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  اإلثنين – األول اليوم

  اإلفتتاحية الجلسة

8:00 P.M - 7:15 P.M دايفيد فوستر/ السيد: المذيع 
 

  كالوس فوفيرايت/ السيدسعادة 
 جمهورية ألمانيا اإلتحاديةعمدة مدينة برلين، 

 

  حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني / معالي الشيخ 
 وزير الخارجية، دولة قطرالوزراء مجلس رئيس 

 

  كلال ميرينجأ/ الدكتورةمعالي 
 جمهورية ألمانيا اإلتحادية  ،اإلتحاديةالمستشارة 

 1030 قطر رؤية :المستقبل في اإلستثمار األولى الجلسة

9:00 P.M-8:00 P.M مارتنتيري / السيد : المحاور 
 

  يوسف حسين كمال/ سعادة السيد 
 وزير اإلقتصاد والمالية، دولة قطر

   دمحم بن صالح السادة/ سعادة الدكتور 
 وزير الطاقة والصناعة، دولة قطر

  آن روث هيركيز/ سعادة السيدة 
 وزيرة الدولة في الوزارة اإلتحادية لإلقتصاد والتكنولوجيا، جمهورية ألمانيا اإلتحادية

  إبراهيم اإلبراهيم / سعادة الدكتور 
 دولة قطر يرسمو أمصاحب اللي دالمستشار اإلقتصا

   حسين علي العبدهللا / الدكتور 
 عضو مجلس اإلدارة التنفيذي، جهاز قطر لإلستثمار، دولة قطر

 
 أندرو سوايجر/ السيد 

إكسون موبيل، الواليات  ،نائب الرئيس األعلى والمسؤول الرئيسي للشؤون المالية
   المتحدة األمريكية

  أندي براون/ السيد 
 شل شركة  ،الرئيس التنفيذي لإلستكشاف واإلنتاج فى شل العالمية 

  

 
 

9:00 P.M 

 

 ل اإلستقبال وزيارة المعرضحف

 )خاص للمدعويين فقط( –حفل العشاء 
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 الثالثاء – الثاني اليوم
 

 

 المتحدث الرئيسي
9:10 AM – 9:00 AM 

  جيدو فيسترفيلي/ الدكتورسعادة 
 وزير الخارجية، جمهورية ألمانيا اإلتحادية

 والصناعية في قطر التحتية البنية مشاريع األولى الجلسة

10:00 A.M – 9:10 A.M تيري مارتن/ السيد : المحاور 
 

   علي عبدهللا العبدهللا / المهندسسعادة 
 وزارة البلدية والتخطيط العمراني، دولة قطرالوزارة المساعد لشؤون التخطيط،  وكيل

  ربيتر رامزاو/ سعادة الدكتور 

 ، جمهورية ألمانيا اإلتحادية المواصالت والبناء وتنمية المدنوزير 

  ناصر علي المولوي/ المهندس 

 ، دولة قطرهيئة األشغال العامةالرئيس، 

  عبدالعزيز جاسم المفتاح / المهندس 

 ، دولة قطرقطر للبترولمدير شؤون المدن الصناعية، 
  السيددمحم خالد / السيد 

شركة الديار القطرية ، ورئيس شؤون األعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة باإلنابة
 ، دولة قطرلإلستثمار العقاري

10:30 A.M – 10:00A.M إستراحة 

 المستقبل فيقتصادي التنوع اإل نمو و لتطوير أساس: الطاقة قطاع الثانية الجلسة

11:30A.M– 10:30A.M ديفيد فوستر : المحاور 
 

  سعد شريدة الكعبي / السيد 
 ، دولة قطرللبترول قطر ،مدير شؤون مشاريع النفط والغاز

  وائل صوان/ السيد 
 قطر شركة شلالرئيس والمدير العام، 

  بارت كاهير/ السيد 
 قطردولة ، إكسون موبيل -التنفيذي والمدير العامالرئيس 

  توماسن يكوباج/ السيد 
 شركة ميرسك للبترول -الرئيس التنفيذي

   عيسى بن هالل الكواري/ المهندسسعادة 
 ، دولة قطر"كهرماء"المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء  -رئيسال

  دمحم ناصر الهاجري/ السيد 
 ، قطر للبترول، دولة قطرالبتروكيماوية والصناعيةمدير شؤون المشاريع 
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 وعالقات متينة أساس لشراكة صلبة: لمانيةاأل - اإلستثمارات القطرية الجلسة الثالثة

