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 "تـاســـعاالقتصادي العـربـي اليونـاني ال المنـتدى"
 2020ديسمبر/كانون األول  08-09

 

 اليونان والعالم العربي: خطــوة الى االمـــام" " 
 

 : البرنامج
 2020  األول  كانونديسمبر/ 08لثالثاء  ا

 
https://ahccd.liveon.tech/  للمشاركة في المنتدى، الرجاء زيارة هذا الرابط  

 

 التسجيل  12:00
 حفـل االفتتـاح  12:15
   ، االمين العام، الغرفة العربية اليونانية رشاد مبجــرالتقديم:  

 الغرفة العربية اليونانية   مجلس االدارة،  ، رئيس جيرونيكوالسخاريس  الترحيب: 
 

 : المتحدثون الرئيسيون

  الرئيس الفخري،  ،(CCC)المقاولين    رئيس مجموعة الموارد البشرية، شركة اتحاد سهيل حسيب صبّاغ،   •

 اليونانية، اليونان الغرفة العربية  ونائب الرئيس،   الجمعية الفلسطينية اليونانية للتعاون االقتصادي

علي • حسن  كمال  االقتصادية، الدكتور  الشؤون  رئيس  المساعد،  العام  األمين  العربية،    ،  الدول  جامعة 
 مصــر

 اليونان ، ، عميد مجلس السفراء العرب وسفير دولة فلسطينمروان اميل طوباسي •
 

  :ضيف الشرف 
 اليونان ، التنمية واالستثمارات  وزيرآذونيس جيورجياذيس، 

 
ُعمان  رؤية  :  األولى  الجلسة 13:00 االستثمارية  ،  2040سلطنة  والفرص  التعاون اإلمكانات،    وآفاق 

 اليوناني  -العُماني 
 
 األمين العام، الغرفة العربية اليونانية ، رشاد مبجــر : حـاورالم
 

 : الرئيسي ث المتحد 

 ُعمـان سلطنة  االستثمار،وزير التجارة والصناعة وترويج قيس بن محمد اليوسـف،  •

 
 :  المتحدثون

 ، سلطنة ُعمــان مـانعُ وصناعة    غرفة تجارة، اإلدارةمجلس  رئيس، ا بن جمعة بن علي آل صالحـرض •

،  التنفيذ والمتابعة فريق التخطيط المؤسسي وحدة دعم ،  المشرف العـام،  ود بن هالل بن أحمد الحبسيـحم •
 ُعمــان سلطنة  ، 2040ان ـة ُعمــرؤي

الخاصة والمناطق   العامة للمناطق االقتصادية  يئةه، قسم تطوير االعمال، الة بنت ناصر الشرجيةـ آمن •
 سلطنة ُعمــان الحّرة، 

لمجموعة  )ا ، قسم التسويق، شركة ُعمــان للحوض الجاف، أحد شركات مجموعة أسياد يليعأحمــد الش •
 ، ُعمــان   (العُمانية العالمية للوجيستيات 

https://ahccd.liveon.tech/للمشاركة
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 أسئلة وأجوبة 

 
 وزيارة االجنحة االفتراضية استراحة قصيرة     14:00

 
 التطورات في قطاع المالحة والموانئ، الفرص االستثمارية " حول الفتراضيةمستديرة االمائدة ال   14:15

 )تجربتي مصـر واليـونان(للتعاون  واإلمكانات المستقبلية
 

 اليونان االعمال،  الستشارات  XRTC، المؤسس والمدير العام،  راذاكيسيجورج كس  :المقّدم والمحاور 
 

 تقديم السادة:  

قناة السويس    ، مستشار السيد رئيس الجمهورية لمشروعات محورالفريق مهـاب محمد حسين مـاميــش •
 البحرية، مصــر  والموانئ

 ة وسياسة الجزر، اليونان  يالمالح الشؤون  ، وزارةاألمين العامأيفانجيلوس كيريازوبولوس،  •

 ، األمين العام، اتحاد الغرف العربية، لبنـان الدكتور خالد حنفــي •

والرئيس،    إلدارة  Contiships،  الرئيسنائب    ،باتيراس   د.  تور جورجكالد • اليونانية    الغرفةالشركات، 
 اليونان ، حةالللم
 

 أسئلة وأجوبة 
 

 . المشاركين تواصل بين استراحة قصيرة و  15:15
 

العالم    المتوسطة والصغيرة فيالصغيرة وإحياء الصناعات  "   حول  المائدة المستديرة االفتراضية 15:30

 وتعاون القطاع الخاص العربي واليوناني في هذا المجال.  العربي

 

لمجلة   ، اليونان والناشرCCC، المستشار المالي، شركة اتحاد المقاولين  صالح سعادة جــالد  الدكتور:  حـاورلما

Middle East Economic Survey (MEES)  اليونانية، اليونان  العربية  وعضو مجلس إدارة الغرفة 
 

 :  تقديم السادة

والرئيس، هيئة االستثمار،  ، األمين العام للعالقات االقتصادية الدولية، وزارة الخارجية،  زميرليـس  إيوانيس  •
 اليونان 

