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  2015لعام  لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا اللجنة الوطنية اعضاءورئيس 

 االسم الصورة الشخصية

 

 المهندس باقر جبر الزبيدي

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا رئيس اللجنة الوطنية

 وزير النقل 

 

 السيد وليد حبيب الموسوي

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا نائب رئيس اللجنة الوطنية

 الوكيل الفني لوزارة التجارة

 

 السيد بنكين ريكاني

 سابقا   -والتجارة في منطقة االسكوا رئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل 

 سابقا   -االسكوا لتسهيل النقل والتجارة في منطقة  عضو اللجنة الوطنية

 سابقا   -الوكيل الفني لوزارة النقل 

 

 السيد زهير علي اكبر

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 نائب محافظ البنك المركزي العراقي

 

 استبرق ابراهيم الشوكالسيد 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 واإلسكانالوكيل االقدم لوزارة االعمار 

 

 الدكتور مهدي ضمد القيسي 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة 

 

 الفريق الدكتور موفق عبدالهادي توفيق 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة  

 

 ساالر محمد أمين  السيد
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

  نائب رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار 

 

  ماهر حماد جوهانالدكتور 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 وكالةالوكيل الفني لوزارة التخطيط  

 

  الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 للتخطيطوزارة الصناعة والمعادن  وكيل
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 الدكتور كريم مزعل شبي 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 الوكيل االداري لوزارة االتصاالت 

 

 السيد خالد صالح الدين مراد
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية
 / وزارة المالية الدائرة االقتصادية مدير عام 

 

 

 السيد محسن صدخان سلطان 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 مدير عام دائرة المرافق السياحية / وزارة السياحة واالثار 

 

  عبدالرحمن حسين السيد صادق 
  لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 التأمينرئيس جمعية التأمين العراقية / ممثل شركات 

 

 السيد صالح جوهر رشيد
 والتجارة في منطقة االسكوالتسهيل النقل  عضو اللجنة الوطنية

 كردستانمديرعام المديرية العامة للنقل البري وسكك الحديد وترام واي / ممثل حكومة إقليم  
 

 

 لسيد علي صبيح علي الساعدي ا
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 رئيس اتحاد الصناعات العراقي

 

 
 الحمدانيالسيد جعفر رسول جعفر 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 رئيس اتحاد الغرف التجارية
 

 

 السيد راغب رضا بليبل
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين
 

 

 السيد عدنان كنعان الجلبي 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا الوطنيةعضو اللجنة 

 رئيس رابطة المصارف العراقية 

 

 السيد سداد علي عبدهللا المطير                                    
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

  والسياحة في العراقرئيس رابطة شركات السفر                            
 

 


