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Devenez partenaire du forum France Pays du Golfe qui réunira les acteurs de l’accompagnement 
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 اســتعراض لألوضـاع في منطقة الخليج العـربي         10،30 – 9،30

 Vincent Reina السيد  -

 رئيـس الغرفـة التجـارية العـربية الفرنســية  

 ممثـل غرفـة تجــارة وصنـــاعة باريـــس -

 وضواحيهـــا  

 الدكتور سـعود المشــاري -

 مجلس التعـاون الخليجي األمين العـام التحـاد غرف دول  

 Nicolas Séjourالسيد  -

 المسؤول الجغرافي عن منطقة الشرق األوسط –رئيس دائرة   

  وزارة االقتصاد والمـالية وتنشيط االقتصاد  

 الطيـار بكــر الدكتور صـالح -

 األميـن العـام للغرفـة التجـارية العـربية الفرنســـية  

 

    المشـاريع االســتثمارية الكبـــرى في دول الخليــــج        11،30 – 10،30

 ممثـل المملكة العربية السعودية  -    

 السيد يعـرب فهـد الدغيثــر ، المدير العــــام      

 مكتب وزارة االسـتثمار في باريس      

 ممثــل مملكة البحـــرين  -    

 علي بـــدر السيد       

 ي  االقتصادمجلس التنمية       

 ممثــل دولة اإلمــارات العربية المتحدة  -    

 ممثـل دولة الكـــويت  -    

 الشيخة فاطمة الصباح ، مدير قسم العالقات العامة      

 هيئة تشـجيع االسـتثمار      
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 مــــــانممثـــل ســلطنة ع   -    

 لمركز خدمات االستثمار الرئيس التنفيذيالمعمري ، سـالم  بن سعيدالمهندس ابراهيم بن       

 ترويـــج االسـتثمارصنــاعة والتجارة والوزارة       

 قطـــــرممثــل دولة  -    

 

  –فروع أو تأسيس أعمال في الخليج  افتتاحمنــاخ األعمـــال و 12،30  – 11،30

 ما هي المستجدات بعد األزمة الصحية العـالمية الطـارئة    

 Frédéric Szaboالسـيد  -    

  Business France       –مديـر الشـرق األدنى واألوسـط       

 حـالة اإلمارات العـربية المتحـدة يقدمها مجلس األعمال الفرنســــي في دبـي -    

 المديـرة نـائبة  – Milena Dimitrova Cheminالسيدة       

 ورتها للشـركات الفرنسـية الراغبــةشـهادة شــركة ســعودية تقـدم مشــ -    

 بافتتـاح فـروع أو تأسيس أعمال في المملكة العربية السـعودية      

 السـيد سـليمان الســليمان ، المديـر العـــام      

       Positive Side Consulting (PSC) 

 : شــهادة شــركة فرنســية مقــّرهـا في الخليـج -    

 ، المدير التجـاري Thierry Girardالسيد       

      NGE 

 النتائج التي خلص إليها المنتدى : -    

 Anne-Claire Legendreسـعادة السيدة       

 دولة الكـــويت ســفيرة فرنســا لدى      

 اســتراحة 14،00 – 12،30

 

 لقـاءات ثنـائية بين الشـركات الفرنسـية التي سـّجلت طلبا لعقد إحدى هذه اللقاءات أو أكثر،  16،00 – 14،00

 مع األخصـائيين من فرنسـا أو من الدول الخليجية.    
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