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اإلثنني 2018/04/23

تسجيل املشاركني 10.30-9.30

بدء عمل املعرض  18:00-10:00

افتتاح الدورة الثانية عشر جمللس األعمال الروسي – العربي 
مراقب اجللسة: مقدم برنامج حتليلي رائد لقناة »روسيا اليوم« التلفزيونية الفضائية الروسية باللغة العربية، السيد: أرتيم كابتشوك )قيد التأكيد(

املتحدثون: )قيد التأكيد(
كلمة االفتتاح لفخامة رئيس دولة روسيا االحتادية )قيد التأكيد(;

كلمة ترحيبية لرئيس حكومة دولة روسيا االحتادية )قيد التأكيد(;
كلمة ترحيبية للنائب األول لرئيس احلكومة الروسية، السيد: إيغور شوفالوف;

كلمة ترحيبية لنائب رئيس وزراء  احلكومة الروسية،السيد: أركادي دفوركوفيتش;
كلمة ترحيبية لنائب رئيس الوزراء )يتم تأكيد الدولة(;

كلمة ترحيبية لوزير خارجية دولة روسيا االحتادية، السيد: سيرغي الفروف;
كلمة ترحيبية لوزير التجارة )يتم تأكيد الدولة(;

كلمة ترحيبية لوزير ااالقتصاد )يتم تأكيد الدولة(;
كلمة ترحيبية لرئيس غرفة التجارة و الصناعة الروسية، السيد: سيرجي كاتيرين;

كلمة ترحيبية لرئيس احتاد الغرف العربية، السيد: العني نائل رجا الكباريتي; 
كلمة ترحيبية لرئيس اجلانب الروسي في مجلس األعمال الروسي- العربي، ورئيس مجلس إدارة شركة » افك سيستيما«  السيد: فالدميير يفتوشينكوف;

11:15-10:30

مقابلة قصيرة مع ممثلي وسائل اإلعالم 11:30-11:15

اجللسة العامة للدورة الثانية عشر جمللس األعمال الروسي - العربي: »آفاق تنمية العالقات الروسية – العربية« 
خالل السنوات اآلخيرة نالحظ زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بني دولة روسيا االحتادية و الدول العربية، مما يدل على الديناميكية االيجابية للعالقات التجارية واالقتصادية بني دولة روسيا االحتادية ودول 

الشرق األوسط ودول شمال أفريقيا، كما يزداد االهتمام مبشاريع االستثمارات املشتركة بني روسيا و دول عربية محددة. ما هي اخلطوات التي يتعني اتخاذها وما هي املسائل التي يتعني حلها من أجل تكثيف 
التعاون الروسي - العربي في مجال االقتصاد والتجارة واالستثمار؟

مراقب اجللسة: مقدم برنامج حتليلي رائد لقناة »روسيا اليوم« التلفزيونية الفضائية الروسية باللغة العربية، السيد: أرتيم كابتشوك )قيد التأكيد(
املتحدثون: )قيد التأكيد(

12:45-11:30

مراسم االفتتاح الرسمية  ملعرض »أرابيا ايكسبو«  الدولي الرابع
VIPاالطالع على أجنحة املعرض من قبل ضيوف الشرف وضيوف الـ

13:45-12:45



روسيا – العالم العربي:

معاً لبناء مستقبل مشرق 

الدورة الثانية عشرة جمللس األعمال الروسي – العربي

2

استراحة 13:45-14:45

جلسة: »قطاع الطاقة – االجتاهات اجلديدة« 
)بالتعاون مع وزارة الطاقة الروسية(

إنتاج الطاقة العاملية ينمو بوتيرة متسارعة باستمرار و بنسبة تزيد عن الناجت اإلجمالي العاملي، ويولد هذا القطاع العديد من االبتكارات و تقنيات تكنولوجيا املعلومات احلديثة التي تغير صورة االقتصاد العاملي 
بأكمله، حيث نالحظ توسع في سوق اخلدمات و ازدياد الطلب على قطاع النفط والغاز في الدول العربية.

