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  2017آيار/مايو  18لخميسا
 وقهوة المشاركين تسجيل 9:000

 
 :الترحيب وكلمات الرسمي االفتتاح 09:30

 
 الغرفة العربية اليونانية –األمين العام  – مبجـر سعادة األستاذ رشادتقديم: 

 الغرفة العربية اليونانية -الرئيس – سعادة األستاذ خاريس جيرونيكوالسكلمة ترحيبية: 

 رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية  – سعادة األستاذ جعفر رسول الحمداني
 تجارة بغــداد ورئيس غرفة

 
 cccنائب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولين  – سعادة األستاذ توفيق سعيد خـوري

 اليونان -نائب وزارة الخارجية  -معالي البروفسور جـورج كـاتروجالـوس 

 -ية جمهورية العراقالفخامة رئيس وممثل مستشار  - الوائليكامل  شروان لمهندسمعالي ا
 العراق

 
  اليونان -وزير االقتصاد والتنمية ذيميتري باباذيميترييو، معالي الدكتور 

    

 ة()جلسة عراقيفي العراق  االستثمارية والتسهيالت الفرص عن رضع: األولىالجلسة   10:00

 األمين العام التحاد الغرف التجارية العراقية  – سعادة الدكتور عبد هللا البنـدر: المحاور
 :نلمتحدثوا

 العراق –وزارة الصناعة والمعادن  -وزير  – محمد الدراجي معالي المهندس -
 -نائب رئيس مجلس شورى الدولة  – اللطيفسعادة األستاذ عبد اللطيف نايف عبد  -

 العراق –نائب رئيس المحكمة اإلدارية العليا 
مستشار محافظ البنك المركزي  – وليد عيــدي عبد النبي الحجاج ذسعادة األستا -

 العراق –العراقي 
ليم قفي إ والصناعةرئيس اتحاد غرف التجارة   –سعادة الدكتور دارا جليل الخياط  -

 الغرف التجارية العراقية  اتحاد رئيسونائب العراق  –دستان كر
 -هيئة االستثمار الوطنية    -نائب المدير العام  -سعادة األستاذ ضرغام ناجي عبـود  -

 العراق
 

 المشاركين بين ما وتواصل قهوةحة استرا  11:15
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 )جلسة مشتركة(المستدامة  والطاقة والغاز البترول صناعات :الجلسة الثانية  11:45
 

 غرفة التجارة العربية النمساوية  –العام األمين  –مضــر خــوجة  سعادة المهندس: المحاور

 
 :نالمتحدثو
 العراق  -وكيل وزارة النفط لشؤون الغـاز  – حامد يونس صالح معالي األستاذ -
 -   CCCالمستشار المالي، شركة اتحاد المقاولين  ،ـالدـصالح جـسعادة الدكتور  -

  Middle East Economic Survey (MEES)والناشر لمجلة 

مجموعة بصـرة الهندسية  –المدير العام  – رسمي هاشم الجابري سعادة المهندس -
عضو  –لمجلس االعمال العراقي البريطاني  للمقاوالت والتجارة العامة ونائب الرئيس

ممثل العراق في مجلس االعمال العراقي البريطاني في العراق  - مجلس إدارة مؤسس
 العراق –

شركة موتور أويل )هيالس(  -قسم التسويق  - آليكسيس غافريإيلوغلوسعادة األستاذ  -
 اليونان –مصافي كورينث المساهمة 

األوروبي في  -رئيس التدريب لمركز الطاقة العراقي - آندريــاس بيكــرسعادة األستاذ  -
 بلجيكا  –بروكسل 

 
 

 )جلسة مشتركة(العراق  في التحتية البنية مشاريع: الجلسة الثالثة  13:00
 

 الغرفة التجارية العربية ــ البلجيكية ــ  - األمين العام –قيصــر حجازين  األستاذسعادة : المحاور
 اللوكسمبورغية           

 :نوالمتحدث
االسكان ووزارة االعمار  –وكيل الوزارة  –دارا حسن رشيد يـارا  معالي المهندس -

  العراق –الخاصة باللجنة العراقية اليونانية المشتركة والبلديات العامة 
   CCCشركة اتحاد المقاولين  -مدير تنمية االعمال  – خليل بركاتسعادة األستاذ  -
 –)هونج كونج ولبنان( المدير العام لشركة ساتاريم  – فريلـــهجيـروم سعادة األستاذ  -

 سويسرا -   AG Zugالعالمية والمدير العام لمصفاة ميســان 

 العراق  -وزارة النقل  –، رئيس ضباط بحريين أقدم سعادة الكابتن حازم دحـام نصـر -

 المشاركين بين ما وتواصل خفيف غداء 14:15

 الثنائية اللقاءات 17:30- 15:00
 

   2017آيار/مايو 19 الجمعة
 انه كما ثالثة أو مصنعين الى المشارك العراقي للوفد ميدانية عمل زيارات الجمعة اليوم هذا برنامج يتضمن

 .أنفسهم المشاركين من بترتيب الثنائية اللقاءات الستمرار مخصص
 


