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  :ملخص جدول األعمـال .1
  
  
  

 2010 يناير/الثاني كانون 22 الجمعة: األول اليوم

 الحضور تسجيل 15:30 – 15:00

 االفتتاحية الجلسة 16:00 – 15:30

 ومحاوره المشروع اهداف يتناول قصير لفيلم عرض 

 وعرض والنزاهة القانون حكم لتطوير العربي المركز كلمة  

 للبرنامج

 أوسطية الشرق الشراكة مبادرة ممثل كلمة

 الرعاية صاحب كلمة

 تراحةاس 16:15 -16:00

 من أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في ألعمالا بيئة: التمهيدية الجلسة 18:00 – 16:15

 عرض: يةووالتنم التجارية باألنشطة المعنية واالقليمية الدولية المنظمات منظار

 . واإلصالح التطوير وتوصيات والتجارب للخبرات

 والقروض ريةالتجا العقود تنظم التي القوانين عن عامة لمحة 

 المنطقة في التجارية القوانين تطوير برنامج لتجربة وفقاً

  االميركية التجارة وزارة -التجارية القوانين تطوير برنامج

 )دقائق 7(
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 االئتمان وضمانات االستثمار بآليات العربية المصارف التزام مدى

 في خطوات من المصارف اتحاد حققه وما ،العربية المنطقة في

  االتجاه؟ هذا

 -UABالعربية المصارف اتحاد العربية المصارف إلتحاد

 )دقائق 7(

 أطر االستثمار، بقوانين يتعلق ما في اإلقليمية التوجهات •

 الشركات وحوكمة والخاص العام القطاعين بين ما الشراكة

 OECD - اإلقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة

 )دقائق 7(

 ميزانيةال ذات الحجم المتوسطة المدن الى االستثمارات جذب •

  محدودةال

 نيويورك ،كولومبيا جامعة في األرض معهد

 )دقائق 7(

 العالمية االزمة ظل في العربية االستثمارية البيئة وضع •

 االقتصادية

 واالعمال االقتصاد مجموعة 

 )دقائق 7(

 والحلول المشاكل: للشركات القانوني اإلطار إصالح •

 -WB الدولي البنك الخاص، القطاع ة

 )دقائق 7(

  مفتوح نقاش •

 2010 يناير/الثاني كانون 23 السبت: الثاني اليوم

9:30 – 11:00  

  

 النموذج – اإلصالح وتوصيات تحديات: الفكرية الملكية قانون :األولى الجلسة

 اللبناني
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 في الفكرية الملكية موضوع حول االستبيان نتائج استعراض • 

 لبنان

 )دقيقة 15(

 في الفكرية الملكية بشأن المحددة ةالوطني الدراسة نتائج أهم • 

 .لبنان

 )دقيقة 15(

 )دقيقة 15( الفكرية الملكية حماية مجال في العربي/االقليمي التعاون • 

 التقليد محاربةو الفكرية الملكية لحماية الدولية الوسائل • 

 والقرصنة

 )دقيقة 15(

 )دقيقة 30( مفتوح نقاش • 

 استراحة 11:30 – 11:00

التونسي النموذج – اإلصالح وتوصيات تحديات: المنافسة قانون: الثانية الجلسة 13:00 – 11:30

 في المنافسة قانون موضوع حول االستبيان نتائج استعراض • 

  تونس

 )دقيقة 15(

 في المنافسة قانون بشأن المحددة الوطني الدراسة نتائج أهم • 

 تونس

 )دقيقة 15(

 في المنافسة قواعد تحفيز: المنافسة امام العام القطاع فتح •

 العمومية المؤسسات على القانون أحكام وتطبيق العام القطاع

 )دقيقة 15(

 )دقيقة 15( المنافسة سياسة دور: المالية االزمة بعد ما •

 )دقيقة 30( مفتوح نقاش •
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 الغداء 14:30 – 13:00

14:30 – 16:00  

 