 اليونانية، اليونان مهندسين ال ، الرئيس، غرفة جيورجيوس ستاسينـوس •

شرق افريقيا، مجموعة    ، رئيس نادي االعمال اليمني، اليمن والمدير االقليمي، فتحي عبد الواسع هائل سعيد •
 هائل سعيد أنعم 

 
 أسئلة وأجوبة 

 
 المشاركين استراحة قصيرة وتواصل بين  16:30
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   :ورشة عمل خاصة

 رض عن فرص عالتقديم عن هيئة االستثمار اليونانية ودورها في استقطاب االستثمارات الخارجية و

 )قانون التأشيرة الذهبية(  ، التسهيالت والحوافزالعقار اليونانياالستثمار في سوق ومزايا 

 
 إدارة المساهمة وعضو مجلس شركة نيوكيــم،  المدير العام  ،فالخاكيس: نيكوالس  المحـاور

 ، اليونان الغرفة العربية اليونانية
 

   : تقديم السادة

 ، الرئيس التنفيذي، هيئة االستثمار اليونانية، اليونان ولوسبجيورجيوس فيليو •

بيريوس والرئيس    مصرف، المدير العام التنفيذي ورئيس مجموعة العقار في  جورجيوس أ. كورمــاس •
 التنفيذي للعقارات لمصرف بيريوس، اليونان 

  Spa Techسبا تيك    ، المدير العام، شركة ايلوندا للعقارات والتنمية، مؤسس شركةفوتيس كوكوتـوس •
 المحدودة، وعضو مجلس إدارة شركة ايلوندا للفنادق المساهمة، اليونان 

 ، الرئيس التنفيذي لمجموعة يوروفاست، اليونان ريستوذولوس ذاميانـوخ •
 

 أسئلة وأجوبة 
 

 للمنتدى.  اليوم األولأعمال انتهاء  17:30
 

 
 2020  األول ديسمبر/كانون  09الربعاء  ا

 
 

 وزيارة االجنحة االفتراضية   التسجيل 12:00
 

 ، وزير السياحة، اليونان خاريس ثيوخاريس :متحدث رئيسي 
 
 

 ات التجربة اليونانية في الصناعات الغذائية والدوائية وإمكان" حول  المستديرة االفتراضيةالمائدة  12:30

 " تقنيتها الى العالم العربيمعرفتها ونقل 
 

العـامميخائيل تساووتوس،  :  المحاور أيبسا للمرطبات،    المدير  الرئيس  لشركة    ايالذيكاماس   لهيئةونائب 
 الغير رابحة، اليونان 

 

   : تقديم السيدات والسادة

  إدارة  مجلس الغرف السعودية ورئيس  إدارة  لس  ج، الرئيس، مالنجالععجالن  الن بن عبد العزيز  جع •
 ، السعودية بالرياض  الصناعية  التجارية الغرفة

تجارة وصناعة أثينا،  ، الرئيس، اتحاد الغرف التجارية اليونانية والرئيس، غرفة  وسـقسطنطينوس ميخال •
 اليونان 
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 فارمـا المساهمة وشركة انترميد المساهمة،    - ، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة يونييوليـا تسيتيإ •
 عضو مجلس إدارة "سيف" اتحاد الشركات اليونانية، اليونان 

 المساهمة لتنمية العسل، اليونان  ، المدير الـعام، شركة آليكساندروس بيتـاس خازابـي-آليكساندرا بيتـا •

 فلسطين ، PLC فارماكيـر الرئيس التنفيذي لشركةالدكتور باسم خــوري،  •
 

 أسئلة وأجوبة 
 

  تواصل بين المشاركين و استراحة قصيرة 13:30

 

التكنولوجيا "تبادل الخبرات وآفاق التعاون في مجاالت  حول  المائدة المستديرة االفتراضية  13:45

 "وتقنيـة المعلومات  الرقميـة

 

 . اليونان  CRS ة ليكنوسك، رئيس القسم التجاري، شرايفانجلوس خريسوخوس: المحاور

 : تقديم السادة

 ، األردن والريادة  وزير االقتصاد الرقميد الهناندة،  ـاحم •

 الدولة وحوكمة التقنيّة، اليونان ، وزير كيرياكوس بيراكاكيس •

 وزير الصحة و  رئيس لجنة الالمركزية والحكم المحلي بالمجلس الوطني التأسيسي،عمـاد الحمـامـي،  •
 تـونـس األسبق،   

 ة فيلتي المساهمة، اليونان ك ، الرئيس التنفيذي، شرمينيالوس سكولوذيس •
 

 أسئلة وأجوبة 
  
 استعدادا للقاءات الثنائية االفتراضية. تواصل بين المشاركين  14:45

 

 في قطاعات العمل كافّة. B2Bاالفتراضية   الثنائية  لقاءات العمل 15:00

 
 واللقاءات الثنائية.  تاسع منتدى ال أعمال الانتهاء  19:00

 
 


