدور األبرز م ابتمرار اجلمعية وأنشوتاا طوال ال.نوات املاايةم  

وإني إذ أتوجه باو الشمار والتقدير جلميب اجلاات والشمطصميات التي بماعدت علت ااؤ املؤمتر  
واالتتعماليمة وعلت إصمممدار هم ا الاتمات  فمإني آممو أا  مد القماره العربي م هم ا الاتمات إامممافمة 
تقيقية للماتبة االقتصمادية والتنموية العربية  متمنياك جلمعيتنا الع ي ة وملؤبم.ماتنا ولبلداننا 

 العربية التوفيق وال.دادم  
 أهرا العربي   الدمتور 

 األمني العا  للجمعية
 واملن.ق العا  للمؤمتر 
 ودرر الاتات

 2020صي   