 وتوصيات التحديات: التجارية الديون واسترداد العقود تنفيذ: الثالثة الجلسة

 اليمني النموذج– اإلصالح

 العقود إنفاذ موضوع حول االستبيان نتائج استعراض • 

 .اليمن في التجارية الديون واسترداد

 )دقيقة 20(

 العقود إنفاذ بشأن المحددة ةالوطني الدراسة نتائج أهم • 

 اليمن في التجارية الديون واسترداد

 )دقيقة 15(

 كشرط المصرفية المالية واألوراق الضمانات إصالح ضرورة •

 القروض لمنح مسبق

 )دقيقة 15(

 تعريض وعدم المعدومة الديون مشاكل لتالفي الدولية التدابير •

 من المستقاة الدروس – ذلك جراء من للمخاطر المودعين

 خاطرم لتالفي سيما ال المصرفية للرقابة 2 بازل لجنة

 واالئتمان التسليف

 )دقيقة 15(

 )دقيقة 30( مفتوح نقاش •

 استراحة 16:30 – 16:00

 التحديات: العقارات قطاع على الضوء تسليط مع االستثمار: الرابعة الجلسة 18:00 – 16:30

  دبي نموذج – اإلصالح وتوصيات

  

 تسليط مع االستثمار موضوع حول االستبيان نتائج استعراض •
  

 )دقيقة 20(
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 دبيفيالعقاراتقطاععلىالضوء

 تسليط مع االستثمار بشأن المحددة ةالوطني الدراسة نتائج أهم • 

 دبي في العقارات قطاع على الضوء

 )دقيقة 15(

 العقارات قطاع في المستثمرين حقوق لحماية الجديد القانون • 

 العقارية المشاريع مطوري بين ما العالقة تنظيم كيفية –

 فيها مرينوالمستث

 )دقيقة 15(

: القانوني اإلصالح مع تماشياً دبي في العقاري القطاع نمو • 

  قدماً للمضي األخيرة األزمة من المستقاة الدروس

 )دقيقة 15(

 )دقيقة 30( مفتوح نقاش • 

 الختامية الجلسة 19:00 – 18:00

  الختامية الكلمات • 

 والنزاهة القانون حكم لتطوير العربي المركز

 

  رالمؤتم لنتائج استعراض • 
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  :التقرير الختامي .2
  

 مقدمة  2.1
 
الذي ينفذه المركز العربي " تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا"مشروع  إطار ضمن

 ، انعقـد )MEPI(بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق األوسـطية   1)ACRLI(لتطوير حكم القانون والنزاهة 

آفاق وتحديات تحديث البيئة القانونية لتنشيط األعمال واالستثمار فـي منطقـة   " حول الثاني قليمياإلؤتمر مال

يناير /كانون الثاني 23-22وذلك في مدينة بيروت، الجمهورية اللبنانية بتاريخ  "الشرق األوسط وشمال أفريقيا

2010.  

ضموا باإلضافة إلى رجال  3المعنية بالمشروعمن الدول  2يةشخص 125 ارك في أعمال هذا المؤتمر حواليش

القانون واألعمال، شخصيات مرموقة معنية بصنع السياسات وممثلين عن هيئات حكومية أساسية إلى جانب 

  .المنظمات الدولية غير الحكومية المعنيةخبراء إقليميين ودوليين وممثلين عن 

ث البيئة القانونية لتنشيط األعمال واالستثمار في منطقة آفاق وتحديات تحدي"شكل المؤتمر اإلقليمي الثاني حول 

تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق "محطة أساسية وأخيرة من مشروع " الشرق األوسط وشمال أفريقيا

األوسط وشمال أفريقيا، وهي مناسبة هامة لقراءة أهم ما توصل إليه المشروع من أبحاث وتقارير عامة 

هذا المؤتمر امتداد للحوار الذي أطلق في المؤتمر  شكلو .عات رأي في الدول المشروعومتخصصة واستطال

                                                 
 orgwww.arabruleoflaw.: على شبكة االنترنت ) ACRLI(موقع  المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة  1 

  الئحة المشاركين في المؤتمر: 1الملحق رقم  "مرفق ربطا 2
  لبنان، تونس، اليمن، اإلمارات العربية المتحدة: إن الدول المعنية بالمشروع هي  3
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 الشرق منطقة في لألعمال قانونية بيئة تطوير"حول  2009أيار /مايو 16و 15اإلقليمي األول في تونس بتاريخ 

والتجارب بين المتحاورين  رفرصة جديدة لتبادل األفكا نامبحيث " واألولويات التحديات: أفريقيا وشمال األوسط

  .4تبادالً للمعرفة عن طريق األقران من أجل بلورة األفكار والجهود وحاجات التحديث في هذا المجال وفرو

عرض المؤتمر الخبرة الميدانية للمنظمات الدولية حول الواقع التجاري العام وتوصيات االصالح في منطقة 

وبحث مجموعة من االقتراحات  ،شاطات وممارسات هذه المنظماتالشرق األوسط وشمال إفريقيا استنادا  لن

