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 أكتوبر 6الثالثاء 
 نتدىتسجیل المعرض والمُ   11:00 – 10:00

 ؤتمر التاسع عشر لُمنتدى األعمالالمُ حفل افتتاح   12:00 – 11:00

 شترك لقطر وتركیاستقبل المُ : المُ ة الكبیرةالقوّ    

 :لمات االفتتاحك                   

 تركیا -) MUSIAD( الموصیاد، رئیس ولباكالسّید/ نائل أ سعادة •
 قطر – لشؤون الدفاع ةحمد بن علي العطّیة، وزیر الدول/ الركنسعادة اللواء  •
  اتركی -وزیر الدفاع  Vecdi Gonulالسّید/ سعادة  •

 التكنولوجیا فائقة التطّور معرضفي جولة   14:00 – 12:00

 )الحضور بدعوات فقط( IBF BOG اجتماع  18:30 – 16:00

 أكتوبر 7ربعاء األ
 الدفاعوجیا الفائقة والتكنول صناعات ستدام فيتطویر التعاون المُ  :ةاالفتتاحیّ الجلسة  12:00 – 10:30

  )IBF، رئیس الُمنتدى (: سعادة السّید/ إرول یاراركلمة ترحیبّیة -                            

 صناعات الدفاع التركّیة   أمانة كلمة سعادة السّید/ اسماعیل دمیر، وكیل -                            

 
 يرئیس تحریر مجلة اإلسالم المصرف  - ُمشتاق باركر/ السّید •

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 استراحة  13:00 – 12:00

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 )(IBFجلســة   14:30 – 13:00

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 االتصاالتو تكنولوجیا المعلومات قطاع يف توّجھات االستثمارى: ولالجلسة األ 14:30 – 13:00

 :طار الجلسةإ

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتلالتجاھات الحدیثة ا •
 ةتطویر المنتجات التنافسیّ تكنولوجیا المعلومات و •
 ستقبلمُ ة للجندة قطر الرقمیّ أ •
 حتملة للتعاونالمجاالت المُ  •

 :الجلسة ُمدیر
 المناعيد/ سلمان السیّ  •

 
 

 

2 
 



 :نتحّدثوالمُ 
 ، سھیل ساتطللشؤون االستراتیجّیة والتخطی الرئیس التنفیذي سیف الخالدي،د/ السیّ  •
 )QNBNأحمد السلیطي، الرئیس التنفیذي (د/ السیّ  •
 Turksatالُمدیر العام للقمر الصناعي التركي  ،أنصار جول/ البروفیسور •
 قطاع تكنولوجیا المعلومات التركيمجلس  رئیس نالبانتوغلو، د/ بكیر ساميالسیّ  •

 
 استراحة  15:00 – 14:30

 )(IBFجلســة       17:30 – 15:00
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 المدنيقطر في مجال الطیران و ة بین تركیاتنمیة الشراكة التقنیّ الجلسة الثانیة:  
 
 :طار الجلسةإ

لتطویر  الشراكة وفرص  الطیران المدنيمجال  التوقعات األخیرة فياالتجاھات و •
 الطائرات

 تدریب الفي  الشراكة •
 شترك لتركیا وقطر في مجال الطیران المدنيستقبل المُ المُ  •

 
 :الجلسة ُمدیر
 )اسطنبول( – SAHA دیرمُ  –د/ حسن بیوكودید السیّ  •

 
 :نتحّدثوالمُ 

 ة قطر للطیران دیر العام لكلیّ المُ  – د/ علي ابراھیم المالكيالسیّ  •
 الخطوط الجوّیة القطرّیة -لشراكة الطیران والتحالفات رئیس النائب ، دارمندرا ھونجاالسّید/  •
  THY & Turkish Technic ستشاردیر العام ومُ المُ  -د/ ھلیل توكل السیّ  •
  TRJet – إرتم مولتود/ السیّ  •

