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" الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة"الصادرة عن جمعیتكم "الرباط"تعد نشرة 
عضائها حول أنشطة الجمعیة وما یدور من أدارتها و إ و رباطا وثیقا بین الجمعیة

. ثار بعیدة وكبیرة علي اقتصادنا العربيآحداث ذات أحولنا من 

ناقش مجلس إدارة جمعیتكم الموقرة خالل اجتماعاته األخیرة أهمیة عودة نشرة 
ب كثیرا بین أعضاء الجمعیة للصدور في ثوب جدید وبأبواب متطورة تقرّ "الرباط"
هداف الجمعیة كما رسمها أارتها التنفیذیة وواقعنا االقتصادي العربي لتحقیق دإ و 

.1987باء االقتصادیین المؤسسین للجمعیة منذ تأسیسها في العام األ

طاللتها من جدید وعالمنا العربي یعج بالعدید من التطورات إ"الرباط"تعاود 
تطورات تهدد الثوابت النظریة االقتصادیة المتسارعة على الصعید المحلي والعالمي وب

.االقتصادیة

تأمل األمانة العامة للجمعیة من و ،إذ تعاود الصدور من جدید"الرباط"ونشرة 
ها وبخاصة ما یتصل لتفاف حولها في تحریر موضوعاتاإلجمیع األعضاء
نا بمالحظاتكم كما نرجو مدّ . قطارنا العربیةأخبار االقتصادیة في بالسیاسات واأل

لتطویر النشرة والرقي بها بالكیفیة التي ینشدها .رحاتكم والتي نسعد بها دائماومقت
.الجمیع

،،،،ودمتم زخرا للجمعیة ولمجتمعنا االقتصادي العربي الكبیر

منیر الحمش.د.أ
رئیس مجلس إدارة

الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة

اإلفتتاحیة
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الرئیساحمد منیر الحمش. د. أ
.خبیر اقتصادى بمركز الدراسات بسوریا 

نائب الرئیسعبد الفتاح العموص. د.أ
–أستاذ التعلیم العالى متمیز یكلیة االقتصاد والتصرف 

.تونس–صفاقس 
األمین العام أشرف السید العربى. د.أ

) سابقا(إلداري مصروالمتابعة واإلصالح اوزیر التخطیط
.أستاذ بمعهد التخطیط القومى بالقاهرة-
أمین الصندوقمحمود محمد رضا فتح اهللا.د.أ

القطاع -مستشار أقتصادى بجامعة الدول العربیة 
.القاهرة–االقتصادى 

عضو مجلس اإلدارةالبیر بطرس داغر.د.أ
.لبنان–بیروت –أستاذ بكلیه االقتصاد وٕادارة االعمال 

عضو مجلس اإلدارةسمیة أحمد على عبد المولى . د.أ
كلیة التجارة وٕادارة –أستاذ االقتصاد والتجارة الخارجیة 

.القاهرة–جامعة حلوان –األعمال 
عضو مجلس اإلدارةفتح الرحمن صالح. د.أ

.خبیر مصرفى وأستاذ جامعى بالخرطوم السودان
عضو مجلس اإلدارةمحمد عبد الشفیع عیسى. د.أ

القاهرة–بمعهد التخطیط القومى –أستاذ متفرغ 

أعضاء مجلس اإلدارة 

الرئیساحمد منیر الحمش. د. أ
األمین العام أشرف السید العربى. د.أ
أمین الصندوقمحمود محمد رضا فتح اهللا.د.أ
عضو مجلس اإلدارة البیر بطرس داغر. د.أ

أعضاء اللجنة التنفیذیة

األمین العام أشرف السید العربى. د.أ
أمین الصندوقمحمود محمد رضا فتح اهللا.د.أ
عضو مجلس اإلدارةسمیة أحمد على عبد المولى . د.أ
عضو مجلس اإلدارةمحمد عبد الشفیع عیسى. د.أ

العامة هیئة األمانة

رئیس هیئة التحریرمحمد عبد الشفیع عیسى. د.أ
نائب رئیس هیئة التحریرسمیة أحمد على عبد المولى . د.أ
هیئة التحریرعضو البیر بطرس داغر.د.أ
هیئة التحریرعضو على همال. د.أ
هیئة التحریرعضو عبد الفتاح الجبالى .أ

هیئة تحریر مجلة بحوث اقتصادیة 
عربیة

تناشد الجمعیة السادة األعضاء بضرورة اإلسراع بسداد 
متأخرات اشتراكاتهم عن السنوات السابقة وكذا اشتراكاتهم 

و یمكنكم سداد االشتراكات 2019عن العام الحالى 
.بإحدى الوسائل التالیة 

نقدا أو بشیك 
بإسم الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة وعلى مصرفى

عنوانها بالقاهرة
تحویل بنكى 

على حساب الجمعیة رقم 
بالجنیه المصرى ، ) 1303070758803500016(

بالدوالر ) 1303060758803500016(وحساب رقم 
فرع الخلیفة –األمریكى، على البنك األهلى المصرى 

.بالقاهرة –المأمون 

اإلشتراكات 
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. 2018/2019الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة لعام إدارة مجلس ات أعضاءاجتماعأهم قرارات 
بمقر –2/5/2018بتاریخ ، 2018لعام ) 1(اجتماعه رقم مجلس إدارة الجمعیة أعضاء عقد

عدة موضوعات من أهمها ضرورة تحسین الموقف المالي االجتماع وناقش ،الجمعیة بالقاهرة
كما ناقش االجتماع أیضا ترتیبات انعقاد المؤتمر . طتها العلمیة واإلداریة المختلفةللجمعیة لمقابلة أنش

التي ناقشها تأیضا من الموضوعا. همیة عقده في موعدهأالعلمى الخامس عشر للجمعیة و 
.طباعة مجلة بحوث اقتصادیة عربیة ومدي إمكانیة طباعتها من القاهرةاالجتماع موضوع 

ناقش ، بمقر الجمعیة بالقاهرة 9/9/2018عقد بتاریخ والذى جلس إدارة الجمعیة االجتماع الثاني لم
أشرف / األمانة العامة للجمعیة حیث تم إنتخاب السید األستاذ الدكتور موضوع تشكیل هیئة مكتب 

سمیر مصطفي ، وتعاونة أمانة محمد/أمینا عاما للجمعیة، بعد وفاة المغفور له الدكتور–العربى 
یقوم هو بتحدید صالحیاتها ومسئولیاتها وتوزیع المهام الخاصة بها مكونة من أعضاء المقیمین عامة 

مجلة بحوث تحریر یة أحمد على عبد المولى بأعمال سم/ تكلیف األستاذة الدكتورة و . بالقاهرة 
"بحوث اقتصادیة عربیة "ووضع تصور عن الموازنة المطلوبة لطباعة مجلة اقتصادیة عربیة، 

األمین العام بالتنسیق مع األعضاء السیدكما كلف . كان إصدارها ومقترح رسوم التحكیم والنشروم
أعضاء األمانة العامة بالقاهرة لطرح البدائل المتاحة لعقد المؤتمر وٕاقتراح عنوان ومكان وتاریخ إنعقاد 

ق واالعداد م التنسیمحمد عبد الشفیع للقیام بمها. د.االجتماع تم تكلیف أذاأیضا في ه. المؤتمر
.2019-2018لمى للجمعیة للعام لورش العمل للموسم الع

بمقر الجمعیة 26/1/2019بتاریخ والذي عقد 2019عام ستعرض المجلس في اجتماعه األول لا
بإعداد-العامبالتنسیق مع األمین - تكلیف السید أمین الصندوق وتم بالقاهرة الموقف المالي للجمعیة 

ضل البدائل المتاحة الستثمار الودائع الدوالریة للجمعیة، وعرض هذه الدراسة على دراسة حول أف
. أقرب اجتماع قادم لمجلس اإلدارة أو اللجنة التنفیذیة

، عامًا على تأسیس الجمعیة30بمناسبة مرور أیضا ناقش المجلس موضوع تنظیم احتفالیة 
سمیر أمین، ودراسة البدائل / من أمثال الدكتورعتبارها مناسبة جیدة لتكریم الرواد االقتصادیینوبإ

...) برنامج منح بحثیة / مسابقة لشباب الباحثین(المختلفة إلعداد أبحاث حول أعمال هؤالء الرواد 
.وقد تم تكلیف األمین العام بوضع تصور متكامل حول هذه االحتفالیة

نشاط الجمعیة
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ي الخامس عشر للجمعیة في ن یعقد المؤتمر العلمأأیضا تم االتفاق في هذا االجتماع على - 
التنمیة العربیة بین التحدیات الراهنة وآفاق الثورة 2019دیسمبر 14و13بیروت یومي 

: وقد ضمت محاوره االتي".الصناعیة الرابعة
. اإلنجازات واإلخفاقات : كشف حساب التنمیة العربیة بعد أكثر من نصف قرن :المحور األول
.عماراإلمن واالستقرار وٕاعادة اعتبارات األ:المحور الثاني
.الفرص والتحدیات : الثورة الصناعیة الرابعة:المحور الثالث
.القضایا األساسیة لألمن االقتصادي العربي: المحور الرابع

دور القطاع الخاص في تحقیق التنمیة العربیة ومواجهة تحدیات األمن :المحور الخامس
.لرابعةاالقتصادي في ظل الثورة الصناعیة ا

:اتخذ المجلس عددا من القرارات هيفیما یتعلق بإصدار وطباعة مجلة بحوث اقتصادیة عربیة فقد 
توجیه خطاب شكر لمركز دراسات بالتعاون مع مؤسسة األهرام مع طباعة المجلة في القاهرة -1

.الوحدة العربیة لدعمه جهود إصدار المجلة خالل الفترة السابقة
رئیسًا (الشفیع عیسى عبدمحمد / د: ة من كل مندة للمجلة مكونتشكیل هیئة تحریر جدی-2