ما هي العوامل التي ستحدد اجتاه تطور قطاع الطاقة في السنوات الثالثني القادمة؟ )التنقيب، اإلنتاج و التكرير واالستخدام العملي للتقنيات احلديثة ومصادر الطاقة املتجددة، توليد الطاقة النووية 
والكهربائية، تأهيل الكوادر و التعليم و إلخ.(.

مراقب اجللسة: )قيد التأكيد(
املتحدثون: )قيد التأكيد(

أناتولي يانوفسكي، نائب وزير الطاقة الروسي;
أليكساندر ديوكوف، رئيس مجلس اإلدارة و املدير العام لشركة »غازبروم نفت«;

 دمييتري مازوروف، رئيس شركة »نوفيي توك« املساهمة;
 أنطون أوستينوف، رئيس مجلس إدارة شركة »سوغاز« املساهمة; 

أليكساندر تشيرنوف، املدير العام لشركة »غازبروم جيورسورس« ذ م م;
أليكساندر بوجاتشيف، رئيس شركة التنقيب »أورازيا« ذ م م;
جينيت إشباييف، املدير العام لشركة »نب« بورينتيخ» ذ م م;

أليكسندر ناتالينكو، رئيس مجلس إدارة شركة »نوفاتيك« املساهمة العامة;
الضيوف األجانب: )قيد التأكيد(

عبداهلل بن إبراهيم السعدان، النائب األول لرئيس الشؤون املالية والتخطيط االستراتيجي لشركة »أرامكو السعودية«;
عبد املؤمن ولد قدور، الرئيس التنفيذي لشركة »سوناطراك«;

يوسف بن عبد اهلل البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة »سابك«;
سعد شريده الكعبي، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة »قطر للبترول«;

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة »قطر غاز«;
.»Naftal« رشيد نديل، املدير العام لشركة

16:15-15:00

حفل االستقبال الرسمي تكرميا للجلسة الثانية عشر جمللس األعمال الروسي - العربي و معرض أرابيا ايكسبو الدولي الرابع، بدعوة من رئيس مجلس األعمال الروسي – العربي 
)الدخول وفق بطاقات الدعوة(  

20:00-18:00
قاعة العواميد، بيت 

النقابات
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الثالثاء 2018/04/24

عمل املعرض 18:00-9:00

جلسة: »التعاون الروسي – العربي في اجملال الزراعي، منتجات احلالل«
)بالتعاون مع وزارة الزراعة الروسية(

في الوقت الراهن، األولوية لدولة روسيا االحتادية باإلضافة إلى قطاع النفط والغاز و الصناعات البتروكيماوية  تعطى لقطاع املنتجات و الصناعات الزراعية. هذا القطاع ليس فقط مربح، ولكنه أيضا يضمن 
األمن الغذائي للعديد من البلدان، ويسمح بتصدير كميات كبيرة من املنتجات احمللية. إن دولة روسيا االحتادية مستعدة لتصدير منتجاتها الزراعية و محاصيلها إلى األسواق العربية، و بدورها الدول العربية 

ميكنها أن تصدر إلى روسيا منتجاتها و محاصيلها العديدة و املتنوعة، مثل: احلمضيات و إلخ. ما هي العقبات التي يواجهها رواد األعمال الروس والعرب في هذا اجملال؟ ما هي املشاريع االستثمارية والبنية 
التحتية التي يجب تنفيذها لتحسني ظروف و مناخ العمل للشركات املصدرة؟

مراقب اجللسة:)قيد التأكيد(
املتحدثون: )قيد التأكيد(

عبد الرحمن بن عبد احملسن الفضلي، وزير البيئة واملياه والزراعة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة سالك )الشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج احليواني(;
فيكتور لينيك، رئيس شركة »ميراتورغ«; 

عوده عبید اهلل الرواشده، رئيس االحتاد العام للمزارعني األردنيني;
        ;MAROC EXPORT زهرة املعافيري، املديرة العامة

أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير االقتصاد و التجارة القطري، املسؤول عن برنامج األمن الغذائي القطري;
محمد أحمد البواردي، رئيس مجلس إدارة مركز األمن الغذائي في إمارة أبو ظبي – دولة االمارات العربية املتحدة;

حسام محمود، املدير التنفيذي لشركة »الظاهرة« القابضة;
سيرجي جورافليف، رئيس إدارة التنمية الزراعية »جملمع فود سيتي الغذائي«;

سيرجي باالن، رئيس الرابطة الوطنية للمصدرين الزراعيني الروس; 
أركادي زلوتشيفسكي، رئيس احتاد احلبوب الروسي;

فادمي موشكوفيتش، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات »روس أجرو«;
ساليس كاراكوتوف، املدير العام لشركة »شولكوفو اغرو خوم« املساهمة.

