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أیار والذي یصادف شهر /في شهر مایو2019للعام "الرباط " نشرة العدد الثاني منیصدر 
الجمعیة عمال لكل أعضاء ران نتمني قبول الطاعات وصالح األرمضان المعظم شهر التوبة والغف

العدد والمشهد اأیضا یصدر هذ. ن یعود علیهم وهم في أفضل حالومنسوبیها من المسلمین وأ
خبار الحرب التجاریة بین الوالیات لمي والعربي یموج باألحداث المتالحقة وباألخص أالعااالقتصادي 

المتحدة والصین واحتماالت فشل المفاوضات التجاریة بین البلدین ونذر العودة للحمائیة التجاریة من 
جدید، فضال عما تشهده منطقتنا من صراعات وحروب أسهمت في تدمیر البنیات التحتیة وزیادة 

وكل هذه االحداث وغیرها من اضطراب السیاسات االقتصادیة في العدید من بلدان . قار شعوبهافإ
المنطقة واالقتصادیات الناشئة ینذر بتباطؤ معدالت النمو االقتصادي ویضع العدید من الصعوبات 

. هداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامةأمام تحقیق إنجازات تذكر على مستوي أ
نشطة أالتطورات والتي تلقي بظاللها القاتمة علي جمیع األنشطة العلمیة والبحثیة و في ظل هذه 

"الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة"الجمعیات الطوعیة غیر الهدافة للربح ، فقد واصلت جمعیتكم 
بنجاح منقطع النظیر ، حیث 2019-2018دیة عملها بقوة ویسیر موسمها العلمي الثقافي للعام أت

ورش عمل وتخطط الجمعیة سبعةتي تاریخه الي حل عدد ورش العمل المنفذة في هذا الموسم  وص
ذلك فقد بذلت ىعالوة عل. ذن اهللا في شهر دیسمبر القادم ببیروت مؤتمر علمي جامع بإلعقد 

لرواد األمانة العام للجمعیة جهودًا كبیرة لترتیب وتجدید مقر الجمعیة بالقاهرة لیوفر البیئة المناسبة
سم وسمعة الجمعیة ولیتزامن هذا ین والضیوف وبالصورة التي تالءم إالجمعیة من الباحثین والدارس
ث تخطط له إدارة نشائها وهو حدالجمعیة بمرور ثالثین عامًا على إالتجدید للمقر مع احتفاالت 

.  به قریبا بصورة مشرفة والئقةالجمعیة لالحتفال
لوال دعم ن تكلل بالنجاح أمانتها العامة تي یقودها مجلس إدارة الجمعیة وأهذه الجهود الوما كان لكل

شتراكات وصور الدعم المختلفة من المقترحات والمبادرات فضال عن اإلي و أعضاء الجمعیة لها بالرأ
ن تتواصل هذه الجهود لما فیه الخیر لمستقبل أفضل لفكرنا االقتصادي أالمؤسسات الصدیقة ونتمني 

. العربي
وكل عام وأنتم بخیر ،،،

اإلفتتاحیة



3

فتح الرحمن صالح/ الدكتور األستاذ 
جمعیة العربیة للبحوث االقتصادیةعضو مجلس إدارة ال

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

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

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

) سابقا(والمتابعة واإلصالح اإلداري مصروزیر التخطیط
.أستاذ بمعهد التخطیط القومى بالقاهرة-
أمین الصندوقمحمود محمد رضا فتح اهللا.د.أ

قطاع ال-مستشار أقتصادى بجامعة الدول العربیة 
.القاهرة–االقتصادى 

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

سمیة أحمد على عبد المولى عضو مجلس اإلدارة. 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
ة أحمد على عبد المولى عضو مجلس اإلدارةسمی. د.أ
عضو مجلس اإلدارةمحمد عبد الشفیع عیسى. د.أ

هیئة األمانة العامة 

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 لعلى هما. د.أ
هیئة التحریرعضو عبد الفتاح الجبالى .أ

یر مجلة بحوث اقتصادیة هیئة تحر 
عربیة

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

و یمكنكم سداد االشتراكات بإحدى 2019عن العام الحالى 
.الوسائل التالیة 
فى بإسم الجمعیة العربیة للبحوث مصر :نقدا أو بشیك 

االقتصادیة وعلى عنوانها بالقاهرة
على حساب الجمعیة رقم :تحویل بنكى 

بالجنیه المصرى ، ) 1303070758803500016(
بالدوالر ) 1303060758803500016(وحساب رقم 

فرع الخلیفة المأمون –األمریكى، على البنك األهلى المصرى 
.بالقاهرة –

اإلشتراكات 

محرر النشرة
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:2019نشاط مجلس اإلدارة للعام: اوالً 
62/01/2019والذي عقد یوم السبت الموافق 2019األول للعام استعرض المجلس في اجتماعه 

: بمقر الجمعیة بالقاهرة عدة موضوعات منها
. ستثمار موارد الجمعیةالبدائل المتاحة إلوأفضلالموقف المالي للجمعیة .1
عتبارها مناسبة جیدة لتكریم الرواد عامًا على تأسیس الجمعیة بإ30ور بمناسبة مر حتفالیة إتنظیم .2

بحثیة لشباب المنح القتراح برنامج وإ مسمیر أمین وغیره/ االقتصادیین من أمثال الدكتور
.بحاثا محكمة حول أبحاث ودراسات هؤالء الروادأالباحثین لیقدموا 

بعنوان 2019دیسمبر 14-13عقد المؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعیة في بیروت یومي .3
".التنمیة العربیة بین التحدیات الراهنة وآفاق الثورة الصناعیة الرابعة"

ة بحوث اقتصادیة عربیة في القاهرة بدًال من بیروت وتشكیل هیئة تحریر جدیدة طباعة مجل.4
.للمجلةاستشاریةهیئةالشفیع عیسى ، كما تم تشكیلمحمد عبد/ برئاسة د

2019صدر منها عدد مارس ثحی) كل شهرین" (الرباط"إعادة اصدار النشرة الدوریة للجمعیة .5
.ن شاء اهللاإنشرة في مایو ن یصدر العدد الجدید من الأوینتظر 

طار تنمیة أواصر التعاون بین الجمعیة والجهات النظیرة ذات الصلة فقد بحث المجلس إفي .6
.بالكویتللتخطیطالعربيموضوع التعاون بین الجمعیة والمعهد

:2019نشاط األمانة العامة خالل العام 
- 2018قة بالموسم الثقافي العلمي نشطة الجمعیة المتعلاإلدارة وإلجتماعات مجلس التجهیز إل.1

