اإلثنين 2019/04/8م.
17:00-9:00

تسجيل المشاركين
قاعة المعارض المركزية »مانيج« ،القاعة الرئيسية
بدء عمل معرض »أرابيا اكسبو« الدولي الرابع

9:45-9:00

11:00-10:00

االفتتاح الرسمي للدورة الثانية عشرة لمجلس األعمال الروسي – العربي
المشرف:
السيد :أرتيم كابتشوك ،مقدم برنامج تحليلي لقناة "روسيا اليوم" التلفزيونية الفضائية الروسية الناطقة باللغة العربية
الكلمات الترحيبية:
السيد :دميتري ميدفيديف ،رئيس وزراء دولة روسيا االتحادية (قيد التأكيد);
السيد :سيرغي الفروف ،وزير خارجية دولة روسيا االتحادية (قيد التأكيد);
السيد :سيرغي سوبيانين ،رئيس بلدية مدينة موسكو (قيد التأكيد);
السيد :أحمد أبو الغيظ ،اآلمين العام لجامعة الدول العربية (قيد التأكيد);
السيد :العين نائل رجا الكباريتي ،رئيس اتحاد الغرف العربية (قيد التأكيد);
السيد :فالديمير يفتوشينكوف ،رئيس مجلس األعمال الروسي -العربي ،ورئيس مجلس إدارة شركة افك "سيستيما"
***قائمة المتحدثين قيد اإلعداد

11:30-11:00

مقابلة قصيرة مع ممثلي وسائل اإلعالم (بطلب مسبق)

12:45-11:30

الجلسة العامة للدورة الثانية عشر لمجلس األعمال الروسي  -العربي" :آفاق تنمية العالقات الروسية – العربية"

خالل السنوات اآلخيرة نالحظ زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين دولة روسيا االتحادية و الدول العربية ،مما يدل على الديناميكية االيجابية للعالقات التجارية
واالقتصادية بين دولة روسيا االتحادية ودول الشرق األوسط ودول شمال أفريقيا ،كما يزداد االهتمام بمشاريع االستثمارات المشتركة بين روسيا و دول عربية محددة .ما هي
الخطوات التي يتعين اتخاذها وما هي المسائل التي يتعين حلها من أجل تكثيف التعاون الروسي  -العربي في مجال االقتصاد والتجارة واالستثمار؟
المشرف:
السيد :أرتيم كابتشوك ،مقدم برنامج تحليلي لقناة "روسيا اليوم" التلفزيونية الفضائية الروسية الناطقة باللغة العربية
المتحدثون:
السيد :دينيس مانتوروف ،وزير الصناعة والتجارة لدولة روسيا اإلتحادية (قيد التأكيد);
السيد :مكسيم أوريشكين ،وزير التنمية االقتصادية لدولة روسيا اإلتحادية (قيد التأكيد);
السيد :إيغور شوفالوف ،رئيس المؤسسة الحكومية "بنك التنمية والنشاط االقتصادي األجنبي" (قيد التأكيد);
السيد :آندريه سليبنيوف ،مدير عام مركز التصدير الروسي (قيد التأكيد);
السيد :سيرجي كاتيرين ،رئيس غرفة التجارة و الصناعة الروسية (قيد التأكيد);
السيدة :تاتيانا غفيالفا ،مديرة مجلس األعمال الروسي  -العربي (قيد التأكيد);
السيد :إيليا ستروكين ،مدير شركة كيه بي إم جي ) (KPMGفي دولة روسيا و دول أعضاء رابطة الدول المستقلة (قيد التأكيد);
***قائمة المتحدثين قيد اإلعداد
13:20-12:45
13:20-12:45

استراحة
مراسم االفتتاح الرسمية لمعرض »أرابيا ايكسبو« الدولي الرابع
االطالع على أجنحة المعرض من قبل ضيوف الشرف وضيوف الـVIP

15:00-13:30

جلسة" :موسكو – ميغابوليس المستقبل :إيجاد إمكانيات جديدة"
(بالتعاون مع حكومة مدينة موسكو)
المشرف( :قيد التأكيد)