علي / ألبیر داغر ود/ ؛ باإلضافة لكل من د)نائبًا لرئیس التحریر(سمیة عبدالمولى / ؛ د)للتحریر
. الفتاح الجبالي كأعضاء هیئة تحریرعبد/ همال وأ

فياألعضاءغیر(معیةالجإدارةمجلسأعضاءمنمكونةللمجلةاستشاریةهیئةتشكیلیتم-3
یتمالمرموقةالعربیةالشخصیاتمنمجموعةإلىباإلضافةمناصبهم،بحكم.)التحریرهیئة

.العاماألمین/ والسیدالجمعیةرئیس/ والسیدالتحریرهیئةرئیس/ السیدبینبالتنسیقاختیارهم

ابتداء من العام )كل شهرین("طالربا"المجلس في إعادة اصدار النشرة الدوریة للجمعیة قررأیضا 
مسئولیة االشراف على إصدار عضو المجلس فتح الرحمن صالح / یتولى الدكتورن أعلى 2019

مع التزام األمانة العامة وسكرتاریة الجمعیة بتقدیم الدعم الالزم لضمان انتظام صدور ،"الرباط"
بین الجمعیة والجهات النظیرة ذات الصلة فیما یتعلق بتنمیة أواصر التعاونو .النشرة بالشكل الالئق

األمینتكلیفوتمبالكویتللتخطیطالعربيوالمعهدفقد بحث المجلس موضوع التعاون بین الجمعیة 
اإلدارةلمجلسالقادماالجتماععلىعرضهیتمالمؤسستین،بینللتعاونمتكاملإطاربوضعالعام

.)بأقر أیهما(التنفیذیةاللجنةأو
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:أهمیة الموضوع
ال شك أنه بعد مرور ما یقرب من سبعة عقود على جهود التنمیة في البلدان العربیة، فإن المحصلة 

فالعدید من الدول العربیة یعاني من صراعات .مازالت مخیبة آلمال وطموحات الشعوب العربیة
المختلفة،االقتصادي خارجیة، ومعظمها یعاني من مظاهر عدم االستقرار تدّخالت وانقسامات و

وحتى تلك الفئة القلیلة من الدول العربیة التي حافظت على معدالت معقولة من األداء االقتصادي 
.  عدم االستدامة التي تواجهها أصبحت تتزاید یومًا بعد یومبفضل ثرواتها الطبیعیة، فإن مخاطر 

تدارس حصیلة التنمیة العربیة لذلك یصبح من األهمیة بمكان، أن یتداعى االقتصادیون العرب ل
خالل أكثر من نصف قرن حتى اآلن، و مواجهة تحدیات اللحظة ) حصاد اإلنجازات واإلخفاقات(

الراهنة في ضوء اعتبارات األمن واالستقرار وٕاعادة اإلعمار، و كذا بحث اآلفاق المستقبلیة لالقتصاد 
وقضایا األمن ، "الصناعیة الرابعةالثورة"العربي من منظور الفرص والتهدیدات التي تفرضها 

.االقتصادي العربي الماثلة منذ أمد طویل نسبیا

الخلفیات األساسیة لموضوع المؤتمر
التنمیة العربیة" جردة حساب: "أوال 

لیة، إلقاء نظرات فاحصة على وآفاقها المستقبیتطلب البحث في التحدیات الراهنة للتنمیة العربیة
تها وٕاخفاقاتها في الماضي القریب والبعید، استئنافا لجهود سبقت من الرعیل حصاد التنمیة بإنجازا

الجمعیة العربیة "األول والثاني لالقتصادیین العرب، من مختلف مشاربهم وأقطارهم، في رحاب 
لما تحقق و ما لم " جردة حساب"یتطلب ذلك تقدیم ما یشبه . ومن خارجها" للبحوث االقتصادیة

وتلك هي نقطة البدایة الطبیعیة ألعمال .رن أو یزید، وفق منهجیة علمیة مدّققةیتحقق خالل نصف ق
.المؤتمر العلمي القادم، ذات الطبیعة المتشعبة في هذا الظرف التاریخي الدقیق

لمؤتمر العلمي الخامس عشر الورقة الخلفیة ل
عربیة للبحوث االقتصادیة الللجمعیة

"التنمیة العربیة بین التحدیات الراهنة و آفاق الثورة الصناعیة الرابعة"
لبنان–، بیروت 2019كانون األول /دیسمبر13-14
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تحدیات الوضع العربي الراهن: ثانیا 
متنوعة، وكانت یحفل الواقع العربي الراهن بتحدیات وتهدیدات متنوعة، من مصادر داخلیة وخارجیة

نتیجتها حدوث حالة من عدم االستقرار المزمن في عدد من البلدان العربیة، ونشوب نزاعات أهلیة 
و مع بدء التعافي القتصادات عربیة معینة بعد فترة . مع تصاعد التدخالت الخارجیة في عدد آخر

عادة األعمار بما لها من من التمزق وتدهور الحالة األمنیة خالل السنوات األخیرة، ُتطرح قضیة إ
.أبعاد مالیة واجتماعیة وٕاستراتیجیة مختلفة

لذلك یصبح من المهم تناول اقتصادیات إعادة اإلعمار في إطار استعادة السلم األهلي، و تقدیم 
. المقترحات الرصینة، على اساس علمي، لتعظیم العائد التنموي و الخفض المرّشد للنفقات

یة الرابعة وآفاق التحول الرقميالثورة الصناع: ثالثا 
، جوهرها هو عملیة "الثورة الصناعیة الرابعة"الثورة التكنولوجیة التى یعیشها العالم حالیًا، باسم 

وفي ضوء ذلك، فإن القطاع الرقمى سوف یستمر فى حیازة قصب السبق بالمقارنة . "التحول الرقمي"
التقدیرات، فإن معدل الرقمیة على مستوى ولكن حسب بعض .مع القطاعات األخرى لزمن قادم

فقط من شركات األعمال فى العالم هى التى % 5، أي أن % 5االقتصاد العالمى ككل ال یزید عن 
"األتمتة الجزئیة"و أنه یمكن تطبیق تطبق التكنولوجیات الرقمیة تطبیقا یقرب من االكتمال، 

.یرباستخدام التكنولوجیات الموجودة حالیا، إلى حد كب
ولمزید من توضیح هذه الحقیقة، نشیر إلي أنه لیس من الضروري أن یتم تركیز االستثمار علي 
أنشطة القطاع الرقمي فقط، وٕانما یمكن استخدام المتاح من اآللیات الرقمیة بهدف تطویر القطاعات 

:لتالیةوتتم اإلشارة في هذا المجال إلي األنشطة ا. خارج االقتصاد الرقمي بالمعنى المحدد 
.التكنولوجیا العالیة - 
.تجارة التجزئة - 
.أنظمة وخدمات الرعایة الصحیة - 
.السفر والتنقل - 
.االتصاالت - 
.الخدمات المهنیة - 
.الخدمات المالیة - 
.تصنیع وتجمیع السیارات - 
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.أنشطة التواصل والترفیة - 
.السلع االستهالكیة والغذائیة - 
.تطویر المنظومة التعلیمیة- 

ي بعض من أهم القضایا التطبیقیة للتنمیة العربیة في ظل الثورة الرابعة، والتي یمكن بحثها و فیما یل
:باستفاضة من خالل أعمال المؤتمر العلمي

الحكومة االلكترونیة.1
تتیح الثورة الرابعة فرصًا لتطویر الخدمات بالقطاع الحكومي، وخفض نفقات التعامل، 

والمساءلة، ودعم كفاءة القطاع الحكومي من خالل وخفض معدالت الفساد، ودعم الشفافیة
وكما یطرح التحول إلى تطبیقات الحكومة اإللكترونیة، مثال، . تطبیقات الحكومة اإللكترونیة

وهو ما یطرح تساؤالت عدة عن واقع وفرص ومستقبل . فرصًا مهمة، فإنه یطرح تحدیات
درجة االستعداد اإللكتروني لهذا تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في الدول العربیة، وعن 

. التحول

الثورة الرابعة وأسواق العمل العربیة.2
الثورة الرابعة كما تطرح تحدیات في سوق العمل، فإنها تطرح فرصًا مهمة، وخاصة في 

لكننا نحتاج لوضع . مواجهة ظاهرة بطالة الشباب، والفئات المعلمة منه وخاصة من اإلناث
. ل، وعن الوظائف الجدیدة المطلوبة، والمهارات التي تحتاجهاتصور واضح عن هذا التحو 

كما تثور الحاجة لتقدیر حجم األثر المتوقع على أصحاب المهارات المنخفضة والمتوسطة، 
وكْي ال تتحول هذه الفئات إلى قوة ضغط سلبیة على االقتصادیات العربیة بدًال من االستفادة 

حة إلعادة النظر في سیاسات التعلیم والتدریب وحفز فهناك إذن حاجة مل. منها كقوة دفع
.االبتكار، ولالستفادة من التجارب المتمیزة في هذا الصدد

االبتكار واإلنتاجیة في قطاع األعمال العربي.3
كان التحول من الثورة الصناعیة الثالثة إلى الثورة الصناعیة الرابعة نتاجًا لمزیج من 

تدفع هذه . ارع جهود االبتكار في إطار الثورة الصناعیة الرابعةوتتس. االبتكارات التكنولوجیة
فكیف هي . االبتكارات اإلنتاجیة ألعلى، وتفرز منتجات جدیدة، وتحفز النمو االقتصادي

جهود االبتكار في قطاع األعمال العربي؟ وما هي السیاسات المطلوبة لحفز االبتكار في 
.قطاع األعمال العربي
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. من االقتصادي العربيتحدیات األ: رابعا
: تتمثل األبعاد األساسیة لتحدیات األمن االقتصادي العربي في إطارها العام، فیما یلي

:حریة صیاغة السیاسة االقتصادیة في العالم العربي- 1
ارتبطت الدول العربیة، شأنها شأن كثیر من دول العالم النامي، بعدد كبیر من االلتزامات الدولیة 