2019
ثیثه لیكون الئقا للباحثین واألعضاء والضیوف الذین یحضرون وتأإعادة تجدید مقر الجمعیة .2

.فعالیات الجمعیة التي تعقد في مقرها
.إعادة تنظیم مكتبة الجمعیة لتسهیل ووصل الباحثین الیها.3
لخطابات مع الجهات ذات الصلة لتیسسیر تصاالت وامباشرة األعمال الروتینیة المتعلقة باإل.4

.نشطة الجمعیةأ

نشاط الجمعیة
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2018/2019نشاط الجمعیة الموسم الثقافي للجمعیة : ثانیا 
2019/ 2018للجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة للعام سادسةملخص وقائع ورشة العمل ال

- 2018م الثقافى لعام العربیة للبحوث االقتصادیة ورشة العمل السادسة للموسعقدت الجمعیة 
"واقع وافاق تطویر مشروعات الشراكة بین القطاعین العام والخاص في البلدان"بعنوان، 2019
فتح الرحمن علي /  األستاذ الدكتور تحدث فیها .2019آیار/ مایو2بمقر الجمعیة وذلك 

تضمنت نقاط هامة تناولت الورقة عدة قد ، و باحث اقتصادي ومصرفي من السودان–محمد صالح 
همیتها وأهدافها وواقعها في المنطقة أسسها و أمفاهیم ومبادي الشراكة بین القطاعین العام والخاص و 

. العربیة والمتطلبات لتعزیها في اقتصادیات المنطقة العربیة

تناشد الجمعیة السادة األعضاء بضرورة اإلسراع بسداد متأخرات اشتراكاتهم عن السنوات السابقة وكذا اشتراكاتهم 
.و یمكنكم سداد االشتراكات بإحدى الوسائل التالیة 2019عن العام الحالى 
ةمصرفى بإسم الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة وعلى عنوانها بالقاهر نقدا أو بشیك  

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

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

اإلشتراكات 
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األخیرالعقدفىالمستجّدةالتنمیةمعوقات
1الزقلعى عبد الحمید/األستاذ الدكتور 

بلدانناورثتهاالتيالتقلیدیةالتنمیةومعوقاتمشاكلإلىإضافة
والقدرةالمالرأسوضعفالمواردقلةأهمهاومناالستعمارعهودمن

،العامةوالصحةالتعلیممستویاتوتدهوالفقروحالة،االستثمارعلى
واإلقلیمیةالدولیةالتطوراتفإن،اإلدارةوتخلفالكوادرنقصوبالتالي

شدیدةتطوراتهي2018-2008الماضیةالعشرالسنواتخالل
األزمةهنابالذكروأخص،إضافیةمعوقاتطرحتالتنمیةعلىاألثر

وما2011عاممنذعنهاتمخضوماالعربيالربیعثوراتثموتداعیاتها2008العالمیةالمالیة
وانتشار،(2014)العالمیةالنفطأسعارذبوتذبوانخفاض،وداخلیةإقلیمیةحروبمنبعدها

.المنطقةفيومكتسباتهاالشعوبعلىوحروبهااإلرهابحركاتوتعاظم
مثلالعربیةالدولمنعددفيالحاضرالوقتفيواالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیةوضعإن

وبالتالياالستثمارالنخفاضنتیجة،السلبياالستقرارأوالتراجعبینحالتهتتراوحالذيالمریض
حروبأو،التنمیةعطلتوأهلیةداخلیةنزاعاتوجودأو،التشغیلوحركةوالدخولاإلنتاجتراجع
علىالحربوما،األساسیةالخدماتتراجعوسببتالتعلیموعطلتاألساسیةالبنىعلىقضت

مناحيمختلففيلتنمیةلتخصیصهاباإلمكانكانالتيللموارداستنزافإالضرورتهامع،االرهاب
.االقتصاد

فيالمباشراألثرالنفطتصدیرأسعاروتذبذبوانخفاضة،العالمیالمالیةلألزمةكانلقد
امكاناتمنحددمما،االستثماريإنفاقهاتقلصوبالتالي،العربیةالدولمنكبیرعددإیراداتتراجع

وهو،ومنحمیسرةقروضمناإلنمائیةاعداتالمسعلىالمباشرالسلبياألثرعنناهیك،التشغیل
.بهاالتنمیةوٕامكاناتللعونالمتلقیةاألخرىالعربیةالدولعلىسلبیةمباشرةغیرآثارتركما

عضو مجلس إدارة ، ودولة الكویت–واالجتماعي الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي–مستشار اقتصادي 1
دولة اإلمارات العربیة المتحدة ، وعضو في الجمعیة العربیة للبحوث/ أبوظبي –برنامج تمویل التجارة العربیة

.جمھوریة مصر العربیة/ القاھرة –االقتصادیة 

مقال فى السیاسات االقتصادیة العربیة
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تالهاوما2011عامفيبدأتالتيالعربیةالدولمنعددفيالعربيالربیعثوراتأن
وٕانة،االجتماعیالعدالةوعدم،رواتثالوتبدید،والفساد،بالسلطةاالستئثاردكتاتوریاتضدكانت
صراعات،والعنصریةوالعائلیةالقبلیةوهیكلتهاالسابقةاإلداراتولسوء،علیهاترتبقدكانت

ومخصصاتوالدخلاإلنتاجوتراجعالتنمیةتجمیدفيتسببتمختلفةبأشكالداخلیةوحروب
.المعیشیةاألحوالروتدهو والتوظیفالتشغیلحركةووقفاالستثمار

ونشوء، السابقةاألحداثبعدالعربیةواالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیةتواجههماأخطرإن
بحیث"الوطنیةالدولةانهیارخطرهو،الدولتحاربأصبحتالتي،االرهابیةالحركاتوتوسع
،المرحلةهذهفيسمىواألاألولالهدفهواآلن"ومؤسساتهاالوطنیةالدولةعلىالحفاظأصبح

وهو،واإلرهاببالفقرمهدداناالجتماعیینوالسالمفاألمن،الوحدةبلالتكاملنستهدفكناأنبعد
مستوىورفعالرفاهتحقیقلهدفالتنمیةتعدلمإذ،الحاضرالوقتفيالتنمیةمسئولیةزادما

أنیجبالذيوالمواطنالوطنوسالمةأمنتحقیقویرافقهذلكیسبقأنالبدبل،فقطالمعیشة
وبیئةعامكإطار،العربيالربیعدروسأحدوهذاذلكبدونتنمیهالإذالفرصوتكافؤبالحریةیتمتع

.العربیةالدولفيواالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیةلنجاحضروریة
مباشرةتؤثرالتي،الخارجيالتدخلمخاطر،السریعاالستعراضهذافينغفلأنیجبوال

تكرسوقدواألمنيوالثقافيالسیاسيكیانهاوتستهدفومواردهاثرواتهاوتستهلكالعربیةالدولفي
.انقساماتها

من،للتنمیةاألمالمشكل،البطالةمشكلةتفاقممنزادت،سبقمالكلالجّمةاألعباءأن
والبد،جدیدةعملفرصقلخلالكثیفاالستثمارضرورةمنتعنیهمابكل،المتواضعةنظريوجهة

العملسوقإلىالداخلةالجدیدةالعملقوىمعدالتعنتزیدأنوالتشغیلاالستثمارلمعدالت
ذاتاالجتماعیةوالظواهرالفقرحالةعلىسلبیةآثارلهاوالتي،المتراكمةالبطالةالمتصاص

.أعراضهماو والفقرالبطالةانتشارتسببهاأنیمكنالتيوالمخاطراالرتباط
لحكوماتناالشاغلالشغلهي"البطالةمشكلةمعالجة"تصبحأنالمستغربمنفلیس

،للتوظیفكافیةفرصوخلقوكبیرةجیدةاستثماراتإلىالحاجةفي،التنمیةجوهرفهيالعربیة
فمعضلة.واالجتماعيالمعیشيبالمستوىواالرتقاءالتعلیمنوعیةوتحسین،جدیدةدخولوایجاد
التطورلتكریسخالقوفكرجدیدةومقارباتحلولإلىتحتاج،خاصةالشبابوبطالةعامةالبطالة
.التنمیةلخدمةوالتقنيالعلمي
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تلكعلىالمواردوتوزیع،وهامةحساسةمسألةهيالتنمیةأولویاتقضیةفإنهناومن
االنسانیةجوانبهابكلالتنمیةمعضالتلحلوالمستقبلیةالحالیةاالحتیاجاتوتلبیةاألولویات

،باالحتیاجاتمقارنةمحدودةفهي،كانتمهما،المواردأنتعلمناوكلنا،واالقتصادیةواالجتماعیة
التخطیطمهاممناألولویاتبتحدیدالعنایةكانتولذلك،االقتصادیةوالمشكلةاالقتصادجوهروهذا

التيروالمخاطوالمشاكلالعقباتتعددتأنبعد،الحاضرالوقتفيباالهتماموالجدیرةاألولي
.التنمیةتواجه

مستوىوعلى،ودقیقةقویةبرامجتكونأنالبدالقائمةالتحدیاتومواجهةالتنمیةبرامجأن
االجتماعيوالسالمالوطنیةالوحدةدعمًا،إبتداء،یتطلبماوهو،والعمیقةالجسیمةالتحدیاتتلك

وٕاعطاء، المجتمعفئاتكلوالحتواءالمستویاتمختلفعلىالقرارصنعفيالتشاركیةباعتماد
وتحقیق،للعملجدیدةمواقعوخلق،عوائدهاوتوزیعالتنمیةاستثماراتفياالجتماعيللبعدأهمیة

كلوفتحوتشغیلهوتدریباتبتعلیمهالمضمارهذافيبالشبابواالهتمام،لذلكالجغرافيالتوازن
إحیاءمنالبدًا، آخر ولیسوأخیراً .الفسادصوركلعلىوالقضاء،والعمللإلبداعمامهأاألبواب
االنسانیةاالقتصادیةللمواردوأرقىأفضلاستغالللتحقیقالعربياالقتصاديالتكاملأواصر

.تساعاً ااألكثرالعربیةوالسوقالمشتركةالمشاریعمنالعربیةالدوللكلالعائدوتعظیم،والطبیعیة

رورة اإلسراع بسداد متأخرات اشتراكاتهم عن السنوات السابقة تناشد الجمعیة السادة األعضاء بض
.و یمكنكم سداد االشتراكات بإحدى الوسائل التالیة 2019وكذا اشتراكاتهم 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 –بالدوالر األمریكى، على البنك األهلى المصرى ) 1303060758803500016(
.بالقاهرة –المأمون 

اإلشتراكات 
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"تقریر عن مؤتمر علمى تحت عنوان
"محافظة البصرةنحو إستراتیجیة للنهوض بواقع

1هیثم عبد اهللا سلمان . د.أ

/ عقـد مركـز دراسـات البصـرة الخلـیج العربـي 2017،2018الفعالیـات العلمیـة للعـام الدراسـي ضمن
" نحـو إسـتراتیجیة للنهـوض بواقـع محافظـة البصـرة"وان بعنـجامعـة البصـرة مؤتمرهـا الـدولي التاسـع

وقـد عقــد المــؤتمر فــي رحــاب قاعــة مركــز (KAS)كــونراد ادینــاور االلمانیــةوبالتعـاون مــع مؤسســة
، وقــد ))البصــرة عاصــمة العــراق االقتصــادیة(( العربــي، وكــان تحــت شــعار دراســات البصــرة والخلــیج

.2017اكتوبر 9-8المؤتمر یوما استمرت جلسات

:المؤتمرأهمیة
مـن % 60ترفـد االقتصـاد العراقـي بـأكثر مـن تأتي أهمیة البصرة من الناحیة االقتصادیة ألنهـا

أهمیتهــا الجغرافیــة التــي تحــد بــثالث دول وٕاطاللهــا علــى الخلــیج اإلیــرادات العامــة للدولــة، فضــًال عــن
.العربي

.جامعة البصرة للنفط والغاز –كلیة اإلدارة الصناعیة 1

ةـــــــصادیـــتــر اقـــــقاریــــــت
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:المؤتمرهدف
البصــرة وبمــا یعـزز مكانتهــا االقتصــادیة التــي ترفــد بواقـع محافظــةیهـدف المــؤتمر إلــى االرتقــاء

عـن كونهـا النفطیـة، فضـالً بـالموارد المالیـة التـي مصـدرها عوائـد صـادراتهابقیة المحافظات العراقیة
.احتیاطیًا نفطیًا كبیرًا في العالممن المدن التي تملك

: رالمؤتممحاور
مقومات البصرة االقتصادیة- 1
، )والمشاریع الصناعیة والخدمیـةوالكهرباء، والموانئ،الریاضیة،المطارات، والمدینة(نى االرتكازیة الب