المتحدثون:
السيد :سيرغي شيريمين ،وزير حكومة مدينة موسكو ،رئيس قسم العالقات االقتصادية الخارجية في مجلس مدينة موسكو (قيد التأكيد);
السيد :أليكسي فورسين ،رئيس قسم العلوم السياسية والصناعية في مجلس مدينة موسكو (قيد التأكيد);
السيد :كيريل إيليتشوف ،رئيس مركز تصدير مدينة موسكو (قيد التأكيد);
السيد :فالديمير بالتونوف ،رئيس غرفة تجارة و صناعة مدينة موسكو (قيد التأكيد);
***قائمة المتحدثين قيد اإلعداد

16:00-15:00

عروض تقديمية:
 اإلمكانيات االستثمارية المتاحة في مدينة موسكو وكالة ابتكار مدينة موسكو تيخنوبارك و تيخنوبوليس مدينة موسكو المنطقة االقتصادية الخاصة " تيخنوبوليس موسكو" مركز تصدير مدينة موسكوجلسة" :روسيا و دول الشرق األوسط  -تدفق المعلومات"
(بالتعاون مع قناة "روسيا اليوم"و قناة "روسيا )"24
المشرف( :قيد التأكيد)
السيدة :مارغريتا سيمونيان ،رئيسة تحرير قناة "روسيا اليوم" التلفزيونية الفضائية الروسية;
***قائمة المتحدثين قيد اإلعداد

17:30-16:00

جلسة " روسيا  -العالم العربي :االستثمارات في البنية التحتية ،الثروة البشرية ،الصناعة و االتجاهات الجديدة"
(بالتعاون مع صندوق االستثمار الروسي المباشر )((RDIF
المشرف( :قيد التأكيد)

المتحدثون:
السيد :كيريل ديميترييف ،المدير العام لصندوق االستثمار الروسي المباشر (( )RFPIقيد التأكيد);
السيد :رومان تشيرتكوف ،مدير عام شركة ) (InfraONE Researchذات المسؤولية المحدودة (قيد التأكيد);
السيدة :سفيتالنا تشوبشيفا ،المديرة العامة لوكالة المبادرات االستراتيجية (قيد التأكيد);
***قائمة المتحدثين قيد اإلعداد
15:00-10:00
18:00-15:00

20:00-18:00

حوارات األعمال (***حوارات األعمال قيد االعداد)
روسيا – قطر
روسيا  -الجزائر
روسيا  -اإلمارات العربية المتحدة
روسيا  -المملكة العربية السعودية
Section D
Section C
Section B
Section A
طاوالت حوار مستديرة وفق مجاالت األعمال/جلسات مجالس األعمال الثنائية (***طاوالت الحوار المستديرة و جلسات مجالس األعمال قيد اإلعداد)
النقل و الخدمات اللوجستية
الطب و الصيدلة و التجميل
الخدمات المالية و التجارة
تطوير البنية التحتية ،البناء ،العقارات
Section D
Section C
Section B
Section A
جلسة مجلس األعمال
جلسة مجلس األعمال
جلسة مجلس األعمال
جلسة مجلس األعمال
Section D
Section C
Section B
Section A
حفل الترحيب الرسمي بدعوة من رئيس مجلس األعمال الروسي – العربي (***الدخول وفق بطاقات الدعوة فقط)

الثالثاء 2019/04/9م.
9:00-8:00

بيزنس بريكفاست
بالتعاون مع شريك الفعاليات (***الدخول وفق بطاقات الدعوة فقط)

9:45-9:00

تسجيل المشاركين في الدورة و المعرض
قاعة المعارض المركزية »مانيج« ،القاعة الرئيسية