  .التي تخدم التطوير واالستثمار وتنشيط األعمال، لكي يتم السعي الحقا لتحويلها إلى مشاريع تطبيقية

والتي قامت التقارير المتخصصة وتحديدا مقترحات التطوير التي تضمنتها ما توصلت إليه  همأكما عرض  

  : في كل من دول المشروع األربع بتنفيذها وهيالفرق الوطنية 

 التقرير حول حقوق الملكية الفكرية في لبنان

 التقرير حول قانون المنافسة في تونس

في اإلمارات ) مع التركيز على القطاع العقاري في دبي(التقرير حول قانون االستثمار 

 العربية المتحدة

 المالية واسترداد الديون في اليمن/يةالتقرير حول إنفاذ وتطبيق العقود التجار

                                                 
ت النتحدثين الرجاء زيارة الربط لالطالع على مداخال  4 : بالمرآز الخاص االلكتروني الرابط زيارة الرجاء ثانيال االقليمي المؤتمر حول المعلومات من للمزيد 4

   http://www.arabruleoflaw.org/activitiesListing.aspx?postingID=363&categoryID=5&Id=188: االلكتروني التالي
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  . أعالهالمذكورة  األربعةحول المواضيع تقارير استطالعات الرأي  أهم نتائجالمؤتمر عرض ذلك،  إضافة إلى

التي عرض اهم التوصيات من خالل المشاركون  إليهاالمؤتمر والنتائج التي توصل  فعالياتهذا التقرير لخّص ي

 .5أعمال المؤتمر قررات التي نتجت عنت المقدموها والتي غذَ

 

 : التوصيات  2.2

وسيم  فقد قام الدكتور. الرئيسية لورش العمل األربعوالتوصيات خصصت الجلسة الختامية لقراءة الخالصات 

بإعالن انتهاء أعمال  اوال )المؤسس والمشرف عام  في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة( حرب

مدير ( الياس شلهوب وقد عرض السيد. مكوناتهان تمنيه بأن يكون قد حقق نتائجه المرجوة المؤتمر معرباً ع

  :تمر كالتاليالتي نتجت عن المؤ والتوصيات للخالصات )المشروع

 

  :فهي كاآلتي )في لبنان( التوصيات التي أفرزتها الجلسة األولى حول حماية الملكية الفكرية •

 .ية حقوق الملكية الفكرية بشكل عاماعتماد حدود مقبولة وضرورية لحما -

 .أي الثغرات المتواجدة في القوانين النافذة وفي مشاريع القوانين المعوقات القانونيةمعالجة  -

النقص في الكادر البشري، النقص في المعدات الالزمة، الرسوم العالية ، : العمليةالمعوقات معالجة  -

 ...الميزانية الضعيفة ،بطء اإلجراءات القانونية

 .والنظم التجارية االطالع على قوانين الملكية الفكريةتسهيل وتعزيز  -

                                                 
: مداخالت النتحدثين الرجاء زيارة الربط االلكتروني التاليلالطالع على   5

http://www.arabruleoflaw.org/activitiesListing.aspx?postingID=363&categoryID=5&Id=188   
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 .ي عن طريق معالجة مسألة النقص في عدد القضاة والخبراءاالختناق القضائمعالجة مشكلة  -

 .المتخصصين في مجال حقوق الملكية الفكرية

 .معالجة مشكلة النقص في القوانين واألنظمة المواكبة -

 .وضع أساس إستراتيجية علمية لمحاربة جرائم الملكية الفكرية -

 .اعتماد خطة عمل شاملة لتفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية -

 .اعتماد خطة مالية لتشجيع االبتكار وتعزيز الملكية الفكرية كثقافة وثروة اقتصادية -

الفكرية والسبل اآليلة إلى  الوعي لدى لعامة وتوطيد اطالعهم على حقوق الملكيةورفع مستوى تعزيز  -

 .حمايتها

  .إشراك الدول النامية واألقل نمواً في هذه المسألة -

 .في الوزارات والهيئات المعنية تدريب الكوادر -

تعزيز التوعية ونشر الثقافة على وتيرة واحدة بالتعاون مع إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -

 .الحجم

وهو بمثابة مشروع استرشادي الضعف في القوانين والعقوبات  مجابهةلنموذجي المشروع المضي بال -

 .لتستهدي به الدول العربية

حيث يجب أن تتم قراءة القوانين بطريقة موحدة أو مشتركة على  يةالعربالدول االلتزام من جانب   -

