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מעו"דכן מחלקה עסקית

ועדה מקצועית לשירות העסקים הערביים
לקוחות וידידים יקרים,
נוכח משבר הקורונה והפגיעה הכלכלית הקשה שנגרמה בעטיו ,הוקמה ועדה כלכלית מקצועית אשר מטרתה לשרת
את העסקים המסחריים הערביים במדינה והמורכבת מאנשי מקצוע ממוסדות בכירים במשק ,וזאת ביוזמת הפורום
הכלכלי הערבי  -המרכז לחקר מדיניות כלכלית ותכנון אסטרטגי של החברה הערבית  -ולשכת רואי החשבון.
עו"ד פיאד טמיש ממשרדנו בין חברי הועדה ,וישמח לעמוד לרשותכם ול ס י יע ככל הנדרש .
מצורפת הודעת הפורום הכלכלי הערבי ולשכת רואי החשבון (בעברית ובערבית)

בברכה,
פישר בכר חן וול אוריון ושות'
03-6944111
ftamish@fbclawyers.com
עו"ד פיאד טמיש
........................................................................................ .......................................
הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד ,הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו .כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון
ושות' .להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצהnews@fbclawyers.com :

ועדה מקצועית לשירות העסקים הערביים ביוזמת הפורום הכלכלי הערבי ולשכת רואי החשבון
נוכח המצב הכלכלי הקיים והעמימות שאופפת גם את התקופה שלאחר תום המשבר ,הוקמה ועדה כלכלית מקצועית שתשרת את
העסקים המסחריים הערביים במדינה והמורכבת מאנשי מקצוע ממוסדות בכירים במשק ,וזאת ביוזמת הפורום הכלכלי הערבי  -המרכז
לחקר מדיניות כלכלית ותכנון אסטרטגי של החברה הערבית  -ולשכת רואי החשבון.
עבודת הוועדה מתמקדת במתן ייעוץ פיננסי וכלכלי לעסקים הערביים במדינה ,מתן והקלה על גישה למידע מדויק המשרת את
האינטרסים המסחריים שלהם ,והצעת תוכניות הבראה אסטרטגיות שיתרמו להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו .בנוסף ,הוועדה
תקים "בנק נתונים" בפיקוח קבוצת חוקרים ואנשי מקצוע מהתחום הכלכלי והפיננסי.
חברי הועדה:
פרופ' רפעת עזאם  -המרכז הבינתחומי בהרצליה
רו"ח אימאן זועבי  -חברת הוועד המרכזי וגזבר כבוד של לשכת רואי החשבון
רו"ח אוסמה חסן – יו"ר סניף נצרת של לשכת רואי החשבון
רונן ליבוביץ'  -יועץ פיננסי ומתכנן אסטרטגי
ד"ר נאיף חאלדי  -יועץ כלכלי
חאלד חסן  -יועץ כלכלי
רו"ח אייל שרעבי  -רואה חשבון ומרצה במכללת אונו
רו"ח מוחמד היבי  -מהנל סניף נצרת של דלויט
איאד סנונו  -סטודנט לתואר שלישי בכלכלה באוניברסיטת חיפה
עו"ד פיאד טמיש  -משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' – FBC & Co
ח'ליל שוואהנה  -יזם ויועץ לתכנון אסטרטגי
רו"ח עומר פנדי  -רואה חשבון ויועץ כלכלי
רו"ח ראופה נסאר – רואת חשבון וסוכנת ביטוח
ג'דעאן (גדעון) ביטר  -יועץ פיננסי בבורסה
ד"ר מהא סיאח-קרקבי  -הפורום הכלכלי הערבי
ד"ר סאמי מיעארי  -מרצה באוניברסיטת תל אביב ואוקספורד ומנכ"ל הפורום הכלכלי הערבי
ניתן להגיש בקשות ייעוץ על ידי פנייה למספרים הבאים ,ויודגש כי השירות ניתן בחינם:
ד"ר סאמי מיעארי 0547790300
חאלד חסן 0544967052

العرب ونقابة
لجنة مهنية لخدمة المصالح التجارية العربية بمبادرة من المنتدى االقتصادي
ي
اقب الحسابات يف البالد
مر ي
اقب الحسابات يف البالد ينشآن لجنة مهنية لخدمة المصالح التجارية العربية.
عىل ضوء األزمة الحالية ،المنتدى االقتصادي
ي
العرب ونقابة مر ي
الب تكتنف ر
ر
الفتة اآلتية تقرر إنشاء لجنة اقتصادية مهنية تضم
عىل ضوء األوضاع االقتصادية الراهنة والغموض يف األوضاع االقتصادية ي
العرب  -مركز أبحاث السياسات
مجموعة من المختصي المهنيي من كبار المؤسسات االقتصادية بمبادرة من المنتدى االقتصادي
ي
ر
اقب الحسابات يف البالد.
اتيج للمجتمع
االقتصادية والتخطيط االست ي
ي
العرب  -ونقابة مر ي
ريتكز عمل اللجنة من خالل :تقديم االستشارة المالية واالقتصادية للمصالح التجارية العربية ،توفت وتسهيل الوصول إىل المعلومات الدقيقة
الب تخدم المصالح التجارية ،طرح خطة اشفاء ر
ر
استاتيجية من شأنها المساهمة يف التعامل مع األزمة االقتصادية للمصالح التجارية العربية
ي
خالل ر
فتة أزمة الكورونا وما بعدها .وباإلضافة اىل كل ذلك ،ستقيم اللجنة بنك من المعلومات تقوم عليه مجموعة من الباحثي والمهنيي
والماىل.
يف المجال االقتصادي
ي
يشارك يف اللجنة:

بروفيسور رفعت عزام  -المركز المتعدد المجاالت هرتسليا
اقب الحسابات.
ر
م
لنقابة
الفخرية
الصندوق
وأمينة
زعب – مراقبة حسابات وعضو اللجنة المركزية
ي
إيمان ي
أسامة حسن – رئيس نقابة المحاسبي فرع النارصة
ر
اتيج
ماىل ومخطط است ي
روني ليفوفيتش – مستشار ي
د .نايف خالدي  -مستشار اقتصادي
خالد حسن  -مستشار اقتصادي للمصالح التجارية
ر
اعب – مراقب حسابات ومحارص يف كلية اونو
ايال ش ي
محمد هيب  -مراقب حسابات ر
بشكة Deloitte
ي
اياد سنونو  -طالب دكتوراة يف االقتصاد يف جامعة حيفا
فيش باخار حي وول أوريون ر
فياض طميش  -محام ف مجال القانون التجاري بمكتب ر
وشكاؤهم FBC & Co
ي
ر
اتيج
خليل شواهنة  -مستشار ريادة أعمال وتخطيط است ي
عمر فندي  -مراقب حسابات ومستشار اقتصادي
رؤوفة نصار -مراقبة حسابات ووكيله تأمي
ماىل يف البورصة
جدعان بيتار  -مستشار ي
العرب
االقتصادي
المنتدى
كب -
ي
د .مها صياح كر ي
د.
العرب
االقتصادي
المنتدى
عام
ومدير
واكسفورد
ابيب
تل
جامعة
ف
محارص
سام ميعاري -
ي
ي
ي

هذا ويمكن تقديم طلبات االستشارة عن طريق التواصل مع األرقام التالية بالتأكيد عىل أن الخدمة مجانية:
د.
سام ميعاري 0547790300
ي
خالد حسن 0544967052