17:00-9:00

بدء عمل معرض »أرابيا اكسبو« الدولي الرابع

11:00-9:30

جلسة " التعاون الروسي -العربي مجال الصناعة"
(بالتعاون مع وزارة التجارة و الصناعة الروسية)
تحظى الشركات الصناعية بإمكانيات مميزة تمكنها من الوصول إلى األسواق المحلية وتكييف منتجاتها وفق المواصفات المطلوبة لالستهالك المحلي .فكثيرا ما يتطلب إنتاج
المنتجات التكنولوجية المعقدة إدماج عدد كبير من الحلول التكنولوجية و المعدات التقنية الحديثة التي يجري تطويرها و صناعتها في شتى أنحاء العالم .ما الدور الذي تلعبه
الشركات الصناعية في نقل التكنولوجيا على المستوى العالمي؟ بماذا يمكن أن تفيد هذه الشركات الحكومات؟ ما هو الدور الذي تلعبه هذه الشركات في المؤسسات العلمية
والجامعات؟ ما هي الصعوبات التي تنشأ عند نقل التكنولوجيا إلى األسواق الروسية والعربية؟
المشرف:
السيد :أليكسندر شوخين ،رئيس اتحاد الصناعيين ورجال األعمال الروس (قيد التأكيد);
المتحدثون:
السيد :فيكتور يفتوخوف ،النائب الثاني لوزير الصناعة والتجارة في دولة روسيا االتحادية; وزير الصناعة و التجارة (يتم تأكيد الدولة);
السيد :أليكساندر بوتابوف ،المدير العام لشركة "اورالفاغونزفود";
السيد :اوليغ بيلوزيروف ،المدير العام و رئيس مجلس إدارة "السكك الحديدية الروسية";
السيد :أندري سفوروف ،مدير تطوير البنية التحتية ألمن المعلومات لحماية النظم الحساسة ،مختبر " كاسبرسكي";
السيد :ايغور كوماروف ،المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية لألنشطة الفضائية;
السيد :ايغور شيرنوغلوف ،رئيس مجموعة شركات "بينيترون";
السيد :يوري سابريكين ،نائب رئيس شؤون التنمية اإلقليمية والدولية لصندوق استثمار "سكولكوفو";
السيد :سعد شريده الكعبي ،رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات قطر.
السيد :علي بن حسان المريخي ،العضو المنتدب والمدير العام لشركة "قطر ستيل".

12:30-11:00

***قائمة المتحدثين قيد اإلعداد
جلسة "مجال الطاقة – فرص التعاون الجديدة"
(بالتعاون مع وزارة الطاقة الروسية)

الصناعات البتروكيماوية العالمية تنمو بوتيرة متسارعة باستمرار و بنسبة تزيد عن الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ،وتولد هذه الصناعات مجموعة من االبتكارات الحديثة
التي تغير صورة االقتصاد العالمي بأكمله ،وتخلق طلبا على المنتجات من الصناعات ذات الصلة ،كما تخلق فرص عمل جديدة وفرص مميزة لمعامل التكرير .ما هي العوامل
التي ستحدد اتجاه تطور الصناعات البتروكيماوية في السنوات الثالثين القادمة؟ ما هي االحتياطيات المتاحة للمصنعين الروس والعرب لخفض التكاليف ،تنويع جغرافيا
المبيعات ،والرقمنة ،وتطوير حلول تكنولوجية حديثة ،وغيرها من التدابير؟ عرض مشاريع استثمارية في مجال الطاقة.
مجال الصيانة.
المشرف( :قيد التأكيد)
المتحدثون:
السيد :أناتولي يانوفسكي ،نائب وزير الطاقة الروسي;
السيد :أليكساندر ديوكوف ،رئيس مجلس اإلدارة و المدير العام لشركة "غازبروم نفت";
السيد :ديميتري مازوروف ،رئيس شركة "نوفيي توك" المساهمة;
السيد :أنطون أوستينوف ،رئيس مجلس إدارة شركة "سوغاز" المساهمة;
السيد :أليكساندر تشيرنوف ،المدير العام لشركة "غازبروم جيورسورس" ذ م م;
السيد :أليكساندر بوجاتشيف ،رئيس شركة التنقيب" أورازيا " ذ م م;
السيد :جينيت إشباييف ،المدير العام لشركة "نب" بورينتيخ " ذ م م;
السيد :أليكسندر ناتالينكو ،رئيس مجلس إدارة "نوفاتيك" المساهمة العامة;
السيد :عبدهللا بن إبراهيم السعدان ،النائب األول لرئيس الشؤون المالية والتخطيط االستراتيجي لشركة "أرامكو السعودية";
السيد :عبد المؤمن ولد قدور ،الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك";
السيد :يوسف بن عبد هللا البنيان ،الرئيس التنفيذي لشركة "سابك";
السيد :سعد شريده الكعبي ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للبترول";
السيد :الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني ،الرئيس التنفيذي لشركة "قطر غاز";
السيد :رشيد نديل ،المدير العام لشركة "."Naftal
***قائمة المتحدثين قيد اإلعداد
14:00-12:30