على حریتها في صیاغة سیاساتها االقتصادیة الوطنیة، األمر الذي یقلل من الحیز المتاح التي تؤثر 
من أهم هذه االلتزامات ما یتعلق بمنظمة التجارة . لها الختیار السیاسات االقتصادیة المالئمة

دولة عربیة عضو وخمسة في طور االنضمام، ومن المعروف أن االنضمام 12العالمیة حیث هناك 
هذه المنظمة یستتبع إحداث تغییرات في التشریعات الداخلیة للدول في مجاالت عدة تتضمن، إلى 

من بین ما تتضمن، حقوق الملكیة الفكریة مثال، وهوما قد یفرض قیودا شدیدة على فرص النمو 
وعلى هذا النحو هناك اتفاقات دولیة عدیدة تحّد نسبیا من حریة صیاغة . االقتصادي للدول العربیة

.السیاسة االقتصادیة الوطنیة في الدول العربیة، یجب مراجعة الموقف العربي منها

:األمن الغذائي- 2
هناك ركائز أساسیة لألمن الغذائي تتضمن توافر األغذیة واستقرار اإلمدادات منها، وٕامكانیات 

الرئیسیة وتعاني الدول العربیة من عجز شدید في كثیر من المحاصیل الزراعیة . الحصول علیها
باإلضافة إلى تقلب العالقات السیاسیة مع دول اإلمدادات األساسیة، وهو ما یفرض تخوفات بشأن 
استقرار توافر االحتیاجات األساسیة دون قیود وشروط سیاسیة، كما تثور إمكانیة الحد من العجز 

.الغذائي من خالل التوسع في التطبیقات التكنولوجیة الحدیثة

:أمن الطاقة- 3
لى الرغم من امتالك الدول العربیة ألكبر احتیاطیات النفط والغاز في العالم إال أن أسعار النفط ع

بدأت تخرج عن سیطرة الدول العربیة في السنوات األخیرة بسبب دخول منتجین جدد من ناحیة 
وكذلك تطور إنتاج النفط الصخري من ناحیة أخرى وهو ما قد یهدد المصدر الرئیسي للدخل في 

على الجانب اآلخر فإن هناك تحوال نحو االهتمام بالطاقة المستدامة متمّثلة . عدید من الدول العربیة
التي تدعم التحول عن " التغیر المناخي"في مصادر الطاقة المتجددة في ضوء مخرجات مؤتمر 

ول نجم كل ذلك یطرح التساؤالت عن مستقبل التنمیة في الدول العربیة بعد أف. الوقود األحفوري
.مصادر الطاقة التقلیدیة



10

:األمن المائي- 4
تعاني جمیع الدول العربیة من عجز مائي وتصحر كبیرین وهو ما ینذر بإمكان حدوث نزاعات 

وهناك اهتمام عالمي قوي حالیًا بترابط أمن الماء وأمن الغذاء، وأمن . مختلفة حول مصادر المیاه
.الطاقة

:االنكشاف التجاري- 5
ول العربیة باستثناء الدول النفطیة من وجود عجز كبیر في موازین مدفوعاتها نتیجة الدتعاني 

وقد انتهجت الدول العربیة سیاسات متنوعة لتحریر . اعتمادها على الواردات لتلبیة الطلب المحلي
قطاع التجارة الخارجیة ضمن التزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمیة أو في إطار انخراطها في
اتفاقات تكامل إقلیمي متعددة أسفرت في كثیر منها عن إمكان تحویل بعض الدول العربیة إلى 
أسواق للشركاء األجانب دون تحقیق مكاسب تذكر نتیجة لتراجع القطاع الصناعي بها وضعف قدرته 

یة فجوات ویفرض كل ذلك ضرورة االهتمام بقضایا التجارة البینیة والخارجیة العربیة، لتغط. التنافسیة
.الموارد واإلسهام في تسریع عملیة التنمیة

:سیاسات التصنیع- 6
مع تزاید االعتماد في كثیر من الدول العربیة على اإلنتاج المعدني والنفطي والغازي من أجل 
التصدیر منذ فترات طویلة، فقد تراجع االهتمام بالتصنیع في معظم الدول العربیة بما یشكل تهدید 

وما " نزع التصنیع"فكیف یمكن مواجهة ظاهرة . ادي للدول العربیة، حاضرا ومستقباللألمن االقتص
.صلة ذلك بالتكامل والتعاون االقتصادي العربي؟

المحاور الرئیسیة للمؤتمر 
:م أعمال المؤتمر إلى خمسة محاور رئیسیةتقسّ في ضوء الخلفیات األساسیة السابقة، 

. اإلنجازات واإلخفاقات : لعربیة بعد أكثر من نصف قرن كشف حساب التنمیة ا:المحور األول
.عماراإلاعتبارات األمن واالستقرار وٕاعادة :المحور الثاني
.الفرص والتحدیات : الثورة الصناعیة الرابعة:المحور الثالث
.القضایا األساسیة لألمن االقتصادي العربي:المحور الرابع

في تحقیق التنمیة العربیة ومواجهة تحدیات األمن االقتصادي دور القطاع الخاص :المحور الخامس
.في ظل الثورة الصناعیة الرابعة
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خطوط إرشادیة تقنیة لكتابة األبحاث المقدمة للمؤتمر

المواصفات الفنیة-1
والعناوین الفرعیة 18، و یكتب العنوان الرئیسي بحجم الخط "word"تكتب األبحاث بطریقة - 

بالخط الخفیف، مع عدم 14الثقیل وأما متن البحث فیكتب بحجم ، مع الخط 16بحجم 
.وضع صیغ خاصة للكتابة

:الجدول الزمني لتقدیم األبحاث-2
.2019أیار / مایو23یوم الخمیس الموافق موعد أقصاهتقدم المقترحات البحثیة في - 
ر بحلول منتصف تقدم األبحاث التي تتم الموافقة علیها من قبل اللجنة التحضیریة للمؤتم- 

.2019أیلول /سبتمبر
تقدم التعدیالت المطلوبة بحلول منتصف أكتوبر لیتم العمل بها وٕاعادة تسلیمها للمنسق العام - 

.2019للمؤتمر في األول من نوفمبر 

***************************

تناشد الجمعیة السادة األعضاء بضرورة اإلسراع بسداد متأخرات اشتراكاتهم عن السنوات السابقة 
.و یمكنكم سداد االشتراكات بإحدى الوسائل التالیة 2019عن العام الحالى وكذا اشتراكاتهم 
نقدا أو بشیك 

مصرفى بإسم الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة وعلى عنوانها بالقاهرة
تحویل بنكى 

بالجنیه المصرى ، وحساب رقم ) 1303070758803500016(على حساب الجمعیة رقم 
فرع الخلیفة –الدوالر األمریكى، على البنك األهلى المصرى ب) 1303060758803500016(

.بالقاهرة –المأمون 

اإلشتراكات 
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عربیة للبحوث االقتصادیة، فقد قرر فى إطار االحتفال بمرور ثالثین عامًا على تأسیس الجمعیة ال
، إطالق برنامج 2019ینایر 26مجلس إدارة الجمعیة فى إجتماعه الذى عقد بالقاهرة بتاریخ 

، لتسلیط الضوء على أعمال الرواد االقتصادیین من 2019للمنح البحثیة للباحثین العرب لعام 
عمالهم على مدى العقود الماضیة، على أن مختلف األقطار العربیة، الذین أثروا المكتبة العربیة بأ

ویشترط فیمن یتقدم للحصول على هذه المنح أن یكون . تبلغ قیمة كل منحة ألف دوالر أمریكى
- :باحثًا عربیًا وأن یقدم البحث بلغة عربیة سلیمة، وأن یتبع اإلجراءات التالیة 

أو على asfer.egypt89@gmail.comترسل األوراق على البرید اإللكترونى للجمعیة - 1
: ب.القاهرة، ص–مدینة نصر –ب عمارات العبور طریق صالح سالم 17: العنوان التالى 

.ع .م.ج- القاهرة 11811بانوراما أكتوبر، الرمز البریدى 88
.)202(22631715: تلیفاكس -) 202(22621737: تلیفون 

الباحث بطلبه إلى الجمعیة متضمنًا إطارًا تفصلیًا للبحث المقترح، وذلك فى موعد أقصاه یتقدم - 2
: ، على أن یرفق بالطلب 2019تموز / مایو 30یوم الخمیس الموافق 

إقرار خطیًا بعدم نشر البحث .ج. صورة من جواز السفر . ب. سیرة ذاتیة مفصلة للمتقدم .أ
یخطر الباحث بقرار الجمعیة بقبول البحث من عدمه فى و . أو تقدیمه للنشر فى أى جهة أخرى

.،وذلك من خالل البرید اإللكترونى أو عبر الفاكس 2019حزیران / یونیو 30موعد أقصاه 
أیلول /سبتمبر15یقدم الباحث تقریرًا عن مدى التقدم فى إجراء الدراسة فى موعد أقصاه - 3

تشرین أول /أكتوبر31فى موعد أقصاه ، على أن تقدم المسودة النهائیة للبحث 2019
. لن یلتفت إلى طلبات التقدم للمنح غیر المستوفیة للشروط واألوراق المطلوبة و . 2019

تحتفظ الجمعیة بحقها فى رفض أى بحث ال یلتزم بالشروط والمواعید المحددة بعالیة، على أن - 4
. یتم إخطار الباحث بالقرار كتابة 

ویتم إخطار الباحث بنتیجة قبل مجموعة منتقاة من األساتذة،یخضع البحث للتحكیم من - 5
یحصل الباحث و .یوم على األكثر من إستالم المسودة النهائیة للبحث 15التحكیم خالل 

الذى تم قبول بحثه من لجنة التحكیم على مبلغ ألف دوالر كمنحة نظیر جهوده، ویتم دعوته 
لخامس عشر للجمعیة، والمقرر عقده فى العاصمة إللقاء بحثه خالل أعمال المؤتمر العلمى ا

