ملتقى اإلمارات لآلفاق االقتصادية  :2015نحو اقتصاد المعرفة
التاريخ 17-16 :ديسمبر 2014
المكان :فندق أرماني بدبي

_______________________________________________________________________
برنامج اليوم األول ( 16ديسمبر )2014
10:00 – 9:30

التسجيل

10:05 – 10:00

الكلمة الترحيبية لسعادة سامي القمزي ،مدير عام دائرة التنمية االقتصادية بدبي

10:20 – 10:05

الكلمة الرئيسية لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم،

رئيس لجنة التنمية االقتصادية في دبي ،رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس
مؤسسة مطارات دبي ،الرئيس األعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران اإلمارات

الكلمة الرئيسية لمعالي المهندس سلطان المنصوري ،وزير اقتصاد دولة اإلمارات
العربية المتحدة

10:30 – 10:20

كلمة معالي علي ماجد المنصوري ،رئيس دائرة التنمية االقتصادية أبوظبي

11:35 – 10:30

الجلسة األولى :االقتصاد العالمي واإلقليمي ،واقتصاد اإلمارات العربية المتحدة
عام  :2015اآلفاق والتحديات

10:55 – 10:30

عرض توضيحي حول تطورات وآفاق االقتصاد العالمي وانعكاساتها على أداء
االقتصاد اإلقليمي ودولة اإلمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص

السيد هيرالد فنجر ،نائب رئيس إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد
الدولي

11:15 – 10:55

عرض توضيحي حول اآلفاق االقتصادية إلمارة أبوظبي 2015
السيدة شروق الزعابي ،رئيسة قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بدائرة
التنمية االقتصادية أبوظبي

11:35 – 11:15

عرض توضيحي حول اآلفاق االقتصادية إلمارة دبي 2015
الدكتور محمد األحول ،كبير االقتصاديين في دائرة التنمية االقتصادية بدبي
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12:00 – 11:35

استراحة

13:30 – 12:00

الجلسة الثانية :حلقة نقاشية حول اآلثار المترتبة على االتجاهات واآلفاق
االقتصادية العالمية واإلقليمية ،وآفاق اقتصاد دولة اإلمارات عام  2015وما بعدها
تضم الجلسة كل من:
سعادة محمد صالح شلواح ،مستشار وزير اقتصاد الدولة
الدكتور عبد الرزاق الفارس ،كبير االقتصاديين ،مجلس دبي االقتصادي
السيدة براتيبها ذاكر ،المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،ذا إيكونومست
السيد غاري دوغان ،رئيس قطاع االستثمار للخدمات المصرفية الخاصة العالمية
واستراتيجية االستثمار ،بنك أبوظبي الوطني
سعادة محمد عبد الجليل الفهيم ،رئيس مجلس إدارة مجلس العائلة
السيد شهاب قرقاش ،المدير التنفيذي لشركة ضمان لالستثمار
يدير حلقة النقاش الدكتور تومي وير ،الرئيس التنفيذي ومؤسس مركز الريادة في

األسواق الناشئة
15:00 – 13:30

الغداء
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برنامج اليوم الثاني ( 17ديسمبر )2014
10:00 – 9:30

التسجيل

10:10 – 10:00

كلمة السيد راشد علي الزعابي ،المدير التنفيذي لقطاع التخطيط واالحصاء
باإلنابة في دائرة التنمية االقتصادية ابوظبي

11:20 – 10:10

الجلسة األولى :بناء االقتصاد القائم على المعرفة :تجارب عالمية ورؤية اإلمارات

تضم الجلسة كل من:

البروفيسور ثورفالدور جيلفاسون ،أستاذ االقتصاد في جامعة أيسلندا
السيد بول مورينو لوبيز ،رئيس برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإلدارة
االقتصادية بالبنك الدولي

الدكتور سامي محروم ،رئيس مبادرة تطوير سياسات دعم االبتكار بكلية "انسياد"
إلدارة األعمال بدبي

البروفيسور أوالف ويكين ،أستاذ في مركز التقنية واالبتكار والثقافة في جامعة أوسلو
يدير حلقة النقاش الدكتور تومي وير ،الرئيس التنفيذي ومؤسس مركز الريادة في
األسواق الناشئة
12:00 – 11:40

استراحة

13:30 – 12:00

الجلسة الثانية :عرض الخبرات في مجاالت نقل االبتكار وتشجيع المعرفة لتحقيق
الهدف نحو االنتقال القتصاد قائم على المعرفة
تضم الجلسة كل من:

سعادة أحمد سعيد آل الكليلي ،مدير عام لجنة أبو ظبي لتطوير التكنولوجيا
السيد حميد الشمري ،الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية
في مبادلة

اآلنسة عائشة سلطان ،مدير إدارة االستراتيجية في موانئ دبي العالمية
الدكتورة عزة الشناوي ،مدير الحلول الحكومية – المبادرات األفريقية في مايكروسوفت
يدير حلقة النقاش السيد بول مورينو لوبيز ،رئيس برنامج دول مجلس التعاون

الخليجي لإلدارة االقتصادية بالبنك الدولي
14:00 – 13:30
15:00 – 13:30

حفل تكريم

الغداء
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