جلسة" :التعاون في المجال الزراعي – منتجات الحالل"
(بالتعاون مع وزارة الزراعة الروسية)

في الوقت الراهن ،األولوية لدولة روسيا االتحادية باإلضافة إلى قطاع النفط والغاز و الصناعات البتروكيماوية تعطى لقطاع المنتجات و الصناعات الزراعية .هذا القطاع
ليس فقط مربح ،ولكنه أيضا يضمن األمن الغذائي للعديد من البلدان ،ويسمح بتصدير كميات كبيرة من المنتجات المحلية .إن دولة روسيا االتحادية مستعدة لتصدير منتجاتها
الزراعية و محاصيلها إلى األسواق العربية ،و بدورها ،الدول العربية يمكنها أن تصدر إلى روسيا منتجاتها و محاصيلها العديدة و المتنوعة ،مثل :الحمضيات و إلخ .ما هي
العقبات التي يواجهها رواد األعمال الروس والعرب في هذا المجال؟ ما هي المشاريع االستثمارية والبنية التحتية التي يجب تنفيذها لتحسين ظروف و مناخ العمل للشركات
المصدرة؟
المشرف( :قيد التأكيد)
المتحدثون:
السيد :عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ،وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ،رئيس شركة Saudi Agricultural and Livestock Investment Company
); (SALIC
السيد :فيكتور لينيك ،رئيس شركة "ميراتورغ".
السيد :عوده عبيد هللا الرواشده ،رئيس االتحاد العام للمزارعين األردنيين;
السيدة :زهرة المعافيري ،المديرة العامة ; MAROC EXPORT
السيد :أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ،وزير االقتصاد و التجارة القطري ،المسؤول عن برنامج األمن الغذائي القطري;
السيد :محمد أحمد البواردي ،رئيس مجلس إدارة مركز األمن الغذائي في إمارة أبو ظبي – دولة االمارات العربية المتحدة;
السيد :حسام محمود ،المدير التنفيذي لشركة الظاهرة القابضة;
السيد :سيرجي جورافليف ،رئيس إدارة التنمية الزراعية "لمجمع فود سيتي الغذائي";
السيد :سيرجي باالن ،رئيس الرابطة الوطنية للمصدرين الزراعيين الروس;
السيد :أركادي زلوتشيفسكي ،رئيس اتحاد الحبوب الروسي;
السيد :فاديم موشكوفيتش ،رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "روس أجرو";
السيد :ساليس كاراكوتوف ،المدير العام لشركة "شولكوفو اغرو خوم" المساهمة;
السيد :حيدرعزيزوف ،مدير عام المركز الدولي للمواصفات وشهادات الحالل التابع لمجلس شورى المفتين لروسيا.
***قائمة المتحدثين قيد اإلعداد

15:30-14:00

جلسة" :نظم المعلومات و االقتصاد الرقمي"
(بالتعاون مع وزارة اإلتصاالت و اإلعالم الروسية)
المشرف( :قيد التأكيد)
المتحدثون:
***قائمة المتحدثين قيد اإلعداد