، على أن تتحمل الجمعیة نفقات 2019دیسمبر 14و13بیروت،خالل یومى -اللبنانیة
. السفر واإلقامة الخاصة بسیادته خالل فترة إنعقاد المؤتمر 

2019برنامج المنح البحثیة للباحثین العرب لعام 
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9201/ 2018للجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة للعام ملخص وقائع ورشة العمل األولى

وث االقتصادیة یوم عقدت ورشة العمل األولى ضمن برنامج الموسم الثقافي للجمعیة العربیة للبح
ان ، في تمام الساعة السادسة مساء واستمرت حتى الثامنة ، وك27/10/2018السبت الموافق

العامة مدیر إدارة العالقات االقتصادیة باألمانة-ثامر العانى /المتحدث الرئیسى فیها الدكتور
مسیرة التكامل االقتصادي العربي من الماضي إلى " كان موضوع الورشة هو . لجامعة الدول العربیة

"المستقبل 
منسق  -الشفیع عبد محمد /بدأت ورشة العمل بترحیب بالحضور المشاركین من قبل األستاذ الدكتور

أعقبتها مناقشة عامة من دقیقة ، ثم 40السید المتحدث الرئیسى إستغرقت حوالى عمحاضرة م
. دقیقة تقریبا 120الحضور دامت 

: تضمنت المحاضرة عدة نقاط أساسیة أهمها 
إن محاوالت التكامل االقتصادي العربي استغرقت قرابة ثالثة أرباع القرن، منذ إنشاء جامعة :أوال 

مل العربى المشترك الع" وقد قامت تجربة التكامل فى إطار . حتى اآلن 1945الدول العربیة عام 
أى تعزیز المبادالت التجاریة البینیة، حیث وصلت " المدخل التجاري " بصفة أساسیة انطالقا من ،"

، وامتدت 2000ذروة هذا المدخل إلى إقامة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى إعتبارًا من عام 
) .2005–2000( الفترة اإلنتقالیة الخاصة بها لمدة خمس سنوات 

2018/2019الموسم الثقافى للجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة لعام 
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ورغم طول المدة الزمنیة، وتعدد المحاوالت، فإن نسبة التجارة البینیة إلى إجمالى التجارة الخارجیة 
. طفیفة أو النقص خالل بعض السنواتتقریبا، مع هوامش بالزیادة ال% 10للدول العربیة لم تزد عن 

القمة االقتصادیة وقد بذلت عدة محاوالت طموحة لتطویر المدخل التجارى، حیث تضمنت قرارات
االنتهاء من إقامة منطقة التجارة الحرة - مثال–2009واالجتماعیة التنمویة فى الكویت مطلع 

، والسوق العربیة 2015بحلول عام "االتحاد الجمركى العربى"، وٕاقامة 2010العربیة الكبرى عام 
. 2020المشتركة فى 

" نوعًا من التباطؤ، وتعثرت نسبیا بعض القضایا مثل ورغم ذلك شهدت مسیرة التبادل التجارى البیني 
القانون الجمركى " ؛ هذا بینما تم االقتراب من إنهاء "إزالة الحواجز غیر التجاریة"و " قواعد المنشأ 
". التعریفة الجمركیة " ، وٕان كان النقاش ما زال یدور حول موضوع " العربى الموحد

دت محاوالت متعددة النتهاج مداخل مكملة للتجارة، وخاصة إن مسیرة التكامل العربى شه:ثانیا 
وتم التعبیر عن ذلك خالل القمم . المدخل اإلنتاجى واالستثمارى، ومدخل تعزیز البنیة األساسیة

والتى تضمنت قراراتها إتمام الربط 2009االقتصادیة واالجتماعیة التنمویة، بدء من قمة الكویت 
لحدیدیة وتحددت المشروعات الالزمة، مع بیان التكلفة التقدیریة وفق ما الكهربائى، والربط بالسكك ا

. تم تقدیمه من بیانات من الدول العربیة 

: هناك عدد من العقبات التى حالت دون التطویر المأمول للتكامل االقتصادى العربى، ومنها :ثالثا 
. مجال البنیة األساسیة ضعف المخصصات المالیة المرصودة لمشروعات التكامل، وخاصة فى- 1
، وفي المجال الصلة والصادرة عن مؤتمرات القمةضعف اإللتزام ببعض القرارات ذات - 2

. االقتصادى بالذات
یذ مشروعات التكامل االقتصادى فى التفاوت بین الدول العربیة من حیث درجة التهیؤ لتنف- 3

الفجوة الغذائیة العربیة مثال اعمختلف المجاالت، مع اشتداد الحاجة إلى ذلك كما یبدو من إتس
) . 2017ملیار دوالر عام 33قدرت قیمة الفجوة بنحو (

هذا وقد شهدت المناقشة التى أعقبت المحاضرة، عددًا من التساؤالت وبعض المداخالت القیمة، كما 
. قدمت إقتراحات مهمة 

تكلفة اإلجمالیة للمشروعات التى تم من بین التساؤالت ما یتعلق بأنصبة الدول العربیة المختلفة فى ال
.إقرارها فى القمم االقتصادیة
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رئیس مجلس إدارة هیئة وادى –للواء البحرى مصطفى إبراهیم عامر ومن المداخالت، ما تقدم به ا
. كهیئة مصریة سودانیة مشتركة، تقدم نموذجًا للعمل التكاملى المتطور - النیل للمالحة النهریة

وبدأ أسطولها النهرى بثالثة سفن فقط ، ثم وصل تعداد 1975المذكورة عام وقد تأسست الهیئة
سفینة لنقل البضائع وخاصة اللحوم والمواشى الحیة ، وباخرتان 20سفینة اآلن، منها 22السفن إلى 

. للركاب ، ویحتاج البعض منها إلى تجدید ویبحث عن التمویل االستثمارى الالزم لذلك 

د تركزت على أسالیب تدبیر التمویل الالزم للمشروعات العربیة المقترحة، وخاصة أما المقترحات فق
: فى مجال البنیة األساسیة، مثل 

اقتراح إنشاء بنك أو تحالف بنكى متخصص لتمویل استثمارات البنیة األساسیة على غرار البنك 
. اآلسیوى للبنیة األساسیة الذى أقامته الصین 

مثل ما سیتم فى مشروع السكك الحدیدیة ) البناء والتشغیل ونقل الملكیة(B.O.Tاستخدام نظام 
. بین وادى حلف والخرطوم 

. إنشاء صنادیق خاصة لتمویل المشروعات فى بعض القطاعات الواعدة 

د متأخرات اشتراكاتهم عن السنوات السابقة وكذا تناشد الجمعیة السادة األعضاء بضرورة اإلسراع بسدا
.و یمكنكم سداد االشتراكات بإحدى الوسائل التالیة 2019اشتراكاتهم عن العام الحالى 

نقدا أو بشیك 
مصرفى بإسم الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة وعلى عنوانها بالقاهرة

تحویل بنكى 
بالجنیه المصرى ، وحساب رقم ) 1303070758803500016(على حساب الجمعیة رقم 

–فرع الخلیفة المأمون –بالدوالر األمریكى، على البنك األهلى المصرى ) 1303060758803500016(
.بالقاهرة 

اإلشتراكات 
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2019/ 2018ملخص وقائع ورشة العمل الثانیة للجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة للعام 

2018تشرین الثاني /نوفمبر 17الموافق عقد الحلقة الثانیة من سلسلة ورشة العمل یوم السبت تم 
. تمام الساعة السادسة مساء ، واستمرت حتى الساعة الثامنةفى

ستاذ االقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعیة أ–أشرف كمال عباس : د .قام بتقدیم ورقة العمل أ
بین التوسع األفقي والتوسع الرأسي في الزراعة العربیة مع إشارة خاصة (انها وكان عنو بالقاهرة ، 

).إلى جمهوریة مصر العربیة
شارك الحاضرون في مناقشات موسعة حول الورقة وما یتصل بها من محاور وقد وصل عددهم الي  

: مشاركًا ، حیث تناولت هذه المناقشات عدة نقاط مهمة أبرزها 25
كتفاء الذاتي من السلع الغذائیة في الوطن العربي ، وهي نسب یتزاید انخفاضها انخفاض نسب اال-1

عبر الزمن 
"السیادة الغذائیة " و أهمیة اإلنتاج الزراعي لعملیة التنمیة العربیة ، لتحقیق األمن الغذائي ، بل -2

حسب تعبیر بعض الباحثین 
حوث الزراعیة والتعلیم الزراعي واإلرشاد ، من خالل االهتمام بالبأهمیة رفع اإلنتاجیة الزراعیة-3

الزراعي ، وتطبیق التكنولوجیات الحدیثة دون افتئات علي العمالة الزراعیة ، و االهتمام باستنباط 
. السالالت النباتیة والحیوانیة الجدیدة 

. تطبیق منهج التنمیة الریفیة المتكاملة في المناطق المستصلحة حدیثًا من األراضي الزراعیة -4
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صناعیة –إعطاء األولویة للشباب في توزیع األراضي القابلة لالستزراع وٕاقامة مجتمعات زراعیة -5
. متكاملة اقتصادیًا واجتماعیًا 

القطن .. (تغییر التركیب المحصولي ، بحیث یتواءم مع احتیاجات التنمیة العربیة في المدى الطویل -6
) . والقمح في جمهوریة مصر العربیة مثُال 

. لعمل علي التغلب علي القید المائي في مشروعات التوسع الزراعي من خالل طرق الرى الحدیثة ا-7
االهتمام بالمزراع والفالح ، ودعم المنتج الزراعي الصغیر والمتوسط للصمود في المنافسة محلیًا -8

قرارهم للحفاظ ودولیًا ، وبهدف جعل مهنة الفالحة جاذبة للشباب ، مع إبقاء المزارعین في مناطق است
. علي التوازن المجتمعي 