 .األقل كي يتم االعتياد عليها

 لوسائل من أهمية لتشجيع االبتكارمناقشة قضايا الملكية الفكرية في اإلعالم الجديد لما لهذه ا -
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ضرورة اعتماد مشروع تلقين وتدريس الملكية الفكرية خاصة على نطاق البكالوريوس في العالم  -

 .العربي

 ينبغي على الدول العربية أن تقوم بنفسها بإصدار القرارات الالزمة  -

 الفكرية في العالم العربييجب تفعيل دور جامعة الدول العربية في تأمين التجانس ما بين التشريعات  -

إحصاءات متخصصة لتحديد من هم القراصنة ومن هم المقلدون ولتحديد عدد حاالت الحجز لدى ب القيام -

 .النيابة العامة وإنه يمكن االطالع على األحكام المنشورة في العديد من المجالت الحقوقية

 عختراالمضي قدماً بمشروع إلنشاء مكتب عربي لتسجيل براءات اإل -

 ضرورة تعزيز التعاون الدولي للوصول إلى نتائج ملموسة في ميدان المكافحة -

ضرورة التشديد على المستوى الوطني على االلتزام بالمعايير الدولية للمكافحة وتشديد العقوبات  -

 والتعويضات المدنية

ذه السلطات ضرورة تبادل الخبرات على مستوى المنظمات الدولية والسلطات المحلية وبناء قدرات ه -

 بالتعاون الدولي

 .رفد البلدان النامية بهذه الخبرات عن طريق المساعدات المالية والتقنية -

 

 :في تونس فهي كاآلتي المنافسة قانونالتوصيات التي أفرزتها الجلسة الثانية حول  •

 االحتكاري بالسلوك السماح عدم: المسار في البقاء -

 الحمائية الضغوط مقاومة -
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 المستهلك حماية سياسات تطوير -

 والدمج الهيكلة إعادة عمليات في الليونة اعتماد -

 أو جزئياً تأميمها تم التي المؤسسات خصخصة إعادة( الدولة تدخل من للتخلص استراتيجبات اعتماد  -

 )األزمة خالل كلياً

 أكبر صالحيات المنافسة سلطات إعطاء  -

 المحلي الصعيد على أعمال ورش وعقد بالدراسات القيام -

 والقضاة القوانين إنفاذ عن المسؤولين دريبت -

 العليا الدراسات مناهج ضمن المنافسة مادة إدخال -

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في للمنافسة منتدى خلق – اإلقليمي المستوى على التجارب تبادل -

 الوطنية والسياسات للتشريعات النظراء مراجعة -

  المنافسة ووكاالت قوانين بشأن المشورة تقديم -

  المؤسسية والشراكات التوأمة برامج اعتماد -

 

في اليمن فهي  التجارية الديون واسترداد العقود تنفيذالتوصيات التي أفرزتها الجلسة الثالثة حول  •

 :كاآلتي

  التوصيات الخاصة بالمصارف: القسم األول .1

 مراجعة العقود وإعادة النظر في نماذج العقود المعتمدة -
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 ود واضحة وخالية من العبارات الغامضة والمقتضبةاعتماد نماذج عق -

 تقديم تسهيالت الستثمارات الشركات -

 وضع شروط مسبقة لإلقراض -

 تزويد إدارات االئتمان بكفاءات مصرفية ذات قدرات تأهيلية عالية  -

 ... التشديد على اكتمال أوراق التسهيل االئتماني من وثائق ومستندات وعقود -

 الديون المتعثرة تكون أهالً إلدارة الحوار والنقاش إنشاء إدارات لمتابعة  -

 )التحكيمكالتوفيق و(استخدام الوسائل الحديثة لحل النزاعات  -

 االعتماد على دراسات جدوى اقتصادية صحيحة -

 ينبغي أن تشمل اإلصالحات بشكل عام الجانب اإلداري وخاصة حوكمة الشركات  -

 لياتهإصالح وتطوير أداء العمل المصرفي وتفعيل آ -

 خلق قواعد وأنظمة متطورة وحديثة للعمل المصرفي -

 )الفصل بين إدارة الشركة المصرفية وبين المساهمين فيها(تصحيح الخلل القائم في النظام المصرفي  -

 وضع واعتماد أنظمة وسياسات موحدة بشأن منح القروض تلتزم بها البنوك جميعاً من دون استثناء -

