
 برنامج مؤتمر فرص االستثمار في اليمن 

 -----------------2007أبريل / نيسان22األحد :  اليوم األول-------------

  تسجيل المشاركين في فندق موفنبيك، صنعاء  09:30

  : جلسة االفتتاح09:30-10:30

  كلمة مجموعة االقتصاد واألعمال مع عرض سينمائي عن االستثمار في اليمن •

  ر الصناعة والتجارة، رئيس المؤتمركلمة وزي •

  كلمة األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية •

  كلمة راعي المؤتمر •

   تكريم بعض الشخصيات القيادية10:45 - 10:30

  افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر  10:45-11:15

  بلةبرنامج اإلصالح واتجاهات المرحلة المق: جلسة العمل األولى  11:15-12:15

   

  : المواضيع

  .التحديات، اإلنجازات، واآلفاق: األجندة الوطنية لإلصالحات •

  . العامة وأهداف برنامج اإلصالح االقتصادي الرؤية •

  .2010-2006 والخطة الخمسية الثالثة 2015-2006برنامج التنمية للعام  •

ية الدكتور فهد السلطان، أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناع: رئيس الجلسة •
  السعودية

دولة األستاذ عبدالكريم األرحبي، نائب رئيس الوزراء للشؤون : متحدث رئيسي •
  االقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، اليمن

   

  : المتحدثون

الدكتور جاسم المناعي، رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام، صندوق النقد العربي،  •
  اإلمارات



   رئيس االتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنيةاألستاذ محمد عبده سعيد أنعم، •

الدكتور عبدالعزيز العويشق، مدير إدارة الدراسات والتكامل االقتصادي، األمانة العامة  •
  لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

   

  تطوير بيئة االستثمار في اليمن: جلسة العمل الثانية 12:00-13:00

   

  : المواضيع

  )مصفوفة بيئة االستثمار(ي بيئة االستثمار التطورات ف •

  قوانين وأنظمة وإجراءات االستثمار في الجمهورية اليمنية  •

  الدكتور يحيى المتوكل، وزير الصناعة والتجارة، اليمن: متحدث رئيسي •

  :المتحدثون

  األستاذ صالح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة لالستثمار، اليمن •

   كامل، رئيس مجلس اإلدارة، مجموعة دلة البركة، السعوديةالشيخ صالح عبداهللا •

األستاذ مايكل أسكس، مدير الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية  •
)IFC(  

  المهندس صالح الشامسي، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، اإلمارات  •

بية لضمان االستثمار، األستاذ أيمن نعمة، رئيس وحدة ضمان االستثمار، المؤسسة العر •
  الكويت

  السياحة والتطوير العقاري: جلسة العمل الثالثة 13:00-14:00

   

  : المواضيع

  .ستراتيجيات تطوير قطاع السياحة في اليمن ومقوماته الحاضرة والمستقبلية •

تطوير الجزر والمنتجعات السياحية : مشاريع السياحة الكبرى ومجاالت االستثمار فيها •
  .الحديثة

  .تطوير العقاري وفرص االستثمارال •

  األستاذ نبيل حسن الفقيه، وزير السياحة، اليمن: رئيس الجلسة •



  المتحدثون

  سمو الشيخ طارق بن فيصل بن خالد القاسمي، رئيس مجلس اإلدارة، إنشاء، اإلمارات  •

   

 مأدبة غداء بدعوة من الشركة العربية اليمنية لإلسمنت المحدودة في فندق 14:00-15:30
  موفنبيك

   النفط والغاز وقطاع التعدين والمحاجر: جلسة العمل الرابعة 15:30-16:30

   

  : المواضيع

االستكشاف والتطوير، التوقعات واآلفاق : صناعة الطاقة والنفط والغاز في اليمن •
  .المستقبلية

  .مشاريع عقود االستكشاف والتطوير المقبلة وفرص االستثمار التي تتيحها •

  .طاقة التكرير والمصافي الجديدة والصناعات البتروكيميائيةمشاريع تطوير  •

  .مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال •

  .فرص القطاع الخاص في قطاع الطاقة والتعدين •

  األستاذ خالد محفوظ بحاح، وزير النفط، اليمن: رئيس الجلسة

  تطوير البنية التحتية : جلسة العمل الخامسة 16:30-17:30

   