. لمیسر والتسویق الجماعي للمحاصیلتشجیع التعاونیات الزراعیة ، وتوفیر الطرق المناسبة للتمویل ا-9
.   ن التنمیة الزراعیة ضرورة بقاء ولیست ترفًا أالتأكید علي - 10

2019/ 2018للعام للجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة لثةملخص وقائع ورشة العمل الثا

انعقدت في رحاب الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة الحلقة الثالثة من سلسلة ورش العمل في 
من 9/2/2019الموافق مساء یوم السبت2018/2019إطار الموسم الثقافي للجمعیة للعام 

سسیها و مساء، بحضور لفیف من أعضاء الجمعیة وبعض من مؤ ةالساعة السادسة إلى الثامن
.أصدقائها

. ، وقدم له د"مصر نموذجا: أثر المعاییر البیئیة على الصادرات العربیة" كان موضوع الورشة
.أكتوبر، بالقاهرة6أستاذ اقتصادیات البیئة بجامعة –صالح عزب 

:تقدیم ورقة المداخلة مناقشة موسعة تناولت بصفة خاصة النقاط اآلتیةهذا وقد جرت بعد 
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كلمة حق یراد بها "ر البیئیة السائدة تمثل مزیجا من المقاییس التي ینطبق علیها القول إن المعایی-1
، بمعنى أن هذه المعاییر، برغم أهمیتها البالغة ونزوعها إلى مواكبة تحدیات التدهور "باطل

د البیئي و التغیر المناخي، إال أنها تستخدم من قبل الدول الكبیرة ذات الثقل األكبر في االقتصا
العالمي والتجارة الدولیة، كأداة تقییدیة غیر جمركیة بما قد یمثل نوعا من التمییز الموّجه 

. لصادرات البلدان النامیة، او لقسم منها
من المهم للبالد النامیة، بما فیها البلدان العربیة، أن تحقق رفع تنافسیة منتجاتها في التجارة -2

منظمة التجارة "معاییر البیئیة العالمیة وفق قواعد الدولیة، من خالل مواكبة التغیر في ال
.مع التسلیم بصعوبة ذلك إلى حد بعید". العالمیة

یمكن للبالد العربیة ان تطور معاییر بیئیة منسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمیة بحیث یتم 
منطقة "ل بین البالد العربیة وبعضها البعض من خال) جنوب- جنوب(التعامل بها مع الشركاء 

".التجارة العربیة الكبرى

تناشد الجمعیة السادة األعضاء بضرورة اإلسراع بسداد متأخرات اشتراكاتهم عن السنوات السابقة وكذا 
.و یمكنكم سداد االشتراكات بإحدى الوسائل التالیة 2019العام الحالى اشتراكاتهم عن

نقدا أو بشیك 
مصرفى بإسم الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة وعلى عنوانها بالقاهرة

تحویل بنكى 
بالجنیه المصرى ، وحساب رقم ) 1303070758803500016(على حساب الجمعیة رقم 

فرع الخلیفة المأمون –دوالر األمریكى، على البنك األهلى المصرى بال) 1303060758803500016(
.بالقاهرة –

اإلشتراكات 
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2019فى بدایة عام منیر الحمش / صدر لألستاذ الدكتور
) األزمة والحرب(فى دمشق كتاب بعنوان سؤال االقتصاد 

السوریة فى ضوء التحوالت والتغیرات الدولیة واألقلیمیة 
حاضرة ومقدمة عن سؤال الهویة ، كما ألقى الدكتور منیر م

تحت عنوان كیف تتعامل بعض الدول مع تداعیات 
مارس 12األزمات االقتصادیة وذلك یوم الثالثاء الموافق 

تحت رعایة وزارة الثقافة فى دمشق والمركز . 2019
. الثقافى العربى وجمعیة العلوم االقتصادیة بدمشق 

فى اطار الخدمات االستشاریة التى یقدمها المعهد 
أشرف .د.أترأس، العربیةللدولتخطیط للالعربى 
الخارطةإعدادبفرق العمل المكلفة العربى

لصالحالمتحدة،العربیةاإلماراتلدولةاالستثماریة
إطار "إعدادبجانب ،االماراتیةاالقتصادوزارة

لقضاء على الفقر متعدد األبعاد استراتیجى عربى ل
إقراره لصالح جامعة الدول العربیة والذى تم وذلك

ضمن مقررات القمة التنمویة العربیة التى عقدت فى 
أشرف رئاسة هیئة .تولى دكذلك . مؤخراً بیروت 

یصدره الذيتحریر تقریر التنمیة العربیة الرابع 
المعهد العربى للتخطیط بالتعاون مع معهد التخطیط 

)جارى العمل به(القومى 

أنشطة أعضاء مجلس إدارة الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة

أشرف العربى.د.أ
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البیر بطرس . د.دمها أالتى قالورقةصدور الحلقة األولى من نص 
أستاذ بكلیة العلوم االقتصادیة وٕادارة األعمال بالجامعة –داغر 

لجمعیة لمائدة المستدیرة التى نظمتها افى ا- بیروت–اللبنانیة 
تحت عنوان ،2019ینایر 26فى ث االقتصادیة العربیة للبحو 

، فى ملحق"المقاربة النظریة لدور اإلدارة العامة في التنمیة"
وتم نشر 2019مارس 4رأس المال یوم اإلثنین الموافق –األخبار 

. 2019مارس 11الحلقة الثانیة من النص یوم اإلثنین الموافق 

فى دیسمبر الدكتور فتح الرحمن صالح قدم 
عمل دورة تدریبیة لمدة خمسة أیام 2018

بالتعاون مع معهد البنك المركزى التونسى بعنوان 
المخاطر باالمؤسسات المالیة اإلسالمیة إدارة " 

وذلك بناء على طلب المعهد اإلسالمى للبحوث 
والتدریب التابع لمجموعة بنك التنمیة اإلسالمى 

.بجدة 

فى بدایة اتدریبىافتح الرحمن برنامج. دكما قدم
لمدة خمسة أیام بالتعاون مع صندوق 2019ینایر 

جموعة اإلسالمیة بطلب من المعهد اإلسالمى للبحوث والتدریب التابع لمالنقد العربى حول الصكوك
.بنك التنمیة اإلسالمى بجدة

البیر بطرس داغر. د.أ

فتح الرحمن صالح.د.أ
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"العمالقة"سیاسات منفتحة ُتدخلها قائمة .. 2018اقتصاد الكویت في 
، حافظت 2014رغم الصعوبات الكبیرة التي واجهتها منذ أزمة انهیار أسعار النفط منتصف عام 

% 2.6، على استقرار مؤشراتها االقتصادیة، وحققت  نموا مناسبا بنسبة 2018ل عام الكویت، خال
بفضل احتیاطاتها المالیة الضخمة، وسیاساتها .2018بنهایة العام ) توقَّعات بنك الكویت الوطني (

على عائدات االقتصادیة المنفتحة، وتمكُّنها من التحول باقتصادها، الذي كان یعتمد بشكل رئیس
نفط، لیصبح أكثر تنوعًا بعد التطور السریع الذي حققته، خالل السنوات الثالث الماضیة، في ال

.استحداث المشاریع غیر النفطیة وتنمیتها

وقال تقریر حدیث آَخر صادر عن البنك الدولي، إن الناتج المحلي الحقیقي للكویت سیواصل 
..%3.5، لیبلغ )2020- 2019(االرتفاع في العامین المقبلین 

في % 3.7الدولیة، من جانبها، توقعت نمو االقتصاد الكویتي بنسبة " فیتش سولیوشنز"وكالة 
، وذلك بدعم تحسُّن اإلنتاج النفطي وزیادة 2018خالل عام %2.4، وأن یبلغ معدل النمو 2019

.أسعار النفط الخام

مو االقتصادي بالكویت ما ، بتقریر أصدرته في سبتمبر الماضي، أن یبلغ متوسط الن"فیتش"ورجحت 
.2022إلى 2019، خالل الفترة من عام %3.4نسبته 

وحققت الكویت نموها االقتصادي بعد أن تمكنت من مواجهة حالة االنخفاض المطول بأسعار النفط 
مركز "وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الكویت واجهت أزمة أسعار النفط وهي في . 2014منذ 
اطات المالیة الكبیرة، والدَّین المنخفض، وسالمة أوضاع القطاع المالي للبالد، ، بفضل االحتی"قوة

.إضافة إلى تطور القطاع غیر النفطي

انخفاض عجز الموازنة
، 2020- 2019، أن ینخفض عجز الموازنة الكویتیة لعام "فیتش"ومن المتوقع، وفق تقریر لوكالة 

.ماليمن الناتج المحلي اإلج% 6.7لیصل إلى حدود  

مقال فى السیاسات االقتصادیة العربیة
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ملیارات 6.5، لیبلغ نحو )2019- 2018(وكان عجز الموازنة قد انخفض في العام المالي الحالي 
في العام % 22من الناتج المحلي للبالد، نزوًال من % 17، بما نسبته )ملیار دوالر21.62(دینار 

) . 2018-2017(المالي السابق له

، مؤكدًا أن اقتصاد )2021- 2020(ًا بحلول العام المالي وتوقَّع التقریر أن تحقق الموازنة فائضًا مالی
.الكویت أصبح مرنًا تجاه تطورات أسعار النفط مقارنة ببعض دول الخلیج

تفوق عالمي للقطاع المصرفي
، المرتبة 2018وضمن مؤشرات تفوُّق االقتصاد الكویتي، احتل القطاع المصرفي بالكویت في العام  

من % 6مصرفیة العربیة من حیث حجم األصول وانه  یستحوذ على نحو السادسة بین القطاعات ال
من ودائعه وقد بلغت  حجم الموجودات الُمجمعة % 7إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و

ملیار دوالر حتى منتصف العام الجاري، مسجًال نموًا 213.7للمصارف الكویتیة المحلیة نحو
.2017عن نهایة عام % 1.6بنسبة 

