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 مستقبل مستدام  –العراق  تحت شعار: في دبي IBBCمؤتمر الخريف 

 2021نوفمبر  22  االثنين 

 جدول االعمال 
 

 

  IBBC مؤتمر نوفمبر 22االثنين       المؤتمر"،  " االستقبال المسائي لما قبل نوفمبر 21األحد 

  The Address    العنوان فندق    معرض العالم  –في جناح العراق  20:00-18:00 من الساعة

 العربية المتحدة دبي مارينا، اإلمارات          

 

 

 

 الخليجي  التعاون مجلس دول لمنطقة   IBBC مجلس االعمال العراقي البريطاني  ممثل هاندا، فيكاس السيد  :  بإدارة المؤتمر  جلسات 
  

   القهوة وتناول  التسجيل  08.00
  

 االفتتاحية  والخطابات  الترحيب    09.30
  

  العراق إلى التجاريوالمبعوث  IBBC مجلس االعمال العراقي البريطاني  رئيسة وينتربورن،  من  نيكولسون  البارونة   

 وتركمانستان وكازاخستان وأذربيجان     
  

   المتحدة العربية اإلمارات  الخارجية،    للتجارة     الدولة وزير  الزيودي، أحمد بن ثاني الدكتور  معالي   
  

 العراق  حكومة    للتجارة، العراقي المصرف رئيس   الجلبي، سالم  .د   

 

 ،  حكومة العراق ندوق العراقي للتنمية الخارجية، وزارة الماليةمدير عام الص،  برين عبد السالم قاسم

  

 المتحدة العربية االمارات لدى  العراقي السفير الجبوري، مصطفى  مظفر  السيد  سعادة    
  

 العراق  حكومة الملكة، جاللة سفير ، ريتشاردسون  – برايسون  مارك  السيد سعادة  
  

 الحضور  بين  التواصل  / والقهوة الشاي تناول  استراحة   10.50
  

 الهاي  جامعة  غونتر، فرانك للبروفيسورافاق اقتصادية   :االولى  الجلسة  11:30

 

 SAPشركة ساب   ،التحول الرقمي االلكتروني للعراق، شون اوبراين  :لثانية ا الجلسة  11:50

 

 Gems / City & Guilds  د توني ديكازون، ،التعليم، التدريب والتكنلوجيا  :الثالثة  الجلسة  12:00

 

 المالية اللجنة مجموعة الرابعة:  الجلسة  12:10

 فاينانس   ميوتشوال  شركة  ، حنا رائد السيد :الجلسة   رئيس   

  السيد محمد الدليمي، ستاندرد تشارترو  لالئتمان ECIفالتشيوني،  ماسيمووالسيد  IFC الصغير، بالل السيد :الجلسة اعضاء   

 فيجاي كونديبودي، مجموعة سردار والسيد     

 الغداء  استراحة   13:10

 

   االستدامة  نحو التحرك  :الطاقة لجنة  :خامسة ال الجلسة   14:20

 الخليجي  التعاون مجلس دول لمنطقة IBBC مجلس االعمال العراقي البريطاني  ممثل هاندا، فيكاس السيد  :الجلسة   رئيس   

 سي   - هايدرو  شركة  ، حشمت حسن السيدو  OILSERVوالسيدة سارة اكبر،   BP ، الياسري زيد السيد  :الجلسة   اعضاء   

   SAPوالسيد مرفئ االسدي، شركة غاز البصرة والسيد باسم القادري،     

 الدائرة الفنية في وزارة النفط العراقية  والسيد علي وارد حمود، مدير عام    
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 ) الثانية الصفحة في األعمال جدول(  التكنولوجيا منتدى بدء   14:30

 

  والقهوة الشاي تناول  استراحة   15:50

 

 العامة  والتجارة الصناعة    :السادسة  الجلسة  16:10

 الخضيري  مجموعة  ، الخضيري عزيز السيد : الجلسة  رئيس   

 السيد إسماعيل شاكر، شركة البستان السيد وليد الحكيم، مجموعة سردارو  :الجلسة   اعضاء   

 فرانتشايز  شركة اكسانتيا  والسيد خالد مهدي،  KESKشركة   الرحمن، عبد باسمة السيدةو    

     

  

 المؤتمر  انتهاء    17:30

 

 غير الرسمية في مطعم وين سوميا، مجاور للمسبح لألحاديثتواجد الحضور  المؤتمر:مباشرة بعد انتهاء 
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 2021نوفمبر  IBBC 22منتدى التقنيات 

 )توقيت دبي(  4:00الى  2:30من الساعة 

 عبر االنترنيت )زووم( 

 
 جدول االعمال 

 

   IBBC مجلس االعمال العراقي البريطاني  من غودال  آشلي  السيد   :المنتدى ادارة 
  

 التكنلوجية  البيانات  من  العراقي  االقتصاد  استفادة     2:30
  

السيدة   والبروفيسور Scott Logic والسيد كريستوفر فيركسون، SAPوالسيد شون اوبراين،  IBN، السيد بادريك اوهانلي   :الجلسة   اعضاء 

 .  Bikal MEAالسيد راج ساندهو، مستشار مستقل عن التقنية الزراعية و، والدكتور شامال محمد ستيرت، جامعة تشارلز  كرستينا سليد
  
  

 الزراعية   والتكنولوجيا   والطاقة   الذكية    المدن     :والحكومي  الخاص  لقطاع ا    لبيانات عملية  تطبيقات    3:15
  

و د. بول ديكنسون، ماء  سيركو  شيحايب، ورياض  والطاقة االلية النفط حقول -  BP و ماستركارد شركة  بيرل، جوش  :الجلسة   اعضاء 

 والسيد ويل فورفيت، شركة ريستراتا ) نيورونبريطانيا (
  
  

 المنتدى  انتهاء   4:00

 

 

 

 

       
 

 

                                              