17:30-15:30

جلسة" :المناطق االقتصادية الحرة في دولة روسيا االتحادية و الدول العربية"
(بالتعاون مع وزارة التنمية االقتصادية الروسية)
المشرف( :قيد التأكيد)
المتحدثون:

15:00-10:00

***قائمة المتحدثين قيد اإلعداد
حوارات األعمال (***حوارات األعمال قيد االعداد)
روسيا  -المغرب
Section A

18:00-15:00

روسيا  -مصر

روسيا  -لبنان

روسيا  -الكويت

Section B

Section C

Section D

طاوالت حوار مستديرة وفق مجاالت األعمال/جلسات مجالس األعمال الثنائية (***طاوالت الحوار المستديرة و جلسات مجالس األعمال قيد اإلعداد)
قيد اإلعداد
قيد اإلعداد
السياحة و سياحة األعمال
التعليم و التعاون بين الجامعات
Section D
Section C
Section B
Section A
جلسة مجلس األعمال
جلسة مجلس األعمال
جلسة مجلس األعمال
جلسة مجلس األعمال
Section D
Section C
Section B
Section A

األربعاء 2019/04/10م.
9:00-8:00

بيزنس بريكفاست
بالتعاون مع شريك الفعاليات (***الدخول وفق بطاقات الدعوة فقط)

15:00-9:00

بدء عمل معرض »أرابيا اكسبو« الدولي الرابع

14:00-9:00

عرض الفرص االستثمارية للمناطق الفدرالية الروسية
المشرف( :قيد التأكيد)
***قائمة المتحدثين قيد اإلعداد

14:00-9:00

حوارات األعمال (***حوارات األعمال قيد االعداد)
روسيا  -سوريا
روسيا  -السودان
روسيا  -عمان
روسيا  -األردن
Section D
Section C
Section B
Section A
طاوالت حوار مستديرة وفق مجاالت األعمال/جلسات مجالس األعمال الثنائية (***طاوالت الحوار المستديرة و جلسات مجالس األعمال قيد اإلعداد)
قيد اإلعداد
قيد اإلعداد
قيد اإلعداد
قيد اإلعداد
Section D
Section C
Section B
Section A
جلسة مجلس األعمال
جلسة مجلس األعمال
جلسة مجلس األعمال
جلسة مجلس األعمال
Section D
Section C
Section B
Section A

15:30-14:00

اختتام الدورة الثانية عشرة لمجلس األعمال الروسي – العربي و معرض »أرابيا ايكسبو « 2019

14:00-9:00

السيدة :تاتيانا غفيالفا ،مديرة مجلس األعمال الروسي  -العربي
السيد :العين نائل رجا الكباريتي ،رئيس اتحاد الغرف العربية;

تقديم الشهادات للمشاركين
سيتم اإلعالن عن فعاليات اخرى:
 توقيع اتفاقياتالمكان و الوقت
 اجتماعات B2Bالحقا
 تنظيم زيارات رسمية في مدينة موسكو برنامج ثقافي*** يحتفظ المنظمون بحق إجراء تعديالت على البرنامج من أجل تحسين برنامج األعمال ،و ذلك نظرا للتغييرات التي قد تطرأ على جدول أعمال كبار الشخصيات المدعوة ،كما يتم مراعاة رغبات العارضين
والمشاركين في اجتماع الدورة الثانية عشر لمجلس األعمال الروسي – العربي.
*** يتضمن البرنامج اجتماعات لمجالس األعمال الثنائية المتفق عليها ،ومن المتوقع إضافة اجتماعات اخرى لمجالس األعمال الثنائية.
للمشاركة في عمل المنتديات ،يجب ملئ استمارة التسجيل التي تحتوي على :االسم الثالثي ،المنصب ،وموضوع الخطاب ،مع ذكر اسم الشركة و أنشطتها و مجال عملها .و يرجى إرسال طلب مسبق حول عرض
ملف الشركات والمشاريع ،و حول طلبات تنظيم اجتماعات .B2B
*** يقدم للمشاركين عدة خيارات من الفنادق لإلقامة باإلضافة إلى برنامج ثقافي مميز.