صندوق النقد الدولي، فإن المصارف الكویتیة سجلت مستویات منخفضة من القروض لاً ووفق
، ومستوى مرتفعًا من المخصصات لمواجهة خسائر القروض بنسبة %2.4المتعثرة، بلغت نسبتها 

.%200تغطیة تجاوزت 

احتیاطي النقد األجنبي
في شهر أكتوبر الماضي، فقد ارتفع احتیاطي واستنادًا إلى بیانات البنك المركزي الكویتي الصادرة
.ملیار دوالر، شامًال قیمة الذهب35.3النقد األجنبي بنحو نصف ملیار دوالر، لیصل إلى 

4شهرًا، وهو ما یتخطى 13ویكفي االحتیاطي النقدي لسداد احتیاجات الكویت من الواردات السلعیة 
.أشهر3أضعاف المتوسط العالمي الذي یصل إلى 

َدین منخفض وبطالة متراجعة
الذي وجاءت الكویت في مرتبة متأخرة بالمنطقة من حیث نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي،

بالمنطقة، حیث ال تتخطى نسبة الدین العام للبالد إلى الناتج 13وصلت فیه إلى المرتبة الـ
.%30حاجز الـالمحلي

5؛ منها قرابة )ملیار دوالر26نحو (ملیارات دینار 8ویبلغ إجمالي الدین العام الكویتي نحو 
) ملیارات دوالر8.32(ملیار دینار 2.5إصدارات محلیة، ونحو ) ملیار دوالر16.6(ملیارات دینار 
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وضمن المؤشرات التي تؤكد تفوق االقتصاد الكویتي، تراجع نسبة .إصدارات في األسواق الدولیة
.العام الحاليخالل % 2.2البطالة في البالد إلى 

االستثمارات األجنبیة
االستثمارات األجنبیة كان لها دور أیضًا في إنعاش االقتصاد الكویتي، وقد أظهرت بیانات رسمیة، 

أن هیئة تشجیع االستثمار األجنبي المباشر في الكویت استطاعت ) 2018(نهایة نوفمبر الماضي 
-2018)بالد خالل السنوات الثالث الماضیةملیارات دوالر رؤوس أموال أجنبیة إلى ال3.5جذب 
2017-2016(

ولعل أهم عامل جذب لالستثمارات األجنبیة في الكویت ضرائبها المنخفضة؛ فهي تحلُّ في المرتبة 
، حیث %15الثالثة بین أرخص الدول عالمیًا في تحصیل ضرائب من الشركات األجنبیة، بنسبة 

، بحسب %10ن قطر وبلغاریا، بنسب ضرائب تصل إلى نحو تحلُّ في المركزین األول والثاني كل م
.األمریكیة" بیزنس إنسایدر"تقریر لمجلة 

1/1/2019الخلیج اونالین : المصدر

تناشد الجمعیة السادة األعضاء بضرورة اإلسراع بسداد متأخرات اشتراكاتهم عن السنوات السابقة وكذا 
.و یمكنكم سداد االشتراكات بإحدى الوسائل التالیة 2019اشتراكاتهم عن العام الحالى 

نقدا أو بشیك 
اهرةمصرفى بإسم الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة وعلى عنوانها بالق

تحویل بنكى 
بالجنیه المصرى ، وحساب رقم ) 1303070758803500016(على حساب الجمعیة رقم 

–فرع الخلیفة المأمون –بالدوالر األمریكى، على البنك األهلى المصرى ) 1303060758803500016(
.بالقاهرة 

ت اإلشتراكا
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» المركزي السوداني«مجلس إدارة إعادة تشكیل 
اقتصاد أعلن السودان، أمس، إعادة تشكیل مجلس إدارة البنك المركزي، وضم ألول مرة خبراء 

، في الفترة األخیرة التي »المركزي«وأساتذة جامعات معروفین بانتقاداتهم الحادة والمتواصلة لسیاسات 
.یعتقد البعض أنها لعبت الدور األساسي في تدهور اقتصاد البالد

ووفقًا لقرار جمهوري أصدره الرئیس السوداني عمر البشیر، تم تعیین محمد خیر الزبیر محافظ بنك 
ان المركزي رئیسًا لمجلس اإلدارة، وضم المجلس عثمان البدري أستاذ االقتصاد في جامعة السود

الخرطوم ونزار خالد الخبیر االقتصادي وفاطمة أحمد فضل أستاذ االقتصاد في إحدى الجامعات 
السودانیة

الجامعة العربیة تبحث إنشاء لجنة دائمة لتنفیذ اتفاقیة تحریر التجارة
العربیة، خالل اجتماع الیوم األحد، مقترحًا إلنشاء لجنة دائمة لتنفیذ ومتابعة االتفاقیة بحثت الجامعة 

كما بحث المشاركون خالل االجتماع برئاسة لبنان . العربیة لتحریر تجارة الخدمات بین الدول العربیة
إلى جانب ومشاركة ممثلي الدول العربیة، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتحریر تجارة الخدمات،

مناقشة مقترح مقدم من دولة الكویت بعرض االنضمام لالتفاقیة العربیة لتحریر تجارة الخدمات، 
واستعراض ورقة عمل من األمانة العامة للجامعة العربیة بشأن تحریر بعض القطاعات الخدمیة في 

.الدول العربیة
04-03- 2019–) الدستور(: المصدر 

اخبار اقتصادیة عربیة
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اد مصر وانتهاء سیاسة التقشف قریباً توقعات بنمو قوي باقتص

توقع تقریر حدیث أن تتمكن مصر من تحقیق معدالت نمو قیاسیة، ربما تفوق التوقعات خالل الفترة 
المقبلة، وذلك بدعم انخفاض العائد على سندات الخزانة وقرب االنتهاء من السیاسات التقشفیة التي 

، أن نسبة الدین إلى الناتج 'كابیتال إیكونومیكس'ر أصدرته مؤسسة وأوضح تقری.تتخذها الحكومة
المحلي اإلجمالي بدأت أیضا في التراجع مع تسجیل الموازنة العامة للدولة فائضا أولیا للمرة األولى 

.منذ سنوات عدیدة
، 2024بحلول % 75وتوقع التقریر انخفاض نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى نحو 

یؤكد هذا على رؤیتنا بأن نمو الناتج المحلي 'وتابع فض فاتورة األجور بالقطاع العام،وذلك بفضل خ
وذكرت كابیتال .'اإلجمالي سیكون أكبر من معظم التوقعات خالل السنوات القلیلة المقبلة

الناتج من% 30أن المدیونیة الضخمة لمصر بالعملة األجنبیة، والتي تمثل نحو ' إیكونومیكس
تعني أن الوضع المالي للحكومة معرض لحدوث 2018/ 2017المحلي اإلجمالي في العام المالي 

.تقلبات في سعر صرف الجنیه
وأشار التقریر إلى أن الزیادات السریعة في أسعار السلع العالمیة ستحدث أیضا مشكالت فیما یتعلق 

في أسعار النفط إلى ارتفاع اإلنفاق على % 10بنسبة وتوقع التقریر أن تؤدي الزیادة . بفاتورة الدعم
.من الناتج المحلي اإلجمالي% 0.4دعم الوقود في مصر بنحو 
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وأشادت المؤسسة بنجاح الحكومة المصریة في استعادة االستقرار لالقتصاد، یشیر إلى وجود مخاوف 
.مزیدمن أن تتعجل الحكومة وتقلل من جهوده، ودعا التقریر إلى القیام بال

خالل السنوات المقبلة، سینتقل التركیز إلى الجهود األشد جرأة والمطلوبة لرفع معدل ': وتابع التقریر
.'النمو المحتمل لمصر، وتزداد لدینا المخاوف بأن تلك الجهود لن تكون بالقدر المطلوب

المصریة بإجراء المزید ، طالب معهد التمویل الدولي الحكومة'انتربرایز'وفي نفس الوقت ووفقًا لنشرة 
.2016من اإلصالحات في إطار البرنامج الذي یجري تنفیذه منذ نوفمبر 

01/03/2019- )العربیة(: المصدر 

ع بسداد متأخرات اشتراكاتهم عن السنوات السابقة وكذا تناشد الجمعیة السادة األعضاء بضرورة اإلسرا
.و یمكنكم سداد االشتراكات بإحدى الوسائل التالیة 2019اشتراكاتهم عن العام الحالى 

نقدا أو بشیك 
مصرفى بإسم الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة وعلى عنوانها بالقاهرة

تحویل بنكى 
بالجنیه المصرى ، وحساب رقم ) 1303070758803500016(على حساب الجمعیة رقم 

–فرع الخلیفة المأمون –بالدوالر األمریكى، على البنك األهلى المصرى ) 1303060758803500016(
.بالقاهرة 

اإلشتراكات 
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ملیون دوالر116المغرب یصدر سندات إسالمیة سیادیة بقیمة 
رب أصدر سندات سیادیة إسالمیة، بنظام قال مسؤولون بوزارة المالیة المغربیة، أمس، إن المغ

.لمدة خمس سنوات خاصة بنظام اإلجارة) ملیون دوالر116(ملیار درهم 1.1اإلجارة، بقیمة 
لها خصوصیتها المغربیة في «وقال الحسن الدز، المسؤول، بوزارة المالیة للصحافیین إن الصكوك 

تراعي صورة البلد «وأضاف أنها »قانونیةأنها تحترم الضوابط الشرعیة اإلسالمیة والمقتضیات ال
، حیث إن الدولة هي الضامن بین »ومصداقیته وهي ال تشبه تجارب دول أخرى في الصكوك

تبقي یدها على األمالك بحیث تبقى تابعة لها رغم تأجیرها «المستثمر والمستأجر، وٕان الدولة 
.»واستغاللها

. »یكون فیها سیولة كما سوق سندات الخزینةلدینا طموح لنؤسس لسوق للصكوك«: وأضاف قائال
ویأمل المغرب في أن إصدار الصكوك سیعزز السیولة في السوق المغربیة ویجذب المستثمرین 