الطبیعیةاالستقرار األمني، والموقع الجغرافي، الموارد
اإلمكانات الهیدروكربونیة في البصرة- 2

.الخام، والغاز الطبیعيالنفط
واقع التنمیة في البصرةىإدارة موارد البصرة المالیة ومدى انعكاسها عل- 3

.الوزاراتومواردموارد البترودوالر، وموارد تنمیة األقالیم،
نحو بصرة مزدهرة من دون نفط باإلفادة من التجارب الدولیة- 4
حدیات التلوث البیئي في البصرةت- 5

.والعملیات اإلرهابیة، وآثار التلوث المستورداآلثار النفطیة، وآثار الحروب والنزاعات
اآلفاق المستقبلیة لالستثمار في البصرة- 6

، وٕانتاج الطاقة المتجددة، األهوار)والمراكز البحثیةالكلیات(النفطي، والجامعات المنتجة القطاع
) .الوقف(وفق الئحة التراث العالمي، والمواقع األثریة، واألمالك الموقوفة 

المـؤتمر ًا ألبحـاث تتعلـق بمحـاورملخصـ67وقـد تسـلمت اللجنـة التحضـیریة للمـؤتمر أكثـر مـن 
البحوث كاملـة جـرى تقییمهـا ملخصًا، وبعد استالم50كافة، وقد أجازة اللجنة العلمیة للمؤتمر حوالي 

جلسـات المـؤتمر التـي انقسـمت إلـى بحثـا، بیـد أن وبسـبب ضـیق الوقـت بحسـب33علمیـا وتـم قبـول 
بحثـا لإللقـاء 33بحثـا مـن بـین 18اختیـار جلسـتین صـباحیة ومسـائیة ولیـومین علـى التـوالي، فقـد تـم

بحثـا فقـد جـرى قبـول نشـرها فـي وقـائع المـؤتمر 15عـددها فقط، أما العدد البـاقي مـن البحـوث والبـالغ
دقیقــة لكــل باحــث لطرحــة األفكــار الرئیســة 15وقــد جــرى تخصــیص مــن دون إلقاءهــا فــي الجلســات؛
الد العربیـة ومـن بینهـا مصـر والجزائـر وفلسـطین كبـار البـاحثین مـن الـبلبحثه، وقد شارك في المـؤتمر

العربیة المتحدة والسودان، وقد ترأس جلسات المؤتمر مجموعة من كبار أسـاتذة الجامعـاتواإلمارات
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فـي جامعـة ومن بینهم األستاذ الدكتور فهـد مزبـان خـزار مـدیر مركـز دراسـات البصـرة والخلـیج العربـي
االقتصــادیة فــي مركــز دراســات هللا ســلمان رئــیس قســم الدراســاتالبصــرة، واألســتاذ الــدكتور هیــثم عبــدا

األلمانیة، واالسـتاذ المسـاعد الـدكتور یحیـى البصرة والخلیج العربي ومنسق المؤتمر مع منظمة كونراد
.للنفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز وغیرهحمود حسن عمید كلیة اإلدارة الصناعیة

:عة توصیات كانت من أهمهاوقد اختتم المؤتمر بمجمو 

توصیات المحور االقتصادي
الـنفط فـي محافظـة البصـرة فـي بـزوغ االقتصـاد الریعـي، ومـن ثـم الدولـة نظـرًا للـدور الكبیـر لمـوارد- 

العــراق، لــذا ینبغــي أن ُتعــد البصــرة عاصــمة العــراق االقتصــادیة بشــكل فعلــي ولــیس الریعیــة فــي
.اإلجماليویل المیزانیة العامة، وفي تكوین الناتج المحليوذلك لمساهمتها الكبیرة في تم،ورقیاً 

بكــل أشــكاله والســیما التــي ال تحتــاج إلــى تشــریعات أو قــوانین أو ضـرورة مكافحــة مظــاهر الفســاد- 
خالل اعتماد المعاییر المهنیة في اختیـار الكفـاءات فـي إدارة المؤسسـات تكالیف مالیة؛ وذلك من

.البصرةالحكومیة في
فــي ضــوء البیانــات ) 2017-2021(اإلســتراتیجیة التنمویــة للبصــرة للمــدة خطــة الخمســیةإعــداد ال- 

.النموالمتاحة ومعدالت
االستثماریة المتاحـة فـي محافظـة البصـرة، تشـمل جمیـع المشـاریع التـي یمكـن إعداد نشرة بالفرص- 

.دةاألجنبي والمحلي االستثمار فیها سواًء أكانت لمشاریع متوقفة أم جدیللمستثمر
العالي جدیـدة ومتقدمـة ومالئمـة؛ تنسـجم مـع احتیاجـات سـوق العمـل المحلـي اعتماد فلسفة للتعلیم- 

بحیــث ال ینظــر إلــى مفهــوم الجامعــة المنتجــة فقــط، ولكــن ینظــر إلــى مفهــوم الجامعــة واإلقلیمــي،
.التنمویةالمنتجة

في إیراداتهـا، )لنفط أو غیرها(الدولیة في إنشاء مدن بعیدة عن المورد الوحید اإلفادة من التجارب- 
.مراعاة الخصائص والممیزات التي تمتلكها البصرةمع

بالـدیون المسـتحقة لمشـروع البتـرودوالر للسـنوات السـابقة؛ ألنهـا دیـون مطالبـة الحكومـة االتحادیـة- 
القانون النافذ، وفي حال عـدم قـدرة الحكومـة االتحادیـة علـى سـدادها بسـبب سیاسـة مستحقة بحكم

الحالیة، یمكن تسدیها للحكومة المحلیة من خالل بیع بعـض المشـاریع الحكومیـة العامـةفالتقش
.االتحادیةلصالح الحكومة المحلیة، أو فرض سعر فائدة على الدیون المستحقة على الحكومة

فـي تنشـیط االسـتثمار، مـن خـالل تثقیـف الجمهـور بثقافـة االدخـار، تفعیل دور البنوك والمصارف- 
.في عملیة سعر الفائدة التصاعدیة مع طول المدة الزمنیةیاسة جدیدةواعتماد س
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األخـتالالت التـي صـاحبت عقـود لقانون النفط والغـاز یحفـظ حقـوق البصـرة، ویعـالجإعداد مسودة- 
.المحلیةجوالت التراخیص التي أقرت بعیدًا عن إدارة الحكومة

یة والزراعیـة والخدمیـة المتوقفـة فـي البصـرة، االقتصـادیة للمشـاریع الصـناعإعداد دراسـات الجـدوى- 
إمكانیـة إعـادة أعمارهـا وفـق معیـاري الربحیـة الحكومیـة والتجاریـة معـا، وبمـا ینسـجم للوقوف علـى

