
 

  واالستثمار عمالألل قطر والمملكة المتحدةمنتدى 
 | لندن جروزفنر هاوس فندق م2017مارس  27

 | بيرمنجهام  المركز الدولي للمؤتمرات م2017مارس  28
 المملكة المتحدة

 
 عمال جدول األ

 

 وصول المشاركين  التسجيل 
 A.M8:00 –  A.M9:00  التوقيت

 

 بالضيوفالترحيب  ةالجلسة االفتتاحي  
 ز خانري :ةم الجلسة االفتتاحي  مقد  

 A.M9:00 –  A.M9:30  التوقيت

 هللا بن ناصر آل ثاني الشيخ/ عبد معالي :نثوالمتحد  
 ولة قطرد - ةوزير الداخلي  ورئيس مجلس الوزراء 

 د/ ليام فوكسسعادة السي  
  المملكة المتحدة   –ة ورئيس مجلس التجارة وزير الدولة للتجارة الدولي  

 

 ة لدولة قطرة المالي  القو   ولىالجلسة األ
 ز خانري :المحاور

 A.M9:30 –  A.M10:30  التوقيت

 د/ علي شريف العماديسعادة السي   •  :نثوالمتحد  
 دولة قطر - ةوزير المالي  

د بن سعود آل ثاني •  سعادة الشيخ/ عبد هللا بن محم 
 دولة قطر  -لإلستثمار الرئيس التنفيذي، هيئة قطر 

  جزافير روليهإ /دالسي   •
 المملكة المتحدة -بورصة لندنالرئيس التنفيذي، 

 الكواريأحمد د/ علي السي   •
 دولة قطر  - الرئيس التنفيذي، بنك قطر الوطني

 الشيبي أحمد عبد الباسط /دالسي   •
 دولة قطر - سالميبنك قطر الدولي اإل، الرئيس التنفيذي

 

 

 

 

 

 



 

  النمو االقتصادي في دولة قطر الثانيةالجلسة 
 وستينأمارك  :المحاور
 A.M10:45 –  P.M11:45  التوقيت
 سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني • :نوثالمتحد  

 دولة قطر - وزير االقتصاد والتجارة
  د/ ليام فوكسسعادة السي   •

 المملكة المتحدة   –  ة ورئيس مجلس التجارةوزير الدولة للتجارة الدولي  
 سعادة الشيخ/ فيصل بن قاسم آل ثاني •

 دولة قطر - رئيس مجلس إدارة رابطة رجال األعمال القطريين
 خليفةناصر آل  بنالعزيز  د/ عبدالسي   •

 دولة قطر - الرئيس التنفيذي، بنك قطر للتنمية
 

 : فرص الشراكات الممكنةالقطاع الخاص الجلسة الثالثة
 وستينأمارك  :المحاور
 P.M12:00 –  P.M1:00  التوقيت
 سعادة الشيخ/ خليفة بن جاسم آل ثاني • :نوثالمتحد  

 دولة قطر - رئيس غرفة التجارة
 سعادة الشيخ/ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني •

 دولة قطر -رئيس مجلس اإلدارة، السواري القابضة 
 الفردان حسين د/ عمرالسي   •

 دولة قطر - الفردانجموعة الرئيس التنفيذي، م

د يوسف  /دالسي   •  الجيدةمحم 
 دولة قطر - الرئيس التنفيذي، مركز قطر للمال

 د/ جوزيف ابراهامالسي   •
 دولة قطر -الرئيس التنفيذي، البنك التجاري

 شالز أريك / السي د •
 المتحدة المملكة - رويس رولز، المدني القطاع اتلعملي   التنفيذي الرئيس

 

 P.M1:00 –  P.M2:00  استراحة الغداء

 

 الطاقة والصناعة مشاريع الرابعةالجلسة 
 رايان شيلكوتي :المحاور
 P.M2:15 –  P.M3:15  التوقيت
 ةهللا الساد د صالح عبدسعادة الدكتور/ محم   • :نوثالمتحد  

 دولة قطر - وزير الطاقة والصناعة
 د/ سعد شريدة الكعبيالسي   •

 دولة قطر - الرئيس التنفيذي، قطر للبترول
 د/ جيسي نورمان سعادة السي   •

 المملكة المتحدة - الدولة للطاقةوزير 
 د/ مارتين ويتسيلرالسي   •

 شل قطردة، ة المتكاملة والطاقة المتجد  ات الغاز العالمي  رئيس عملي  
 د/ لويس تايلور السي   •

 المملكة المتحدة - لوكالة تمويل الصادرات الرئيس التنفيذي



 
 

 ةالبنية التحتي  النقل و الخامسةالجلسة 
 رايان شيلكوتي :المحاور

 P.M3:30 –  P.M  4:30  التوقيت

 د/ جاسم بن سيف السليطيسعادة السي   • :نوثالمتحد  

 دولة قطر - وزير المواصالت واالتصاالت

 الذوادي عبد هللا د/ حسنالسي  سعادة  •

 دولة قطر - (2022قطر رث )للمشاريع واإلاللجنة العليا ، األمين العام

 عبد هللا العطي ةالمهندس/  •
 دولة قطر -رئيس هيئة األشغال العامة مساعد 

  كوبسكيأيالسير/ جورج  •

 المملكة المتحدة - الرئيس التنفيذي، كناري وارف

 السبيعيعبد العزيز هللا  عبدد/ السي   •

 دولة قطر - شركة الريل ،التنفيذي رئيسالالعضو المنتدب و

 

 والسياحة ة والتعليم مشاريع الصح   الجلسة السادسة
 سامي زيدان :المحاور

 P.M4:45 -  P.M5:45  التوقيت

 الكواري دمحم   حنان /سعادة الدكتورة • :نوثالمتحد  

 دولة قطر - العامة ةالصح   وزير

 أكبر الباكر /دالسي  سعادة  •

 دولة قطر - ةة القطري  الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوي  

 سعادة الدكتور/ حسن راشد الدرهــــم  •
 دولة قطر -رئيس جامعة قطر

  دة/ كارين برادليالسي   •

 المملكة المتحدة - عالم والرياضةدولة للثقافة، اإلوزيرة ال

 

 الجلسة الختامي ة 
 P.M5:45 - P.M5:30 التوقيت

 د/ جريج كالركسعادة السي   • 

 المملكة المتحدة -عمال، الطاقة واالستراتيجي ة الصناعي ة الدولة لألوزير              

 وزير قطري •

 

  )دعوات خاصة فقط( P.M8:30 –  P.M10:30  حفل العشاء

 