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )جیسیفندق سانت ر(حفل العشاء   22:00 – 19:00
 
 

 أكتوبر 8الخمیس 
 
   الداخلي مجاالت األمن السیبراني واألمن في قطرتركیا و بینالتعاون الجلسة الثالثة:  12:00 – 10:30

 
 :إطار الجلسة

 ؟كل من القطاعین العام والخاص على هما ھو تأثیر: ماذا یعني واألمن السیبراني •
 مجال األمن السیبراني فى ةحتملالتعاون المُ فرص  •
 )المعلوماتتبادل الداخلي (التكنولوجیا والتدریب والتعلیم ومجاالت التعاون في األمن  •

 
 :الجلسة دیرمُ 

 (المجلس األطلنطي)/ LLP ةون االستراتیجیّ الرئیس التنفیذي للشؤ –الن سبینس آد/ السیّ  •
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 :نثوتحدّ المُ 
 ل/ جاسم الكواريالزم أوّ مُ  •
 ارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتوز –د/ حامد صادق السیّ  •
 بلجیكا - TUBITAK ،الدكتور/ المي كایا، نائب الرئیس •
 STM ـدیر العام لالمُ  –د/ دوفوت یلمز السیّ  •

  استراحة  13:00 – 12:00

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )(IBFجلســة       14:30 – 13:00
--------------------------------------------------------------------------------------------

 ر بین تركیا وقطرالتجارة واالستثما فرص :الجلسة الرابعة

 )ISPAT & QFC( - فرص االستثمارالثنائي •
 (وزیر االقتصاد والتجارة) - األعمال في دولة قطر •
 (وزیر االقتصاد) - األعمال في جمھورّیة تركیا •
 مشاریع ُمشتركة في القطاع الخاص (موصیاد ورابطة رجال األعمال القطریین) •

 
 :الجلسة ُمدیر
• TBC 

 
 :نثوتحدّ المُ 

 ات التجارة بوزارة االقتصاد والتجارةواتفاقیّ  إدارة التعاون الدولي –دة/ مریم الخلف السیّ  •
 يمركز قطر المال الرئیس التنفیذي – د/ یوسف محمد الجیدةالسیّ  •
 عمال القطریینرابطة رجال األعضو   -یخ/ محمد بن فیصل الثاني الش •
 بوزارة االقتصاد التركّیة بیسیل بارالك، ُمدیر التصدیرالسّید/  •
 فرقان كراكایا، نائب الرئیس، وزارة الرئاسة، دعم االستثمار ووكالة الترویج التركّیةد/ السیّ  •
 )IBF(رئیس  •

 

 استراحة  15:00 – 14:30

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 )(IBFة ــجلس     16:30 – 15:00

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ا الناشئةقطر وتركیا وشركات واحات التكنولوجی تطویر نقل التكنولوجیا بینالجلسة الخامسة: 
 األعمالجامعة والبین  التعاون •
 ةالتكنولوجیّ  الواحات تدفق التكنولوجیا من خالل •
 

 
 :الجلسة ُمدیر
ر كوك/ بروفیسورال •  جامعة حمد بن خلیفة –ة العلوم والھندسة كلیّ  – معمَّ
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 :نالمتحّدثو
 ة قطر للعلوم والتكنولوجیا)ث من واحتحدّ مُ ( •
 دارة التسویق جامع قطرإ –د/ أسامة الكویفي السیّ  •
 ITU ARI Teknoparkـل الرئیس التنفیذي – غوكس تاباكد/ السیّ  •
 )سطنبولا( – SAHA دیرمُ  – حسن بیوكدیدد/ السیّ  •

 
 استراحة 16:45 –16:30

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؤتمرة للمُ الجلسة الختامیّ   17:30 – 16:45

 ، رئیس الُمنتدىرارارول یإ/ سعادة السّید كلمة •
 يسالمرئیس تحریر مجلة المصرف اإل –شتاق باركر د/ مُ السیّ  :الجلسات إیجاز •
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