
 

 

 

 

 

 تحت رعاية حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
 الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم حفظه هللا

 برنامج منتدى 
 " التواصل االقتصادي الخليجي األردني"

 رويال الفندق 
 المملكة األردنية الهاشمية – عمان

 
 

 3 من 1
 

 

 3/9/2015الخميس 
 التسجيل 8:30-9:00

 الجلسة االفتتاحية  9:00-9:30

 0780849922الشيخ عبد هللا أبو غزالة  آيات من الذكر الحكيم 

 السيد نائل الكباريتي – كلمة رئيس غرفة تجارة االردن 

 يبن جاسم بن محمد آل ثانسعادة الشيخ خليفة  –كلمة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي  

 سعادة الشيخ صالح كاملكلمة ل 

 كلمة راعي الحفل  

 شخصيات إقتصادية ساهمت في رفد االقتصادين األردني والخليجيتكريم  9:45 -9:30

 استراحة 9:45-10:00
 
 

10:00-11:15 
 " " فرص وتحدياتأفاق تطوير العالقات االقتصادية والتجارية الخليجية االردنية "  : ىاألولالعمل جلسة 

 وزير التخطيط والتعاون الدولي –اسة الجلسة: معالي الدكتور عماد فاخوري رئ

 

 الجانب الخليجي : 

االمانة العامة  –االستراتيجي  والحوار المفاوضات لشئون المساعد العام االمين /العويشق عبدالعزيز الدكتور-

 العربية.لمجلس التعاون لدول الخليج 
التجارية الصناعية  غرفةالمجلس إدارة رئيس  - نائب رئيس مجلس الغرف السعوديةالدكتور حمدان السمرين -
  .االرض البكر واالستثمار الواعد"السعودية:  -الجوف"الجوف ب
الخليج لالستشارات  العام المساعد لقطاع المعلومات والدراسات للمنظمة"االمين  محمد بن خميس المخينياالستاذ -

 .دولة االمارات العربية المتحدة الصناعية

 االستاذ عبدهللا بن سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة االمارات رئيس غرفة الشارقة-
 

 الجانب األردني

 .وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيفمعالي الدكتور  -

 لدكتور منذر الشرع رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي.معالي ا -

 "فرص االستثمار في األردن" برئاسة معالي السيد نايف حميدي الفايز وزير السياحة :الثانيةعمل  جلسة 11:15-12:15

 
 منتصرالعقلة: رئيس هيئة االستثمار.د.  -
 الحموري: رئيس جمعية المستشفيات الخاصةالدكتور فوزي  -
 عرض لمشاريع إستثمارية كبرى. -
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12:15-13:30 
 ة :عمل الثالث جلسة

  "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج واألردن "دور الصناديق الخليجية والعربية في : "
 صندوق االمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة -الزهير، نائب االمين العام االستاذة هناء رئاسة الجلسة : 

 

 غرفة تجارة وصناعة البحريناالستاذ حسين جناحي مستشار دعم منشآت الصغيرة والمتوسطة في  . -
 المهندس سعود البرزان مدير ادارة قطاع التخطيط الجودة بصندوق المئوية -
 للتنمية االستاذ علي حسن يوسف بنك قطر -
م. فارس بن ذريان العنزى مدير إدارة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة برنامج إعادة هيكلة القوى  -

 .والجهاز التنفيذي بدولة الكويت "العاملة 
الدكتور خالد مقلد، مستشار تنمية المشاريع والقائم بأعمال مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع  -

 الريادية.
 الجانب األردني:

 معالي السيدة ناديا السعيد. -
: رئيس مجلس إدارة البنك األهلي األردني ورئيس مجلس أمناء منتدى عمر الرزازعطوفة الدكتور  -

 االستراتيجيات األردني.
 السيدة ريم بدران عطوفة -

 أسئلة وأجوبة 

13:30 
 على شرف المشاركين في المنتدى العقبةحفل غداء تقيمه غرفة تجارة 

 
 

 15:00-16:15 

 : الرابعةالعمل جلسة 
  " نيياالردن ن ونظرائهمرواد االعمال الخليجيوالتعاون بين شباب  "

 اللجنة الوطنية  شباب االعمال السعودي " بمجلس الغرف السعودية "رئيس  الشيخ علي العثيم
 حوار بين شباب ورواد األعمال الخليجيين واألردنيين

 

 الجانب الخليجي : 

 مملكة البحرين  –شركة ادموف لالدارة واالستشارة  –رؤى الحايكي رئيسة مجلس االدارة االستاذة  -

 دولة قطر  -لولوة المنصوري  االستاذة -

 .المملكة العربية السعودية  –سفيرة ابداع والرئيس التنفيذي لملتقيات االبداع  -الشعبان  نورهاالستاذة  -

دولة االمارات  – لتنمية المشاريع الصغيرة و المتوسطةعصام الديسي  مؤسسة محمد بن راشد الستاذ ا -

 العربية المتحدة

 الجانب األردني:

 سعادة السيد عيسى مراد: رئيس غرفة تجارة عمان.  -

 انتاج.  -تكنولوجيا المعلومات  سعادة السيد بشار الحوامدة: رئيس جمعية -

 الغدصحيفة سعادة السيد محمد عليان: رئيس مجلس إدارة  -

 للتحفيز على العمل الريادي للشباب لإلعالمالدور االيجابي  

 
 "      " رائد اعمال خليجي قصة نجاح يتحدث 

 رائد اعمال اردني

 وأجوبة أسئلة 
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16:15-17:15 
  :الخامسة العمل جلسة

  مشتركة "بين سيدات االعمال االردنيات والخليجيات في بناء شراكة اقتصادية وتجارية  تعزيز التواصل" 
 معالي السيدة مجد شويكة وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 

 

 الجانب الخليجي : 
 

نائب رئيس منتدى سيدات االعمال القطريات ورئيس لجنة االسر المنتجة  –الشيخة  نور بنت جاسم آل ثاني  -

 " في غرفة قطر

 وصناعة البحريناالستاذة " افنان الزياني " عضو مجلس ادارة غرفة تجارة  -

 مجلس الغرف السعودية –سيدة اعمال   -االستاذة رانيا سفر  -

 .االستاذة فريدة عبدهللا العوضي النائب االول لمجلس االدارة لسيدات االعمال بدولة االمارات -

 الجانب األردني:

 معالي السيدة سوزان عفانة. -
 سعادة السيدة هيفاء النجار. -
 سعادة السيدة تغريد النفيسة -

 
 
 
 

 استراحة 17:30 – 17:15
 ةالختامي جلسة  17:30-18:00

  رؤية خليجية لمستقبل العالقات االردنية الخليجية   متحدث خليجي 
 لمستقبل العالقات االردنية الخليجية   متحدث اردني أردنية رؤية 

 

 عريفة الحفل السيدة هناء األعرج 