.األجانب

ویعتبر المغرب األكثر . وبقیت هذه الصكوك محل تخوف ورفض طویلین من جانب اإلسالمیین
.ویر التمویل اإلسالميتقدما بین الدول المجاورة في شمال أفریقیا في تط

06/10/2018-)الشرق االوسط: (المصدر 

دول3االتفاقیة العربیة لتحریر تجارة الخدمات تنتظر مصادقة 
اجتماع لجنة مفاوضات تحریر 2019مارس 3یوم األحد الموافق في مقر جامعة الدول العربیة بدأ

بنان ومشاركة ممثلي الدول العربیة، لمناقشة ومتابعة التجارة في الخدمات بین الدول العربیة برئاسة ل
.عدد من الموضوعات المتعلقة بتحریر تجارة الخدمات بین الدول العربیة

وأوضح خالد محمود والي رئیس قسم تجارة الخدمات في إدارة التكامل االقتصادي العربي في 
العربیة لتحریر التجارة في الجامعة العربیة، أن هناك عشر دول عربیة منضمة إلى االتفاقیة

الخدمات، كما أن هناك دولتین مصدقتان علیها هما السعودیة واألردن، مبینا أن مصر بصدد 
التصدیق على االتفاقیة، مبینا أن دخول االتفاقیة حیز التنفیذ سیكون بعد مرور ثالثة أشهر من 

.تصدیق ثالث دول عربیة علیها
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مدى یومین عددا من الموضوعات، من بینها مقترحات بإنشاء وأشار إلى أن االجتماع یناقش على
لجنة دائمة لتنفیذ ومتابعة االتفاقیة العربیة لتحریر التجارة في الخدمات بین الدول العربیة، وعرض 
دولة االنضمام لالتفاقیة العربیة لتحریر التجارة في الخدمات، إضافة إلى استعراض ورقة عمل من 

.للجامعة العربیة بشأن تحریر بعض القطاعات الخدمیة في الدول العربیةقبل األمانة العامة 
2019مارس 4من الریاض،  االثنین » االقتصادیة:المصدر 

السودان یخفض سعر الدوالر الجمركي
القراراتمنحزمةعناالثنین،إیال،طاهرمحمدحدیثا،المعینالسودانيالوزراءرئیسأعلن

وكشف رئیس االتحاد العام .الجمركيالدوالرقیمةخفضأبرزهاالخاص،قطاعاللدعماالقتصادیة
ألصحاب العامل السوداني، سعود البریر، أن القرارات التي أصدرها رئیس الوزراء تمثلت في االتفاق 

، و إعفاء كل "جنیه15جنیه إلى 18من "بالمئة 20بنسبة الجمركيالدوالرعلى خفض قیمة 
واعتبر البریر أن القرارات هي ، (IM)مدخالت االنتاج، والحاویات الشخصیة من فورم االستیراد

، وأن من شأنها تحریك وتنشیط قطاعات "إیجابیة للقطاع الخاص واالقتصاد الوطنيبشرى"بمثابة 
.السودانياالقتصاداألعمال ودعم

، الخاصالقطاعتجد اإلشادة والدعم من "كما أكد أن القرارات المتخذة من قبل رئیس مجلس الوزراء 
باعتبارها تسهم في معالجة وحل كثیر من اإلشكالیات، وتدعم االقتصاد الوطني، إلى جانب تأثیرها 

اإلیجابي على عدد من القطاعات اإلنتاجیة والحركة التجاریة، 
بتوقیت أبوظبي20:52- 2019فبرایر 25

شخصیة العدد

وكذا اشتراكاتهم عن تناشد الجمعیة السادة األعضاء بضرورة اإلسراع بسداد متأخرات اشتراكاتهم عن السنوات السابقة
.و یمكنكم سداد االشتراكات بإحدى الوسائل التالیة 2019العام الحالى 

نقدا أو بشیك 
مصرفى بإسم الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة وعلى عنوانها بالقاهرة

تحویل بنكى 
بالجنیه المصرى ، وحساب رقم ) 1303070758803500016(على حساب الجمعیة رقم 

.بالقاهرة –فرع الخلیفة المأمون –بالدوالر األمریكى، على البنك األهلى المصرى ) 1303060758803500016(

اإلشتراكات 
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إبراهیم حسن العیسوى/ الدكتور 

:العلمیـةالدرجات 
.1962كلیة التجارة جامعة القاهرة ،)اقتصاد(بكالوریوس تجارة - 
استخدام البیانات :الدكتوراهعنوان رسالة .1969جامعة أكسفورد االقتصاد،دكتوراه فى - 

.الزراعىالمنتجات فى اشتقاق دوال اإلنتاج المالیة للمزارع متعددة 
:العلمیة ات الخــــبر 

تدریس مبادئ االقتصاد واإلحصاء واالقتصاد الریاضى واالقتصاد القیاسى ونظریات التنمیة )1(
ومعهد التخطیط القومى بالقاهرة ، والمعهد والقاهرة،والتخطیط بجامعات أكسفورد واألزهر 

.العربى للتخطیط بالكویت 
إجراء بحوث فى مجاالت التنمیة ، والسكان والتنمیة ، وتوزیع الدخل والنمو االقتصادى ، وبناء )2(

النماذج الكلیة ، والتخطیط والمتابعة ، والدراسات المستقبلیة ، ومؤشرات التنمیة والتبعیة ، 
.الدولیة واإلنتاجیة ، وسیاسات اإلصالح االقتصادى ، والخریطة الطبقیة ، ونظام التجارة

وتنظیم سیمنارات وندوات عن التنمیة . المشاركة فى مؤتمرات وندوات محلیة وعربیة ودولیة )3(

مصرى:الجنسیة
مصر- دمیاط -1941دیسمبر 2:تاریخ ومحل المیالد

بمعهد التخطیط القومى بالقاهرةاقتصاد متفرغأستاذ:الوظیفة الحالیة
:الوظائف السابقة

من معهد التخطیط القومى بالقاهرة من معار(وكیل المعهد العربى للتخطیط بالكویت - 
.)30/8/1995حتى 1/9/1991

).1991- 1981(بمعهد التخطیط القومى بالقاهرة )مستشار(أستاذ فى االقتصاد - 
).1981- 1975(بمعهد التخطیط القومى بالقاهرة )مساعدأستاذ(خبیر أول - 
).1975-1972(مدرس بقسم االقتصاد الزراعى بكلیة الزراعة جامعة األزهر - 
).1972- 1964(معید وعضو بعثة الدكتوراه جامعة األزهر - 
).1964-1962(باحث مساعد بمعهد التخطیط القومى بالقاهرة - 

شخصیة العدد
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، 1976والتخطیط ، والمشاركة فى تأسیس المؤتمر العلمى السنوى لالقتصادیین المصریین فى
.ا وفى تنظیم الدورات الثالث األولى له ، والمشاركة فى تحریر الكتب التى صدرت عنه

خبرات إداریة فى معهد التخطیط القومى من خالل تولى منصب مدیر مركز األسالیب )4(
التخطیطیة ومدیر مركز التخطیط العام ، ورئاسة لجنة البحوث وعضویة لجنة التدریب 
وعضویة اللجنة اإلداریة ، ورئاسة اللجنة االستشاریة ورئاسة وعضویة اللجنة العلمیة ، 

المعهد ، وكذلك خبرات إداریة من خالل عضویة مجلس أمناء المعهد وعضویة مجلس إدارة
العربى للتخطیط بالكویت 

سبتمبر ( ، وتولى منصب وكیل المعهد العربى للتخطیط بالكویت ) 1991- 1988مارس ( 
) .1995أغسطس -1991

ربیة للبحوث عضو الجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسى واإلحصاء والتشریع ، والجمعیة الع)5(
، وعضو ) مصر(االقتصادیة ، وعضو سابق فى لجنة االقتصاد بالمجلس األعلى للثقافة 

الجمعیة الدولیة للمدخالت والمخرجات ، وعضو سابق فى الهیئة االستشاریة العلیا للمعهد 
سابق العربى للتخطیط بالكویت ، وعضو هیئة تحریر مجلة بحوث اقتصادیة عربیة ، وعضو 

، وعضو الجلس إدارة مركز دراسات وبحوث الدول النامیة بجامعة القاهرةمجلسفي 
) ــــــــــــــــــــرافاستش(، وعضو الهیئة العلمیة االستشاریة لمجلة "تبین"و " عمران"االستشاري لمجلتي 

، وعضو الهیئة )والمجالت الثالث یصدرها المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات في قطر
.اریة للمجلة المصریة للتنمیة والتخطیط التي یصدرها معهد التخطیط القومي بالقاهرةاالستش

.1998حتى نوفمبر 1995األمین العام للجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة من نوفمبر )6(
.2006-1997بمنتدى العالم الثالث بالقاهرة ، 2020الباحث الرئیسى لمشروع مصر )7(

المؤلفــات
لم االقتصاد والتنمیة بیة واالنجلیزیة في مختلف فروع عله ما یزید عن المائة واربعون مؤلفا بالغة العر 
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جدید المكتبة االقتصادیة العربیة
محمد عبد اهللا : كتور الد: همؤلفلاالقتصاد المعرفى وأثره على التنمبة االقتصادیة للدول العربیة

صل تمهیدى باإلضافة لفیقع الكتاب فى سبع فصول . 2018وقد نشر في العام شاهین محمد
والثاني بعنوان المدخل الى علم االقتصاداألول باسمالفصل . الى االقتصاد المعرفىمدخالً یشكل 

التنمیة االفتصادیة فى األقطار العربیة  باالضافة الى خمسة ثاالقتصاد المعرفى ودوره فى تحثی
.تنمویة لالقتصاد المعرفي بجوانبها المختلفةأخرى تناولت االثار الفصول 

تاریخ و صندوق النقد الدولىهوالمؤلفو التحدیات أمام النمو المطرد:افاق االقتصاد العالمى 
األساسیة للنمو الصندوقلضوء على مدى تغیر افتراضاتلتسلیط والكتاب عبارة عن 2018النشر

