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ك" : رؤية لمستقبل مشتر ي  "اليونان والعالم العرب 
 
 
 
 

 
 البرنامج 

 

  عام خفيفة طوجبة التسجيل و 13:00

 

 مراسـم االفتتاح  13:45-14:45
 
 : تقديمال

 ، االمين العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنميةمبجـررشـاد  األستاذ
 

 :المتحدثون
 ، رئيس مجلس ادارة الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنميةاألستاذ خاريس جيرونيكوالس

 ، األمين العام المساعد، رئيس الشؤون االقتصادية، السفير الدكتور كمال حسن عليسعادة 
 العربية، مصــرجامعة الدول 

 ، النائب األول لرئيس اتحاد الغرف العربية، لبنــاناألستاذ محمد عبده سعيد ةسعاد
 ن، عميد مجلس السفراء العرب وسفير دولة فلسطين باليوناسعادة األستاذ مروان اميل طوباسي

 ، وكيل وزارة االقتصاد والصناعة، ليبيــاطاهـر شـركساألستاذ معالي 
 اليونانية، اليونان وزارة الخارجية، مناوب وزير ،جـورج كاتروجالوساألستاذ معالي 

 ، وزير الدولة، اليونانمعالي األستاذ آليكسانذروس فالبوراريـس
 
 

14:45-16:00 

 التمويل والتوسع والشراكات  –األول: تجارب رواد االعمال من الشباب المحور 
 
 ومؤسس شركة "نانوكــا"، اليونان، رئيس بساروس - السيدة ليال ذريتسا :حـاورالم
 
 :رئيسيالمتحدث ال

 ، المدير العام، صندوق أوبك للتنمية الدولية )أوفيد(، فيينا، سعادة األستاذ سليمان جاسر الحربش

 . جمهورية النمسا االتحادية

 

 

 

 االربعاء 29 نوفمبر 2017
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 :المتحدثون
 مساعد المدير العام، إدارة العمليات للقطاع الخاص ولتمويل التجارة،  ،األستاذ طارق النصـار

 صندوق أوبك للتنمية الدولية )أوفيد(، فيينا، جمهورية النمسا االتحادية 
 ، عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، االمارات اآلنسة سارة عبد الوهاب المدنيمعالي 
 اوند، اليونانر، مؤسس والمدير التنفيذي، بلوجندروس خاتزيليفثرييواآاليكس األستاذ
 ، مؤسس ورئيس شركة رواد العالم، السعوديةبوعلـومحمد أحاتم  األستاذ

 
 

16:00-17:15 

 الحوافز والتسهيالت –الثاني: فرص االستثمار المحور 
 
 ، لبنـاناتحاد الغرف العربيةالعام، األمين  ،الدكتور خالد حنفــيمعالي : حـاورالم
 

 :المتحدثون
 ، مصـرنائب رئيس الهيئة االقتصادية لقناة السويس، لواء بحري عبد القادر درويش

 ، الرئيس التنفيذي، مؤسسة االستثمار اليونانية، اليوناناألستاذ الياس آثاناسيو
 ، رئيس اتحاد الغرف التجارة الليبية، ليبيــاالرعيضسعادة األستاذ محمد 
 ، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة األردن، األردن وعضو مجلس إدارةاألستاذ حسين شـريم

 الغرفة العربية اليونانية 
 ، المدير العام، شركة ايلوندا للعقارات والتنمية وعضو مجلس إدارةاألستاذ فوتيس كوكوتـوس

 دق المساهمة، اليونانشركة ايلوندا للفنا
 

 بدعوة( : )لمنتدى السادسل ينمدعوالعشاء على شرف الحفل 
 

 الضيوف استقبالالتسجيل و  19:30
 

20:00  
 ، االمين العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنميةرشـاد مبجـر األستاذ :التقديم

 
 : كلمات الترحيب

 ادارة الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، رئيس مجلس األستاذ خاريس جيرونيكوالس
 ، اليونان.C.C.C شركة اتحاد المقاولين، نائب الرئيس التنفيذي، ق سعيد خوريياألستاذ توف

 ، رئيس الوزراء، اليونان*تسيبراس يسكسآليضيف الشرف معالي األستاذ 
 

 حفل العشاء  20:45
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 تسجيل وقهوة     08:45
 