كـان المعـاییر الدولیـة، ومـن ثـم یتخـذ القـرار المناسـب بشـان كـل مشـروع علـى حـده، فیمـا إذامـع
ووفـق القـوانین ة، أو عرضـة لالسـتكتاب باألسـهمبإمكـان الحكومـة إعـادة األعمـار بجهودهـا الذاتیـ

.النافذة في حال عدم قدرة الحكومة على إعادة األعمار
والتكنولوجیــا كجهــة استشــاریة واإلفــادة مــن خبراتهــا التــي تتمتــع بهــا والســیما إشــراك وزارة العلــوم- 

.علوم وتكنولوجیا البصرةمدیریة

توصیات المحور السیاسي
المجاورة بما یضمن تحول هـذه الـدول إلـى عامـل مسـاعد فـي اسـتقرار بالدولتنمیة عالقة البصرة - 

.األمني واالقتصاديالبصرة ونهوضها
یة بمـا یحقـق بیئـة إلـى مكافحـة اإلرهـاب والجریمـة والنزاعـات العشـائر دراسـة العوامـل التـي سـتؤدي- 

دیة منطلقـــــا لتطـــــور المجتمـــــع البصـــــري فـــــي مختلـــــف المجـــــاالت االقتصــــــان بصـــــریة أمنـــــة تكـــــو 
.والمستقبلیةواالجتماعیة

الدینیة ومنظمات المجتمع المـدني واألحـزاب السیاسـیة لالشـتراك فـي إیجـاد توظیف دور المرجعیة- 
التعـایش المناسبة للمشاكل األساسیة التي یعاني منها المجتمع البصري بما یحقق ازدهـارالحلول

.السلمي في البصرة
صــرة مــن خــالل الدراســات والبحــوث التــي تحــدد النظــام مســتقبل البمعرفــة الطریــق األمثــل لرســم- 

هـو النظـام المركـزي أم الالمركزیـة أم الفیـدرالي بعـد تعزیـز وحـدة العمـل األمثـل إلدارة البصـرة هـل
.القوى المحلیة في البصرةالسیاسي بین

توصیات المحور الجغرافي
اسـتراتیجیا یؤهلـه الن تكـون لهـا الجغرافـي لمحافظـة البصـرة ألنهـا تحتـل موقعـاً اإلفـادة مـن الموقـع- 

.ممیز في العراق وعاصمة اقتصادیة له، دور
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العمرانیـة واالجتماعیـة واالقتصـادیة للمنـاطق العشـوائیة واسـتعراض التعـرف علـى أهـم الخصـائص- 
ووضع. والعالمیة ومعرفة أوجه التشابه واالختالف بینها وبین التجربة المحلیة التجارب اإلقلیمیة

.یة عامة إلیجاد بدائل قابلة للتطبیق للمناطق العشوائیةإستراتیج
النافذة ودعم القدرات المؤسسیة ویتطلب ذلك تأهیل وتدریب الكوادر تطبیق أحكام وتفعیل القوانین- 

ووضـع خطـط . القوانین البیئیة ، وٕاعداد وتنفیذ برنامج وطني للرصد البیئي المسؤولة عن تطبیق
.عن أنواع التلوث مثل تحسین نوعیة الهواء وٕادارة المخلفاتالمشكالت الناجمةلمعالجة

وبشــریة أثــرت علـى االمتــداد العمرانــي فــي كافــة أرجــاء المحافظــة او إیجـاد قاعــدة بیانــات طبیعیــة- 
عنـد تخطـیط وتطـویر األراضـي المختلفـة داخـل الحیـز الحضـري بـإجراء مسـح المدینة واستخدامها
.جتهاالحاصلة ومعالمیداني للتجاوزات

االقتصـادیة للمحافظـة ، فضـًال عـن عـدها المنـاطق السـیاحیة واألثریـة فـي تـوفیر المـواردر اسـتثما- 
.النفسیةمناطق ترفیهیه تحقق الرفاهیة والراحة

واالجتماعيتوصیات المحور الثقافي
الــوطن والمواطنــة أهمیــة اســتثنائیة مــن خــالل حــث الجهــات المختصــة فــي التعلــیم إلیــالء حــب- 

.واألخالقیة التي تلقى على الطلبةهج الدراسیة والمحاضرات التربویةالمنا
باتخاذ اإلجراءات التي من شأنها إن تقضـي علـى ظـاهرة العشـوائیة وتشـویه قیام الحكومة المحلیة- 

.البصرةمنظر مدینة
عامـة للقیـام بـدورها فـي تثقیـف األجیـال القادمـة وتوعیتهـا مـن خـالل حـث وسـائل األعـالم بصـورة- 

التلفزیونیـة ووسـائل التواصـل االجتمـاعي ووسـائل االتصـال السـمعیة والمرئیـة والمكتوبـةلبـرامجا
). النشرات المدرسیة واألبحاث والكتب(

رعایتهـا الكریمـة علـى(KAS)ن نشـكر مؤسسـة كـونراد ادینـاور االلمانیـةأال إیسـعنى وفـي الختـام ال
الشـدید لمـن واعتزازنـا،مؤتمرنـالعقد مؤتمرنا والشكر الموصول لجمیع البـاحثین المشـاركین فـي انجـاح

وجمیــع اللجــان القائمــة لــم یحضــر مــن البــاحثین المقبولــة بحــوثهم، والشــكر والتقــدیر للحضــور كافــه
فیحاء موطن السیابوبصرتنا المتمنین لهم دوام التوفیق والسداد خدمة لعراقنا الحبیب

،،،ورحمة اهللا وبركاتهوالسالم علیكم
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مهنیةالسیرة العملیة وال
المملكة األردنیة الهاشمیة/رئیس المجلس االقتصادي واالجتماعي2013-2017

تشرین أول - 2012تشرین أول 
2013

/ للتكنولوجیا جامعة األمیرة سمیة/ عمید كلیة الملك طالل لألعمال والتكنولوجیا -
عمان

تشرین أول -2009أیلول 
2012

USAID؛UN-ESCWA :معمشاریع .مستشار وخبیر اقتصادي مستقل
Projects؛ENGICON؛Chemonics International؛UNICEF and

UN-HABITAT "WATSAN Project -Iraq"؛
/MSIإدارة األنظمة الدولیة/ مستشار تطویر القدرات اإلداریة والسیاسات العامة 2009آب - 2007آب 