12:30 P.M – 11:30 A.M تيري مارتن/ السيد : المحاور 
 

   فوفورايتكالوس / السيدسعادة 
  جمهورية ألمانيا اإلتحاديةعمدة مدينة برلين، 

  راشد الخاطرسلطان / سعادة السيد 
 وكيل الوزراة، وزارة األعمال والتجارة، دولة قطر 

   نواف بن ناصر آل ثاني/ سعادة الشيخ 
 عضو مجلس اإلدارة، رابطة رجال األعمال القطريين، دولة قطر

   السبيعي عبدالعزيز عبدهللا / السيد 
 ، دولة قطر"القطريةالريل "شركة سكك حديد ، رئيس اللجنة التنفيذية

  دمحم قنديل/ السيد 
 ، دولة قطر (BMW) للسيارات، مجموعة الفردان المدير العام

  صالح الجيدة/ السيد 
شمال و األوسط الشرق إدارة مجلس رئيس نائب اإلسالمي، التمويل إدارة مجلس رئيس

 ، دولة قطردويتشه بنك، لقطر التنفيذي والرئيس أفريقيا،

1:00 P.M – 12:30 P.M إستراحة 

 للتنمية نطالقإ نقطة يشكلاإلئتمان  قدرة نمو: والمالي المصرفي القطاع الرابعة الجلسة

2:00 P.M – 1:00 P.M دافيد فوستر/ السيد : المحاور 
 

   علي شريف العمادي/ السيد 
 بنك قطر الوطني، دولة قطر  الرئيس التنفيذي،

  أشوك أرام/ السيد 
 بنك دويتشه األلمانيلمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  يالرئيس التنفيذ

  روبين ماكول/ السيد 
 ، دولة قطرالبنك الخليجي ،الرئيس التنفيذي للمجموعة

    أندرو ستيفنز/ السيد 
 البنك التجاري، دولة قطر   للمجموعة،الرئيس التنفيذي 

  باسل جمال/ السيد 
 اإلسالمي، دولة قطرالرئيس التنفيذي، مصرف قطر 

   شاشانك سريفاستافا/ السيد  
 مركز قطر للمال، دولة قطر، دارةاإلوعضو مجلس  التنفيذي رئيس ال

4:00 P.M – 2:00 P.M الغداء 
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 نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة يدعم التنوع االقتصادي الخامسة الجلسة

5:00 P.M – 4:00 P.M فوستردافيد / السيد : المحاور 
 

  كورنيال باربارا يازير/ سعادة السيدة 
 سيناتور لإلقتصاد، التكنولوجيا واألبحاث، جمهورية ألمانيا اإلتحادية

  نورة المناعي / السيدة 
 قطر دولة جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة،   -الرئيس التنفيذي 

  يوسف النعمة /السيد 
 دولة قطر، الرئيس التنفيذي، شركة معلوماتية

  أوالف هوفمان/ السيد 
جمهورية ألمانيا ، لمانيةاأل -العربيةالصناعة والتجارة غرفة رئيس، النائب الثاني لل

  اإلتحادية

 
 

 بيتر غروفيتش / الدكتور 
  جمهورية ألمانيا اإلتحادية ،(AHK)إتحاد الغرف األلمانية للتجارة والصناعة مندوب 

5:30 P.M– 5:00 P.M اإلستراحة 

 الرياضية لألحداثا رئيسي مركزا قطر: والرياضة السياحةالثقافة و سادسةال الجلسة

6:30 P.M – 5:30 P.M ةجاد أيمن السيد :المحاور  
 

  سعود بن عبد الرحمن آل ثاني / سعادة الشيخ 

 ، دولة قطراللجنة األولمبية القطرية ،األمين العام
  إسماعيل السيد/ السيد 

 هيئة قطر للسياحة، دولة قطر ،الرئيسنائب 

   أكبر الباكر/ السيد سعادة 
  ، دولة قطرالخطوط الجوية القطرية ،الرئيس التنفيذي

  الخاطرفهد ناصر / السيد 
 ، دولة قطر2222، اللجنة العليا قطر المدير التنفيذي لإلتصال والتسويق

  بيرلبرت شأ/ بروف 
 جمهورية ألمانيا اإلتحادية ،وشركائه القابضةبيير شركة ألبرت ش –الرئيس التنفيذي 

 