11:15-10:00

جلسة: »موسكو - مدينة الفرص االستثمارية«
)بالتعاون مع حكومة مدينة موسكو(

املتحدثون: )قيد التأكيد(

13:15-12:00
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استراحة 14:00-13:00

تنظيم زيارات للوزارات و اجلهات احلكومية في مدينة موسكو  15:00-13:15

جلسة: »روسيا و دول الشرق األوسط - تدفق املعلومات«
)بالتعاون مع قناة »روسيا اليوم« التلفزيونية الفضائية و قناة »روسيا 24« التلفزيونية الفضائية(

مراقب اجللسة:)قيد التأكيد(

15:15-14:00

اجتماعات مجالس األعمال الثنائية/إقامة جلسات جلسات حوار أعمال بني الدول املشاركة  17:45-14:00
Section A,B,C,D

اجتماع  مجلس األعمال الروسي - السوري

Section D

اجتماع مجلس األعمال الروسي - اجلزائري

Section C

اجتماع مجلس األعمال الروسي - اإلماراتي

Section B

اجتماع مجلس األعمال الروسي-السعودي

Section A

15:15-14:00

اجتماع مجلس األعمال الروسي - االردني
Section D

اجتماع مجلس األعمال الروسي - العماني
Section C

اجتماع مجلس األعمال الروسي - العراقي
Section B

اجتماع مجلس األعمال الروسي - البحريني
Section A

16:30-15:15

قيد التأكيد
Section A

قيد التأكيد
Section B

جلسة حوار أعمال روسيا-مصر جلسة حوار أعمال روسيا-السودان 17:45-16:30
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األربعاء 2018/04/25

عمل املعرض 18:00-9:00

جلسة: »التعاون الروسي - العربي في مجال الصناعة واالستخدام العملي لتكنولوجيا املعلومات احلديثة«
)بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية(

حتظى الشركات الصناعية بإمكانيات مميزة متكنها من الوصول إلى األسواق احمللية وتكييف منتجاتها وفق املواصفات املطلوبة لالستهالك احمللي. فكثيرا ما يتطلب إنتاج املنتجات التكنولوجية املعقدة إدماج 
عدد كبير من احللول التكنولوجية و املعدات التقنية احلديثة التي يجري تطويرها و صناعتها في شتى أنحاء العالم. ما الدور الذي تلعبه الشركات الصناعية في نقل التكنولوجيا على املستوى العاملي؟ مباذا 

ميكن أن تفيد هذه الشركات احلكومات؟ ما هو الدور الذي تلعبه هذه الشركات في املؤسسات العلمية واجلامعات؟ ما هي الصعوبات التي تنشأ عند نقل التكنولوجيا إلى األسواق الروسية والعربية؟ 
مراقب اجللسة: رئيس احتاد الصناعيني و رجال األعمال الروس، السيد: أليكسندر شوخني )قيد التأكيد(

املتحدثون: )قيد التأكيد(
فيكتور يفتوخوف، نائب وزير الصناعة والتجارة في دولة روسيا االحتادية;

وزير الصناعة و التجارة )يتم تأكيد الدولة(; 
أليكساندر بوتابوف، املدير العام لشركة »اورالفاغونزفود«;

اوليغ بيلوزيروف، املدير العام و رئيس مجلس إدارة »السكك احلديدية الروسية«;
أندري سفوروف، مدير تطوير البنية التحتية ألمن املعلومات حلماية النظم احلساسة، مختبر » كاسبرسكي«;

ايغور كوماروف، املدير العام لشركة »روسكوسموس« احلكومية  لألنشطة الفضائية;
ايغور شيرنوغلوف، رئيس مجموعة شركات »بينيترون«;

يوري سابريكني، نائب رئيس شؤون التنمية اإلقليمية والدولية لصندوق استثمار »سكولكوفو«;
سعد شريده الكعبي، رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة صناعات قطر.

