ملتقى اإلمارات لآلفاق االقتصادية 2014
التاريخ 3 :فبراير 2014

المكان :فندق قصر اإلمارات ،أبوظبي – قاعة االتحاد 1

البرنامج

09.30 – 10.00

التسجيل

10.00 – 10.10

الكلمة الرئيسية
معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ،وزير اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة

10.10 – 10.20

كلمة معالي ناصر أحمد السويدي ،رئيس دائرة التنمية االقتصادية أبوظبي
كلمة معالي سامي القمزي ،مدير عام دائرة التنمية االقتصادية بدبي

10.20 – 11.50

الجلسة األولى :اآلفاق االقتصادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2014
اآلفاق االقتصادية العالمية وآثارها على دولة اإلمارات العربية المتحدة
د .فاروق إقبال
مدير إدارة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي.

عرض توضيحي حول اآلفاق االقتصادية إلمارة أبوظبي 2014
السيدة شروق الزعابي
رئيسة قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بدائرة التنمية االقتصادية أبوظبي
عرض توضيحي حول اآلفاق االقتصادية إلمارة دبي 2014
د .محمد األحول
كبير االقتصاديين في دائرة التنمية االقتصادية بدبي

آفاق تطور االقتصاد اإلماراتي في ضوء التحوالت االقتصادية الكلية العالمية
ماريوس ماراثيفتس
المدير االقليمي لألبحاث في بنك ستاندرد تشارترد

11.50 – 12.10

استراحة

12.10 – 13.40

الجلسة الثانية :التنوع االقتصادي للدولة...الفرص والتوقعات

دروس من التجربة الدولية للتنوع االقتصادي
الدكتور تان خي جياب
أستاذ ومدير مساعد في معهد آسيا للتنافسية ،ورئيس اللجنة الوطنية السنغافورية للتعاون
االقتصادي والمحيط الهادئ ،ومدرسة لي كوان يو للسياسة العامة
استراتيجية وتحديات التنوع االقتصادي في دولة االمارات العربية المتحدة
الدكتور الحسن اجواوين
مستشار رئيسي للعالقات االقتصادية الدولية

نحو مستقبل فيه المزيد من التنوع االقتصادي في إمارة أبوظبي
المهندس أيمن مكاوي
مدير عام مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية االقتصادية – أبوظبي
هل سيعزز معرض إكسبو – دبي  2020من فرص تنوع االقتصاد في دولة االمارات العربية
المتحدة؟
المهندس محمود البستكي
13.40 - 14.15

استراحة

14.15 - 15. 00

جلسة نقاش ختامية
الدروس المستفادة لدولة االمارات العربية المتحدة وخيارات التنوع االقتصادي في دولة االمارات
العربية المتحدة وإدارة الصدمات االقتصادية الخارجية والتخفيف من آثارها.

تضم الجلسة كل من:
الدكتور فاروق اقبال
مدير المكتب اإلقليمي لمنظمة البنك الدولي
أحمد أبو غيدا
كبير مستشاري رئيس بنك أبوظبي الوطني
الدكتور تان خي جياب
أستاذ ومدير مساعد في معهد آسيا للتنافسية ،ورئيس اللجنة الوطنية السنغافورية للتعاون
االقتصادي والمحيط الهادئ ،ومدرسة لي كوان يو للسياسة العامة
سايمون وليامز
كبير االقتصاديين في بنك HSBC

15. 00 – 16. 30

الغداء