  : المواضيع

  .انتاج الكهرباء وتحلية المياه ودور القطاع الخاص  •

  .عرض فرص االستثمار في قطاع الطرق •

  .عرض فرص االستثمار في النقل والموانئ •

  .استراتيجيات، آفاق وفرص: برنامج تطوير مدن الموانئ في اليمن •

  الدكتور مصطفى يحيى بهران، وزير الكهرباء، اليمن: رئيس الجلسة •

  :المتحدثون



   عمر الكرشمي وزير األشغال العامة والطرق، اليمنالمهندس •

  األستاذ خالد إبراهيم، وزير النقل، اليمن •

  الدكتور علي الزميع، الرئيس والعضو المنتدب، مجموعة عارف االستثمارية، الكويت  •

   حفل عشاء19:00-21:00

   

   

  -----------------2007إبريل / نيسان23االثنين : اليوم الثاني -------------

   

  اإلمكانات، الفرص، واآلفاق: الصناعة التحويلية في اليمن: جلسة العمل السادسة 9:00-10:00 

  : المواضيع

  الحوافز والتسهيالت التي تمنحها للمستثمرين: المناطق الصناعية •

  المناطق االقتصادية في اليمن •

  عرض الفرص االستثمارية في المنطقة الحرة في عدن  •

  تور عبداهللا بن مرعي بن محفوظ، رئيس مجلس األعمال اليمني السعوديالدك: رئيس الجلسة

   

  :المتحدثون

  "عدن، الحديدة، المكال"األستاذ محمد منصور زمام، مدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ  •

  األستاذ محمد الوذن، رئيس المنطقة الحرة في عدن •

  لسعوديةاألستاذ وهيب اللنجاوي الرئيس التنفيذي، شركة كابالت ا •

استثمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في : جلسة العمل السابعة 10:00-11:00 
  اليمن 

   

  :المواضيع



  .الواقع والطموح: االستثمار بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية •

  التجارب الخليجية في المشاريع المشتركة •

  .تجارب استثمارية خليجية أخرى •

  :حدثونالمت

  الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال األعمال القطريين •

المهندس عبداهللا بقشان، رئيس مجلس اإلدارة، الشركة العربية اليمنية لإلسمنت المحدودة،  •
  اليمن

  األستاذ محمد الذيب رئيس شركة ريسوت، سلطنة عمان  •

األمانة العام لمجلس التعاون لدول األستاذ نجيب الشامسي، مدير إدارة التجارة والصناعة،  •
  الخليج العربية

األستاذ عبداللطيف المقرن، المستشار االقتصادي، األمانة العامة إلتحاد غرف دول مجلس  •
  .التعاون الخليجي

   استراحة11:00-11:15

  القطاع المصرفي : جلسة العمل الثامنة 11:15-12:15

  لمالية، اليمن األستاذ نعمان الصهيبي، وزير ا: رئيس الجلسة

   

  : المتحدثون

  األستاذ احمد عبدالرحمن السماوي، محافظ البنك المركزي اليمني •

  األستاذ حافظ معياد، رئيس بنك التسليف التعاوني والزراعي •

  االستثمارات العربية واألجنبية: جلسة العمل التاسعة 12:15-13:15

   

  : المتحدثون

  مار، مصرالدكتور محمود محيي الدين، وزير االستث •

  الدكتور معن النسور، المدير التنفيذي، مؤسسة تشجيع االستثمار، األردن •

  وزراء ورجال أعمال عرب •



األستاذ عبد العزيز المخالفي، األمين العام، غرفة التجارة والصناعة العربية األلمانية،  •
  ألمانيا

برئاسة دولة الدكتور  حوار مفتوح يشارك فيه الفريق االقتصادي للحكومة اليمنية 13:15-14:00
  علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء في اليمن

   مأدبة غداء بدعوة من بن مزيد وبغالف في فندق موفنبيك، صنعاء 14:00-15:30

   مؤتمر صحفي إلذاعة البيان الختامي 17:00-17:30

   

  .....هذا البرنامج قابل للتعديل وفق ما تراه الهيئات المنظمة مناسباَ......

 