التطورات آخربتقدیم تفاصیل حول ویهتم. السابقةقعاتتو اللبیانات التي أعقبت صدور تمشیًا مع ا
. العالمیة ویفسر انعكاساتها على السیاسات في الفترة القادمة

، حیث 2018هو العام تاریخ النشرو دكتور رضوان ابو شعیشع السیداللمؤلفلاالقتصاد الرقمى
قطاع دخول القتصاد بسبب یتناول الكتاب التحوالت الكبیرة التى طرأت على المجتمع وعلى ا

.كمكون أساسي في كل العملیات اإلنتاجیة وعلي حیاة الناس والمجتمعاتتكنولوجیا المعلومات

یتناول الكتاب . 2018هوتاریخ النشرو مجموعة كتاب:لمؤلفاإلسالم لتصاد فى ضوء قالا
االسالمیة التى وردت قتصادیة التى تحكم النشاط االقتصادى للدولة االصول االمبادئ و المجموعة 

ا یتالئم مع ظروف الزمان والمكانوالتى یمكن تطبیقها بم, فى نصوص القران والسنة النبویة 

تناشد الجمعیة السادة األعضاء بضرورة اإلسراع بسداد متأخرات اشتراكاتهم عن السنوات السابقة وكذا اشتراكاتهم 
.كات بإحدى الوسائل التالیة و یمكنكم سداد االشترا2019عن العام الحالى 
نقدا أو بشیك 

مصرفى بإسم الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة وعلى عنوانها بالقاهرة
تحویل بنكى 

بالجنیه المصرى ، وحساب رقم ) 1303070758803500016(على حساب الجمعیة رقم 
بالقاهرة –فرع الخلیفة المأمون –بالدوالر األمریكى، على البنك األهلى المصرى ) 1303060758803500016(
.

اإلشتراكات 
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بھم نسمو ونرتقي 
عضاء الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیةأفقرة مخصصة للتعریف ب

الدكتور مصطفى العبد اهللا الكفري

م؟هل من نبذة سریعة عن ضیفنا الكری
الدكتور مصطفى العبد اهللا الكفري أستاذ بكلیة االقتصاد جامعة 
دمشق، عضو اتحاد الكتاب العرب، متزوج العائلة ثالث بنات 

.وولد

هل لك أن تحدثنا عن حیاتك ودراستك؟
وفي . 1949سوریة في الخامس عشر من تشرین الثاني عام –ولدت في قریة غصم محافظة درعا 

وبعد أن نلت الشهادة . لدراسة في المرحلة االبتدائیة في مدرسة غصم الریفیةعمر الخامسة بدأت ا
االبتدائیة بتفوق انتسبت إلى إعدادیة أبي الطیب المتنبي في مدینة درعا وأمضیت المرحلة اإلعدادیة 

وأمضیت المرحلة الثانویة في ثانویة درعا 1964فیها وحصلت على الشهادة اإلعدادیة في عام 
.1967حصلت على الشهادة الثانویة في عام للبنین و 

بعد الحصول على الشهادة الثانویة انتسبت إلى كلیة التجارة بجامعة دمشق وتخرجت منها عام 
وخالل فترة الدراسة بجامعة دمشق، عملت في المؤسسة . حائزًا درجة البكالوریوس في التجارة1973

، موظفًا في شعبة االعتمادات، ثم رئیسًا )أفتوماشین(العامة للتجارة الخارجیة لآللیات والتجهیزات 
لشعبة االعتمادات، ثم رئیسًا لدائرة اآللیات في المؤسسة ومعاونًا لمدیر قسم اآللیات ثم استقلت 

.بهدف السفر لمتابعة الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه

امًا كامًال في تعلم اللغة توجهت إلى بولونیا لمتابعة التحصیل العلمي، أمضیت ع1974وفي عام 
التي تبعد عن العاصمة ) لودز(البولونیة في معهد تعلیم اللغة البولونیة لألجانب في مدینة ووج 

ثم انتقلت إلى وارسو وبدأت كتابة رسالة الماجستیر في المدرسة . كم150البولونیة وارسو حوالي 
وحصلت على الماجستیر في العلوم باللغة البولونیة، S G P I Sالعلیا لإلحصاء والتخطیط

ثم أنجزت رسالة الدكتوراه باللغة البولونیة وحصلت على دكتوراه دولة في 1976االقتصادیة في عام 
وكان المشرف على رسالة الماجستیر ورسالة . من ذات المدرسة1980العلوم االقتصادیة في عام 

أثر زیادة عوائد النفط على التنمیة : (طروحةالدكتوراه البروفیسور زبیغنییف بومبلیفسكي وعنوان األ
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عدت إلى الوطن سوریة 1980وفي عام ). االقتصادیة االجتماعیة في الدول العربیة المصدرة للنفط
.لمتابع عمله ونشاطي

تم تعییني مدیرًا عامًا 1981وفي عام . بدأت عملي محاضرًا من خارج المالك في جامعة دمشق
والخشب المضغوط وأقالم الرصاص وبقیت مدیرًا عامًا للشركة حتى عام للشركة العامة للكبریت

1986.
. جامعة دمشق–تم تعییني عضو هیئة تدریس بكلیة االقتصاد 1983خالل هذه الفترة وفي عام 

.مدرس في كلیة االقتصاد1983-1989
1989- .أستاذ مساعد في كلیة االقتصاد1995

.یة االقتصاد بجامعة دمشقوحتى تاریخه أستاذ في كل1995
1995 – .كلیة االقتصاد–، رئیس قسم االقتصاد والتخطیط، جامعة دمشق 2001

.2002شباط –2001وكیل كلیة االقتصاد للشؤون العلمیة خالل الفترة إیلول 
ما هي المشاریع التي تحلم بإنجازها وما هي الطموحات التي تسعى لتحقیقها؟

.ي جامعة دمشق والجامعات السوریةتطویر التعلیم العالي ف

ما هي أهم الجامعات التي درست فیها والمواضیع التي كنت تدرسها؟
كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة –الجزائر، جامعة القاهرة –جامعة دمشق، جامعة قسنطینة 

.اكستر
؟وفي أي من الدوریاتماهي المؤلفات واألبحاث التي نشرتها

ة عشرة مرجعا وثمانیة عشرة بحثا في مجاالت فروع االقتصاد والتنمیة االقتصادیة حوالي أربع
نشرت في مجلة بحوث اقتصادیة عربیة بالقاهرة ومجلة بناة األجیال واالجتماعیة بفروعها المختلفة 

بدمشق واالهرام االقتصادي بالقاهرة ومجلة البحوث االقتصادیة ببنغازي لیبیا ومجلة دراسات عربیة 
ببیروت ومجلة الجیل بباریس ومجلة اخبار النفط والصناعة وغیرها من المجالت العربیة  

كلمة أخیرة 
اتمني للجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة والعضائها كل التطور والنجاح ولمجلس ادارتها كل 

. التوفیق لتطویر مسیرة اقتصادنا العربي
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: إلى جانب ملف إحصائى لدولة البحرين وتقرير عن  
ستدامة فى مواجهة  أهداف التنمية الم"المؤتمر العلمى الرابع عشر للجمعية العربية للبحوث االقتصادية  

فرص النمو وتحديات العدالة االجتماعية فى ضوء تعثر تجربة التعاون  : 2011األوضاع العربية بعد  

. 2017تشرين ثان  / نوفمبر  12-11، القـاهرة ،" االقتصادى العربى

ارة إلى  بين التوسع األفقى والتوسع الرأسى فى الزراعة العربية باإلش" تقرير عن ورشة عمل تحت عنوان  
. 2018تشرين ثانى  / نوفمبر17القـاهرة ،" حالة جمهورية مصر العربية

" من الماضى إلى المستقبل: مسيرة التكامل االقتصادى العربى  " تقرير عن ورشة عمل تحت عنوان  
.2018تشرين أول  / أكتوبر  27القـاهرة ، القـاهرة  

إسم الباحثإسم البحثم
سمية أحمد على عبد المولىافتتاحية1

دور التمويل المصرفي في رفع القدرة التشغيلية للمؤسسات الصغيرة  2
علي قـابوسةدراسة حالة تونس والجزائروالمتوسطة

دراسة قياسية لحالة  :فعالية تدخالت البنوك المركزية في أسواق الصرف3
)2015- 1980(الجزائر للفترة  

جبوري محمد

شيرين عادل نصير)2015- 1977(رة العجز التوأم في مصر خالل الفترة  مدى تحقق ظاه4

واقع الصيرفة اإللكترونية في الجزائر بين معيقـات التوسع ومتطلبات  5
النجاح

بورزامة  & بن عمـر خالد  
جياللي

تقييم األداء خالل أهم تطورات الساحة المصرية  : القطاع المصرفي المصري6
والعالمية

ى منصور متوليسمر مصطف

المشاركة فى سالسل القيمة العالمية للحد من مشكالت التجارة الخارجية فى  7
مصر بالتطبيق على القطاع الصناعى

أشرف حلمى

"بحوث اقتصادیة عربیة"من مجلة2018خریف –80محتویات العدد االخیر 
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البقـاء هللا
وث االقتصادیةتنعى الجمعیة العربیة للبح

إلى أعضاءها وٕالى جموع االقتصادیین العرب
وفاة

محمد األطرش/ الدكتور 

أحد األعضاء المؤسسین للجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة والخبیر المالي الذى خدم 
فى الحقل االقتصادى والمالى لسنوات طویلة، فهو من موالید محافظة طرطوس عام 

وراه في االقتصاد من جامعة لندن، وقد كان نائبًا لحاكم ویحمل درجة الدكت. 1934
وسبق له تولي وزارة االقتصاد . مصرف سوریة المركزي ومدیرا تنفیذیا في البنك الدولي

. السوري ثالث مرات 

رحم اهللا الفقيد وأنزله فسيح جناته