علي بن حسان املريخي، العضو املنتدب واملدير العام لشركة »قطر ستيل«.

11:15-10:00

جلسة حوار: »نظم املعلومات واالقتصاد الرقمي«
)بالتعاون مع وزارة االتصاالت و اإلعالم الروسية( 

11:30-12:30

طاوالت حوار مشتركة وفق مجاالت األعمال 15:00-11:30
Section A,B,C,D
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النقل و اللوجستيات
Section D

الطب و الصيدلة و التجميل
Section C

اخلدمات املالية و التجارة
Section B

تطوير البنية التحتية، البناء، العقارات
 Section A

12:30-11:30

قيد التأكيد
Section D

قيد التأكيد
Section C

السياحة
Section B

التعليم و التعاون اجلامعي
Section A

15:00-14:00

اجتماعات B2B وفق مجاالت األعمال    18:00-15:30

اخلميس 2018/04/26

عمل املعرض 18:00-9:00

جلسة: »التعاون الروسي – العربي في قطاع االستثمار«
 )بالتعاون مع صندوق االستثمار الروسي املباشر (

مراقب اجللسة:)قيد التأكيد(
املتحدثون: )قيد التأكيد(

11:15-10:00

جلسة: »املناطق االقتصادية احلرة«
مراقب اجللسة:)قيد التأكيد(

املتحدثون: )قيد التأكيد(

13:00-11:15

استراحة 14:00-13:00

الفرص االستثمارية في املناطق الفدرالية الروسية
مراقب اجللسة:)قيد التأكيد(

املتحدثون: )قيد التأكيد(

16:00-14:00

14:00-16:00  اجتماعات مجالس األعمال  الثنائية/إقامة جلسات جلسات حوار األعمال بني الدول املشارك
Sections A,B,C,Dاجتماع مجلس األعمال الروسي - القطري

Section D
اجتماع مجلس األعمال الروسي  -املغربي

Section C
اجتماع  مجلس األعمال الروسي - التونسي

Section B
اجتماع مجلس األعمال الروسي- اللبناني

Section A
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اجلمعة 2018/04/27

عمل املعرض 16:00-9:00

البرنامج الثقافي 12:00-9:00

اختتام الدورة الثانية عشر جمللس األعمال الروسي – العربي و معرض »أرابيا ايكسبو« الدولي الرابع 
كلمة مديرة مجلس األعمال الروسي – العربي ، السيدة: تاتيانا غفيالفا

كلمة ممثل احتاد الغرف العربية 
تقدمي اجلوائز للمشاركني

16:30-15:00

عرض أزياء – مغلق
عرض ملصممي مجوهرات الشرق األوسط  و دولة روسيا االحتادية

19:00-17:00

*** يحتفظ املنظمون بحق إجراء تعديالت على البرنامج من أجل حتسني برنامج األعمال، و ذلك نظرا للتغييرات التي قد تطرأ على جدول أعمال كبار الشخصيات املدعوة، كما يتم مراعاة رغبات العارضني واملشاركني في اجتماع الدورة الثانية عشر جمللس 
األعمال الروسي – العربي.

*** يتضمن البرنامج اجتماعات جملالس األعمال الثنائية املتفق عليها. ومن املتوقع إضافة اجتماعات اخرى جملالس األعمال الثنائية.
للمشاركة في عمل املنتديات، يجب ملئ استمارة التسجيل التي حتتوي على: االسم الثالثي، املنصب، وموضوع اخلطاب، مع ذكر اسم الشركة و أنشطتها و مجال عملها. و يرجى إرسال طلب مسبق حول عرض ملف الشركات واملشاريع، و حول طلبات تنظيم 

.B2B اجتماعات
*** يقدم للمشاركني عدة خيارات من الفنادق لإلقامة باإلضافة إلى برنامج ثقافي مميز.
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