.دادبغ/ العراق /USAIDلإلنماءمشاریع الوكالة األمریكیة
تشرین ثاني - 2005تموز 
2005

.حكومة المملكة األردنیة الهاشمیة/ وزیر المیاه والري 

نیسان - 2004تشرین األول 
2005

حكومة المملكة األردنیة الهاشمیة/ وزیر التنمیة السیاسیة 

األردن/ اربد / جامعة الیرموك / أستاذ االقتصاد تشرین - 2002تشرین أول 

اهللا الشرعمنذر أحمد جاداألسم
06/03/1950تاریخ المیالد

السیرة الدراسیة
1968/ عمان/ مدارس األقصىالثانویة العامة

/ لبنان/ جامعة بیروت العربیة/ علوم سیاسیةاقتصاد و البكالوریوس
1972

/ بریطانیا/ كلیة برایتون التكنولوجیة/ الدراسات اإلداریة دبلوم عالي
1975

1977/ بریطانیا / سوانزي/ جامعة ویلز / اقتصاد الماجستیر
1981/بریطانیا / سوانزي / جامعة ویلز / اقتصاد الدكتوراة

شخصیة العدد
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2004ثاني 
أیلول - 1996رین أول تش

2002
.معار من جامعة الیرموك/ األردن / الزرقاء / نائب رئیس الجامعة الهاشمیة 

/عمان/ مجلس التعلیم العالي / رئیس مجلس اعتماد مؤسسات التعلیم العالي 2001أیلول -1999أیلول 
األردن

أیلول - 1995تشرین أول 
1996

جامعة معار من/ دارة في الجامعة الهاشمیة العمید المؤسس لكلیة االقتصاد واإل
الیرموك

جامعة الیرموك/ نائب عمید كلیة االقتصاد واإلدارة 1990-1994
األردن/ اربد / جامعة الیرموك / أستاذ االقتصاد المشارك 1988-1989
اجازة (المملكة العربیة السعودیة/ الریاض / مجلس القوى العاملة / خبیر استشاري 1987-1988

)تفرغ علمي
األردن/ اربد / جامعة الیرموك / مساعد عمید كلیة االقتصاد واإلدارة 1985-1987
.جامعة الیرموك/ كلیة االقتصاد واإلدارة / رئیس قسم االقتصاد 1983-1985

نشاطات أكادیمیة وعلمیة وأخرى
األردن/ عمان / عضو اللجنة االستشاریة للقوى العاملة 1982-1983
األردن/ عمان / عضو صندوق الحسین للدراسات التنمویة 1982-1983
جامعة الیرموك/ عضو مجلس البحث العلمي 1985-1986

مشاریع البنك الدولي في دعم قطاع التعلیم في الجمهوریة/ مستشار اقتصادي 1992
) . ثالثة أشهر(الیمنیة 

عة الیرموكجام/ عضو مجلس البحث العلمي 1994-1996
.األردن/ عمان / رئاسة الوزراء / عضو المجلس االقتصادي االستشاري 1995-1996

اللجنة القطاعیة/ 2003- 199عضو اللجنة التحضیریة للخطة الخمسیة للتنمیة 1998
.األردن/ عمان / للقوى البشریة 

.جمهوریة مصر العربیة/ القاهرة / "االقتصادیةالجمعیة العربیة للبحوث"عضواآلن-1998
عضو مجلس امناء جامعة الزیتونة الخاصة1999-2001
عضو مجلس امناء جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة2002-2005
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عضو اللجنة التوجیهیة لدراسة أثر االتفاقات الدولیة على الصناعات الصغیرة2002-2003
األردن/المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا / والمتوسطة 

/ عمان ."2020األردن "عضو لجنة اعداد سیناریوهات الدراسات المستقبلیة2002-2003
األردن

.األردن/ عمان / نائب رئیس الجمعیة األردنیة للبحث العلمي 2002-2004
جمهوریة / القاهرة /، "الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة"رئیس مجلس إدارة2002-2007

.ةمصر العربی
األردن/ عمان / عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق اإلنسان 2010-2011
األردن/ عمان / عضو مجلس أمناء جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا 2011-2012

المجاالت واالهتمامات البحثیة
االصالح االقتصادي والتكیف الدولیة؛اقتصادیات القوى البشریة؛ اقتصادیات العمل؛ اقتصادیات التعلیم؛ التجارة

.االجتماعيالهیكلي؛ قضایا الخصخصة؛ االقتصاد

اإلسراع بسداد متأخرات اشتراكاتهم عن السنوات السابقة وكذا تناشد الجمعیة السادة األعضاء بضرورة 
.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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الوالیاتإلىوالهجرةالحرةالتجارةأهمیةتزاید:االقتصادىاإلنفتاح
.العالميالمالورأسالمتحدة

كیمبرلي كلوزنج:لیفأت
:الكتابحول
واتجاهعقودمنذتحدثلمتقلباتمنلمیةالعاالتجارةتشهدهماظلفي

مؤلفةترىالحمائیة،السیاساتتبنينحوالسواءعلىوالیمینالیسار
لتعزیزوسیلةأفضلهویزالالوالمفتوحالحراالقتصادأنالكتاب
السیاساتوتحسینالعمال،لتدریباستراتیجیاتالكتابویستعرض.األمریكیینالعاملینمصالح
.واألعمالالعمالةبینشراكةوٕاقامةیة،الضریب

مصرفياالقتصادیةلإلصالحاتالسیاسياالقتصاد
1952عاممنذالسیاساتصنع
اكرامخالد:تألیف
:الكتابحول

هيماالمصري؟لالقتصاداألجلطویلةالهیكلیةالسماتهيما
ذاتابالكهذایسعىأدائه؟أعاقتأوسّهلتالتيالعوامل
هذهعلىاإلجابةإلىوقتهفيیأتيوالذيالخاصةاألهمیة
أثرتالتياالقتصادیةالقراراتأهمیناقشحیثوغیرها؛األسئلة

.لهاالمحركةالسیاسیةوالعوامل1952عاممنذالمصرياالقتصادعلى
صنعمجالفيإكرام،لدخاالدكتورلمؤلفه،الممتدةوالمعرفةالواسعةالخبراتإلىالكتابویستند

عاممنذوأدائهالمصريلالقتصادوالثابتةاألساسیةالسماتیستعرضحیثاالقتصادیة،السیاسات
لمصرالمتعاقبینالرؤساءحكمظلفيالهیكلیةوالتغیراتوالنموالسیاساتصنعوعملیة،1952

