الدورة الثالثة

ملتقى اإلمارات لآلفاق االقتصادية  :2016السباق نحو الصدارة

تعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية

التاريخ 9-8 :ديسمبر 2015
المكان :فندق قصر اإلمارات  -مدينة أبوظبي

_______________________________________________________________________

برنامج اليوم األول ( 8ديسمبر )2015
10:00 – 9:30

التسجيل

10:05 – 10:00

الكلمة الترحيبية لمعالي علي ماجد المنصوري،

10:20 – 10:05

الكلمة الرئيسية لسمو الشيخ

رئيس دائرة التنمية االقتصادية  -أبوظبي

الكلمة الرئيسية لمعالي المهندس سلطان المنصوري ،وزير اقتصاد دولة اإلمارات
العربية المتحدة

10:30 – 10:20

كلمة سعادة سامي القمزي ،مدير عام دائرة التنمية االقتصادية بدبي

12:00 – 10:30

الجلسة األولى :التطورات األخيرة في األسواق العالمية واإلقليمية ،وآثارها

11:00 – 10:30

الدكتور محمود محى الدين ،السكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك

11:30 – 11:00

عرض تقديمي حول اآلفاق االقتصادية إلمارة أبوظبي 2016

المحتملة على االقتصاد اإلماراتي
الدولي

السيد راشد علي الزعابي ،المدير التنفيذي لقطاع التخطيط واالحصاء باإلنابة -
دائرة التنمية االقتصادية أبوظبي

12:00 – 11:30

عرض تقديمي حول اآلفاق االقتصادية إلمارة دبي 2016
الدكتور رائد صفدي ،مدير إدارة تنفيذي – إدارة السياسات والبحوث االقتصادية -
دائرة التنمية االقتصادية بدبي
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إدارة الجلسة :السيد خالد القاسم ،مساعد المدير العام للشؤون االقتصادية في دائرة
التنمية االقتصادية بدبي

12:15 – 12:00

استراحة

13:15 – 12:15

الجلسة الثانية :حلقة نقاشية حول اآلثار المترتبة على االتجاهات واآلفاق

االقتصادية العالمية واإلقليمية ،وعلى التوقعات المستقبلية القتصاد دولة اإلما ارت

العربية المتحدة والتعرف على الفرص والتحديات الناشئة.
تضم الجلسة كل من:

السيد أدريان كوبر ،الرئيس التنفيذي ،أكسفورد إيكونوميكس
السيد شادي البورنو ،مدير االستراتيجية الكلية ،بنك اإلمارات دبي الوطني
الدكتور محمود محى الدين ،السكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك
الدولي
السيد أندرو كالرك ،أخصائي اقتصادي ،دائرة النقل في أبوظبي

إدارة الجلسة :الدكتور تومي وير ،الرئيس التنفيذي ومؤسس مركز الريادة في
األسواق الناشئة

14:30 – 13:15

مأدبة الغداء
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برنامج اليوم الثاني ( 9ديسمبر )2015
10:00 – 9:30

التسجيل

10:10 – 10:00

كلمة سعادة خليفة بن سالم المنصوري ،وكيل دائرة التنمية االقتصادية أبوظبي

11:40 – 10:10

الجلسة األولى :دور السياسات والحوافز المختلفة وتأثيرها على اإلنتاجية

باإلنابة

تضم الجلسة كل من:

البروفيسور كين مايهيو ،أستاذ فخري في التعليم واألداء االقتصادي ،جامعة أكسفورد
الدكتور نادر عبد اللطيف محمد ،المدير اإلقليمي بالبنك الدولي لدول مجلس التعاون
الخليجي

الدكتور رائد صفدي ،مدير إدارة تنفيذي – إدارة السياسات والبحوث االقتصادية ،في
دائرة التنمية االقتصادية بدبي

الدكتور فادي الفرا ،مؤسس وشريك ،وايتشيلد لالستراتيجية والسياسة االستشارية العامة
إدارة الجلسة :الدكتور محمد األحول ،كبير االقتصاديين في اقتصادية دبي
11:50 – 11:40

استراحة

13:20 – 11:50

الجلسة الثانية :دور اإلنتاجية الناجحة في تحسين القدرة التنافسية لالقتصاد وزيادة

الربحية

تضم الجلسة كل من:

سعادة عبد اهلل سعيد الدرمكي ،الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع
الدكتور مايلز نيكوالس ،مخطط اقتصادي استراتيجي ومستشار االستثمار ،شركة
مايلز االستراتيجية لالستشارات المحدودة بالمملكة المتحدة
السيد عصام الديسي ،مدير إدارة االستراتيجية والسياسات ،في مؤسسة محمد بن راشد
لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،إحدى مؤسسات اقتصادية دبي

السيد يوسف عبدالغني ،نائب الرئيس وشريك العالقات الدولية في ماكدونالدز الشرق
األوسط

إدارة الجلسة :الدكتور تومي وير ،الرئيس التنفيذي ومؤسس مركز الريادة في األسواق

الناشئة
13:50 – 13:20

حفل تكريم

15:00 – 13:50

مأدبة الغداء
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