09:30-11:00  

 اإلنشاءات ومواد البناءو المحور الثالث: الطاقة
  

 األمين العام، الغرفة العربية النمساوية، النمساه، ـالمهندس مضر خوج: المحاور
 

 : المتحدث الرئيسي
 وزير الصناعة السابق، رئيس مؤسسة التنمية العراقية، العـراق ،معالي األستاذ محمد الدراجـي

 
 :نوالمتحدث

 عضو مجلس إدارة الغرفةو   .C.C.Cشركة اتحاد المقاولين، المالي تشارسالم، الدكتور صالح جالد
 ، اليونانالعربية اليونانية

 طرابلس ولبنان، الرئيس، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في سعادة األستاذ توفيق دبوسي
 الشمالي، لبنــان

 والريفية،  ة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعيدكتور مهندس مصطفى هـدهـود
 مصــر

 ، نائب الرئيس األول، مجموعة بيسيكس ومدير شركة االنشاءات سيكس،الدكتور غسان عجـة
 االمارات وبيسيكس سوناتيك المساهمة، بلجيكـا

 أوروبانائب الرئيس والمدير التنفيذي، معهد الطاقة لجنوب شرق  ،ستامبوليسوستيس كـ األستاذ
(IENE) ،اليونان 

 
 

11:00-12:15 

 الصناعات والخدمات -المحور الرابع: المالحة والموانئ 
 

 الستشارات االعمال XRTCر العام، ي، مؤسس والمدسراذاكيسكياألستاذ جورج : المحاور
 البحرية، اليونانالمروحيات ورئيس نادي 

 
 :المتحدث الرئيسي

 ،مالحيةواالستثمارات ال ئالموان ، األمين العام للموانئ، سياسةالدكتور خريستوس المبريذيس
 ، اليونانلمالحة وسياسة الجزراشؤون وزارة 

 
 

 الخميس 30 نوفمبر 2017
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 : نوالمتحدث

 للمالحة المحدودة، اليونان  ، المدير العام، شركة ايسترن ميديترانييناألستاذ آثاناسيوس مارتينوس
 نانويلا ،ةينانويلا ةحالملا ةفرغ ،ةيذيفنتلا ةنجللا وضع ،سـيليفيرت سيناي األستاذ

 ، األمين العام، غرفة المالحة السورية، سورياالمهندس تحسين علي شـحادة
 ، اليونانمالك بواخر ورئيس جمعية مالك البواخر اليونانية، األستاذ خاراالمبوس سيمانتونيس

 
 

 جانبية تقهوة ولقاءا   12:15-12:45
 

12:45-12:45 

 والتطورات الرقمية واقع اقتصادي جديدتكنولوجيا الالمحور الخامس: 
 

 ، غرفة تجارة وصناعة أثينا، اليونان وعضوالدكتور بروفسور خاريس المبروبولوس: المحاور
 مجلس إدارة الغرفة العربية اليونانية

 
 : المتحدثين

 اليونان ،العالم، األمين العام، وزارة السياسة الرقمية واالتصاالت وايستاألستاذ جورج فلورين
 مجموعة سينجوالرلوجيك، ،ةكارشلا مسقالرئيس التنفيذي،  بئان، سولوبوروذويث سيناويإاألستاذ 

  اليونان ،ناوسنيس ، يذيفنتلا سيئرلاو
 جمعية الصداقةوالرئيس التنفيذي، مجموعة صفـد، مجلس اإلدارة  رئيس ،األستاذ إبراهيم برهـم

 الفلسطينية اليونانية، فلسطين اونـوالتع
 رك والمدير التقني، شركة ليناكيس ديجيتال، اليونانا، مؤسس مشاألستاذ فاسيليوس لينـاكيـس

 وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة األردنبيـانات، شركـة  ،الرئيس التنفيذي األستاذ محمد طهبوب،
 االردن

 
 ولقاءات جانبية ةخفيف وجبة طعام 14:00-14:30

 
14:30-18:00  

  في جميعاليونانيين  رائهمبين رجال االعمال العرب ونظ (B2B) ثنائيةالقاءات ابتداء الل
 .العمل قطاعات

 
 

 
 
 بانتظار التأكيد*