هذایومناوحتىالحینذلكمنذ

جدید المكتبة االقتصادیة
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الشعبیةوولمارتجمهوریة
االشتراكیةأسسالعالمفيالشركاتأكبرتضعكیف
2019روزورسكيفیلیبسومیشاللیغ:تألیف
:الكتابحول

عملیةضمناالقتصادیةالشئونكافةإدراجیمكنكیفالكتابیناقش
تكنولوجیاشهدتهاالتيالتطوراتفمعالدیموقراطیة،القرارصنع

حولالجماعیةمؤسساتالوظهوراألخیرةالعقودخاللالمعلومات
أهمیةأكثرجمعاءالبشریةلصالحالدیمقراطيالتخطیطأصبحالعالم،
.مضىوقتأيمنأكثریتحققأنوشكوعلى

التنظیمیةوالدولةالمركزیةالصیرفةفيالشرعیةعنالبحث:المنتخبةغیرالسلطة
تاكربول:تألیف
:الكتابحول

غیرللسلطةثالثةكركیزةالمالیةاألزمةبعدزیونالمركالمصرفیونظهر
المنتخبینللقادةوخالفاأنهمإال.والجیشالقضاءبجانبالمنتخبة

یتناولاإلطارهذافي.مباشرةالشعبمنسلطتهمتأتيالدیمقراطیا،
البنوكفيالمصرفیینمحافظةلضماناألساسیةالمبادئالكتاب

اإلداریةاألجهزةمنوغیرهمالتنظیمیة،الجهاتو والتكنوقراط،المركزیة،
.السلطةاستخدامإساءةوعدمالعامالصالحعلىللدولة

السیاسـاتصـنعفـيسـنواتلعـدةعملهمنكونهاالتيالشخصیةخبرتهعلىالكتاب،مؤلفیعتمد
مـنبأمثلـةالنقـاشویثـريالمنتخبـة،غیـرالسلطةتثیرهاالتيالكبیرةالقضایالمعالجةوالدولیةالمحلیة

والنظریـــةاالقتصـــادبـــینیمـــزجكمـــا.األوروبـــيواالتحـــادوألمانیـــاوفرنســـاوبریطانیـــاالمتحـــدةالوالیـــات
عزلهـــامـــعالســـلطةتفـــویضلضـــمانتوافرهـــاالواجــبللشـــروطمناقشـــتهعنـــدالعـــاموالقـــانونالسیاســیة
تــاكرویشــرح.القــانونوحكــمتوریةالدســالدیمقراطیــةمنظــورمــنمشــروعةســلطةتكــونبحیــثسیاســیا
التكنــوقراطیحتــاجولمــاذاالواقــع،فــيالحكومــةهیكلــةكیفیــةمــعالحــلیــتالءمأنضــرورةفــيالســبب

.المنشودالنحوعلىیعملالنظاملجعلحوافزإلىالسیاسیونومراقبوهم
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والعملوالتحلیلالدلیل:الدولةقدراتبناء
2017ولكوكومایكلبریتشیت،النتأندرو،مات:تألیف
:الكتابحول
تتبنىالتيفهيالتنمیة،عملیةفيرئیسیادوراالحكوماتتلعب

كثیراأنإال.التنمیةأهدافلتحقیقالالزمةوالسیاساتاإلصالحات
الوأطفالتُبنىمدارسفنجدمحدود،تأثیرلهالتدخالتهذهمن

وخططاستخدامها،یتمالو متوفرةتكنولوجیةأنظمةیتعلمون،
قدراتفيفجواتوجودیكشفماوهوتنفیذها،یتموالموضوعة

.القدراتهذهبناءعملیةوضعفالدولة،
منالعدیدقدراتفيعجزوجوددالئلالكتابیناقشاإلطارهذافي

جهودوبذلمتعددةإلصالحاتتنفیذهابعدحتىاألساسیةالقدراتإلىالحكوماتوافتقارالبلدان،
أسبابمحدداالدالئل،هذهبتحلیلالكتابویقوم.دولهاقدراتبناءبهدفالزمانمنلعقودمستمرة

أخرىدولاتبعتهاالتيالمثلىالحلولوتبنيمحاكاةوخاصة- الحكوماتمنالعدیدتقدمعدم
هذهتتبنىحیث(ثقیلةأحماالتتحملثمومنكذلك،تكنلملوحتىقدرةأكثرتبدوبحیث

المتاحةالقدراتلضعفنظرابنجاحإنفاذهااألمرواقعفيتستطیعالجدیدةآلیاتالحكومات
معالمتكررالتكیفخاللمنالحالةهذهمنالخالصسبلللحكوماتالكتابیبینثم).لدیها

.اجههاتو التيللمشكالتالمناسبةالحلولوتطویعإیجادمنالحكوماتتتمكنبحیثالمشكلة؛
الواردةواألفكاراألدواتتطبیقمنالقراءیتمكنلكيعمليبأسلوبالعملیةهذهالكتابویناقش

علىالقراءالتطبیقاتهذهتساعدحیثحیاتهم؛فيیواجهونهاالتيالقدراتتحدیاتعلىفیه
الماضيفيمثیالتهامنأكبرتأثیرلهایكونوٕاصالحاتسیاساتابتكار
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الحیاةعلمتنيماذا
بنفسهكتبهاالتيأمینجاللللدكتورالذاتیةالسیرةالكتابذلكیتناول

بینیقارنبهفاذافیه،نشأالذيللمجتمعسبرأداةجعلهافریدبأسلوب
.وأحفادهأوالدهثموالدهنشأةوظروفنشأتهظروف

5194–قرننصففيالمصريالمجتمعتطورللمصریین؟حدثماذا
1995إلى
منحدثماالعمیقةالسهلةبطریقتهفیهیحللأمین،جالل/الدكتورالكبیرللمفكركتابأشهرهو

.الماضيقرنالنصفخاللالمصریینحیاةفيتغیرات
العشرینالقرننهایةفيمصروصف

ینالعشر القرننهایةفيالمصريالمجتمعإلیهآللمابارعاً تصویراً الكتابهذایقدم
القهرعولمة
للعرباألخصوعلىالقهر،حدةزیادةمنسبتمبرأحداثعنهأسفرتماالكتابهذایشرح

.والمسلمین
االقتصادیةالتنمیةنظریاتعناألقنعةكشف
التنمیةموضوعفياالقتصاديالفكرعلىطرأتالتيالعریضةالتغیراتالهامالكتابهذایتتبع