 نفيذ المشروع وتشغيلهاالستمرار في مراقبة خطوات ت -

 إيجاد نظام معلوماتي عن عمالء البنوك -

 إنشاء وحدة جمع المعلومات عن الزبائن -

  .التحقق من صفات المقترضين ومن أهليتهم للتصرف قبل إجراء أي تعاقدات معه -

 التوصيات الخاصة بالمحاكم: القسم الثاني .2

 طمراجعة التشريعات القائمة التي تحكم هذا النوع من النشا  -
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 مواصلة وزارة العدل التدريب ورفع مستوى التأهيل من خالل دورات خصوصية ومتكاملة -

اعتماد المرافعات الكتابية وليس الشفوية فقط حرصاً على مضاعفة اإلنجاز ولتجنب إرباك المحامين  -

 واألطراف

 معالجة مسألة النقص في التدوين االلكتروني للقضايا ووثائق المحكمة -

 كتظاظ في المحاكم أو االختناق القضائيمعالجة مشكلة اال -

 تسهيل عملية تنفيذ األحكام -

 معالجة مسألة بطء اإلجراءات التي ليست في صالح البنوك -

  

  :2التوصيات الخاصة بلجنة بازل : القسم الثالث .3

  توزيع أرباح أقل -

 تكوين مؤونات دينامية للسنوات السيئة -

  (leverage ratio)تحديد نسبة رافعة للمصارف  -

 تحديد طرق احتساب مخاطر التركيز -

 إقامة دروس عديدة على مستوى الحوكمة والرقابة -

 إعادة نظر شاملة بسياسة المكافئات  -

 تبادل التقارير داخل المصارف والسلطات المصرفية -

  التكيف مع مبدأ القيمة السوقية العادلة -

  :التوصيات بشكل عام: الرابع القسم .4

  نين التجاريةتعزيز االطالع على النظم والقوا -
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 خلق أنظمة ضريبية تتسم بالتناسق والبساطة -

 تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والسلطة المركزية مع قطاع األعمال -

  

في  العقارات قطاع على الضوء تسليط مع االستثمار التوصيات التي أفرزتها الجلسة الرابعة حول •

 :دبي فهي كاآلتي

 المالي االستغالل من والمستثمرين المستهلكين حماية -

  وتعزيزها المالية المؤسسات على اإلشراف  -

  الجودة عالية محاسبية معايير من واحدة مجموعة تطوير  -

 الممتلكات وتقويم  للمقترضين االئتمانية الجدارة على الحكم عبر المخاطر من االحتياط  -

 على واالعتماد أفضل فافيةش تعزيز بغية التقييم وكاالت يخص ما في الوضوح من المزيد نحو السعي  -

  والرقابة واإلشراف التنظيم من المزيد

  المركزي البنك من قبل أفضل منهجي رقابي جهاز تطوير -

 المحلي الصعيد على الفشل إلى فهمها وعدم ضعفها يؤدي التي المحلية بالقوة االستخفاف تجنب  -

 التنويع واعتماد واحد مجال في االستثمار تجنب -

   العقارات لقطاع األسهم من بيرةك كميات توفير  -

 

 

 خاتمةال .3
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بتعزيز القوانين التجارية وتحسين مناخ   هتمامااللى إشكّل هذا اللقاء نقطة هامة لتوحيد جهد إقليمي يسعى 

عبر محاولة استعراض ومناقشة الواقع السائد لهذه الجهة  األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

هذا اضافة الى ان المؤتمر ومن خالل . ة وبما يتناسب مع واقع وحاجات الدولبصورة موضوعية وعملي

الدول العربية  فيما بينريدة لتبادل الخبرات والتجارب المداخالت والمناقشات التي جرت اثناءه، شكّل فرصة ف

ودفع المعرفة  الذي انعكس ايجابا في تعميق عملية بناء األمرمن جهة أخرى، مصادر الخبرة الدولية من جهة و

التجارية انطالقاً من  اقضايالساهم المؤتمر في تحسين قدرة المشاركين على فهم وقد . عجلة التطوير واإلصالح

كما خرج المؤتمر بتوصيات حول . التي تم تطويرها في سياق المرحلة األولى من المشروع تالمخرجا

تعزيز قدرة  ، وتعزيز مناخ األعمال في دول المشروعاإلصالح القانوني واالستراتيجيات العامة التي تساهم في 

 .القطاع الخاص على االنخراط في الحوار السياسي المستقبلي مع الحكومات