.الماضیةسةالخمالقرونعبروالتخلف
االقتصادعلمفلسفة
لعلممقدمةبمثابةفهوالسواء،علىالمتخصصوغیراالقتصاد،فيالمتخصصللقارئكتاب

.االقتصاد
الماركسیة

منخاليوسهلبسیطبأسلوبأمینجاللالدكتورتناولهماركس،لفكرمقدمةبمثابةالكتابیعتبر
.التقلیدیونالماركسیونتعقیدات

لمةالعو 
.ومخاطرها»العولمة«حقیقةشرحالكتابیتناول
والتأخرالتقدمخرافة

وصفالجائزمنكانإذاوفیماوالتخلف،التقدمبفكرةاالعتقادصحةفيكثیرةشكوكاً الكتابیثیر

أشهر مؤلفات الراحل الدكتور جالل أمین 



21

.متأخرةأومتخلفةبأنهاوأخرىمتقدمة،بأنهاأممأودول
تاحاالنفعصرفيوالمجتمعوالسیاسةاالقتصاد

.االقتصاديلالنفتاحواالجتماعیةوالسیاسیةاالقتصادیةاألثارحولالكتابیدور
وثقافیةاقتصادیةتبعیةأمتنمیة
كجزءإلیهوالنظرالطبیعي،حجمهإلىالتنمیةمشكلةمناالقتصاديالجانبإعادةالكتابیحاول

.وأخطرأكبرهدفمن
والمسلمینبالعربالتشهیرعصر
أنفيأمالً وأهدافها،وسائلهامحلالً الظالمةالحمالتهذهمختلفة،زوایامنالكتاب،هذایتناول
أنفسهمفيثقتهمفيتدهورمنالتشهیر،هذابسببوالمسلمینالعربأصابماوقففيیساهم
.قضیتهمعدالةوفى

تاریخلهاشخصیات
والعالميالعربيالتاریخفيشهیرةشخصیاتمنالحمیماالقترابالكتابهذایتیح

2050عامالعالم
.المستقبلفيللعالمسیحدثمالتوقعاالقتصاديالعالمتاریخیحللانالكاتبیحاول
مصرفيوالدینالدنیامحنة
فـيللـدین"الطبیعـيالحجـم"علیـهیكـونأنیجبوماوالدنیا،الدینبینالعالقةطبیعةالكتابیتناول
.المصریةوالثورةالمصريالمجتمععلىالعالقةهذهأثرومدىالحیاة،

بهم نسمو ونرتقي 
عضاء الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیةأفقرة مخصصة للتعریف ب

بضرورة اإلسراع بسداد متأخرات اشتراكاتهم عن السنوات السابقة وكذا تناشد الجمعیة السادة األعضاء 
.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(قم على حساب الجمعیة ر 

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

اإلشتراكات 
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فقرة مخصصة للتعریف بأعضاء الجمعیة العربیة 
للبحوث االقتصادیة

(1)جمیل سالم العریقى / األستاذ الدكتور 

ماجستیر فى م 1984امعة اإلسكندریة بكالوریوس تجارة ج-
م، دكتوراه فى الخصخصة 2001العالقات االقتصادیة الدولیة 

. م جمهوریة آذربیجان 2005وعالقتها بالموازنة الیمنیة 
عدد من الدورات فى مجال الموازنة العامة للدولة ، والمحاسبة -

ة من صندوق النقد الدولى بواشنطن الحكومیة، والمراجعة ، وفى مجال السیاسات المالیة والنقدی
. م 1991م وصندوق النقد العربى بأبو ظبى 1994

المشاركة فى عدد من اللقاءات واالجتماعات مع بعثات صندوق النقد العربى والدولى والبنك -
.الدولى

. المشاركة فى المؤتمرین االقتصادى األول والثانى فى جامعة صنعاء -
دیر عام مكتب المالیة بمحافظة آب ، مدیر عام الموازنات االقتصادیة مباحث ثم مدیر إدارة ثم-

، مدیر عام إیرادات النفط والمعادن ، مدیر عام التنظیم وحسابات الحكومة ، وكیل قطاع 
.الوحدات االقتصادیة المساعد ، ومستشار وزارة المالیة 

قضاء ، ولجنة تأهیل أعضاء عضو لجنة كادر المعلم ، ولجنة كادر الجامعات ، ولجنة كادر ال-
.هیئة تدریس الجامعات 

.عضو اللجنة الفنیة إلعداد موازنة الدولة لمدة أربعة عشر عام -
عضو مجلس إدارة صندوق التدریب المهنى، عضو مجلس إدارة مؤسسات الطرق والجسور ، -

.عضو مجلس إدارة شركة مأرب للتأمین 
. صخصة والمصفاة رئیس لعدد من لجان التصفیة للمؤسسات المخ-

مستشار وزارة –وكیل وزارة المالیة سابقاً –أستاذ المالیة العامة والحسابات القومیة المشارك بجامعة تعز (1)
.المالیة 

وجه من الجمعیة 



23

وعضو جمعیة المحاسبین والمراجعین القانونیین فى 1995محاسب قانونى مرخص من عام -
.الیمن 

. القاهرة / عضو جمعیة البحوث االقتصادیة العربیة -
- :صدر له عدد من الكتب واألبحاث والدراسات العلمیة منها 

.اقتصادیات المالیة العامة * 
.ز الموازنة الیمنیة الخصخصة وعالقتها لعج*
.العالقات االقتصادیة الدولیة *
.سعر الصرف فى الیمن وتأثیره على السیاسات المالیة *
.السیاسات المالیة وتأثیرها على عجز الموازنة الیمنیة *
. الدعومات وتأثیرها على الموازنة الیمنیة *
. تصور لمواجهة الصعوبات فى االقتصاد الیمنى *

-:من األبحاث فى المجالت العلمیة المحكمة منها صدر له عدد 
) .2008- 2000( السیاسة المالیة وأثرها على المستوى العام لألسعار خالل الفترة *
العالقة بین التضخم وبرنامج اإلصالح والتوظف االقتصادى الكلى فى الجمهوریة الیمنیة *
)1995 -2008. (
. فى الجمهوریة الیمنیة اختالل میزان المدفوعات وكیفیة عالجه *
) .2007–2000(السیاسات المالیة والضریبیة وتأثیرها على التضخم االقتصادى فى الیمن *

اشتراكاتهم عن السنوات السابقة وكذا تناشد الجمعیة السادة األعضاء بضرورة اإلسراع بسداد متأخرات
.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 
جنیه المصرى ، وحساب رقم بال) 1303070758803500016(على حساب الجمعیة رقم 

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

اإلشتراكات 


