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 منتدى االعمال العربي اإليطالي السنوي الثاني

17/10/2018روما،   Viale Umberto Tupini 65 

 

ف دولة االمارات العربية المتحدة: ضيف الشر  
التسجيل 8:30  
مراسم االفتتاح 9:30  

 

حيب:   التر

يا رئيس   فينشينسو بوتشياكونفيندوستر  

سعادة السفتر حسن ابويوبعميد السفراء العرب   
ن عام   اتحاد الغرف العربية  امير

الدكتور خالد حنفن  
  دا بوزا   غرفاتحاد ال بروموس رئيس

جوفانن  
كامل غريب   القابضة لالستثمارات  .ك     ج  
ق األوسط وافريقيا وتركيا   ممثل بنك انتيسا سان باولو    الشر
ان فن ن     ماركو تريفتر

كة    رئيس الغرفة التجارية العربية اإليطالية المشتر
انن ن اري تريفتر ن شتر  

 

 الشخصيات الرسمية

   معال  وكيل الوزارةاإليطال  االقتصادية  وزارة التنميةوكيل 
اشر ميكيل  جتر  

المهندس سلطان بن سعيد المنصوريمعال  الوزير وزير اقتصاد دولة االمارات العربية المتحدة   

 

فاقها المستقبليةاو  االماراتية اإليطالية واقع العالقات  

  ايطاليا العربية المتحدة سفتر دولة االمارات 
سعادة السفتر صقر الريس   فن  

  دولة 
سعادة السفتر ليبوريو ستيللينو المتحدة العربية االماراتسفتر إيطاليا فن  

وي    ج االيطاليةمدير تسويق     وكالة التر
أنطونيو السبينا ايتسر  

  اكسبو 
   2020مفوض إيطاليا فن

باولو جليسينبر  

  مىه القرقاوي 2020المشاركة الدولية لمعرض اكسبو مدير عام 

  التنفيذي المدير 
السندرو ديتشوساشر  

   الئتمان الصادرات التنفيذي االتحاد المدير 
  ماسيمو فالشيونن

 

الختاميةالمالحظات  12:45  

مانيلو دي ستيفانو وكيل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدول    

 

احة 1:00 الغداء استر  
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الرقم   التحولو االبتكار األول  الجلسة 002:  
  جامونالمحاورة: 

تنمية اعمال   ميكيال كارلونن  
يا -اندريا مونتانينو عامة: مقدمة ونظرة  مركز بحوث كونفيندوستر  

 المتحدثون: 

و فرنشيسكو جراتسيانو دوناتيلال بانك      
 نوفا اوبينيونن

  المافيفا المدير 
الدو فيورينتيبن سمتر  

ن العام  جارونا باولوفيباف األمير  
اماركو كادزينو  المدير التنفيذياينيل اكس   

  دائرة التنمية االقتصادية أبو ظب   سالم
بن شبيب مستشار االبتكار فن  

 

الثانية اللوجستية والببن التحتيةالجلسة  3:30  

و باولو رامبينو المحاور:    للنائب  بيتر
كةالرئيس الثانن غرفة التجارية العربية اإليطالية المشتر  

س.ر.مامركز بحوث  –ماسيمو دي اندريس مقدمة ونظرة عامة:   

 

 المتحدثون: 

ق بور سعيدال    مدير التجاري لشر
احمد المفبر  

كة  ا   المدير التنفيذي لشر ماسيمو مالفانياايتينتر  
  رئيس ايطالفتر 

ريكاردو مونبر  
اتيج    قسم التسويقرئيس  ليوناردو نائب ماورو جاكوباالستر  

  اكسبو 
  جامعة ميالنو، مفوضة الجامعة فن

   2020أستاذة التكنولوجيا فن
  انجريد باوليبر

  المركزيسلطة شبكة رئيس 
انن يتو ميناء البحر التتر و سبتر بيتر  

 

  الجلسة الثالثة  3:30
الصناعات الغذائية: الزراعة المستدامة واالمن الغذان   

يالمحاور ا ن ندريا كارابيلتر  
يمقدمة ونظرة عامة:  ن اونيدو خبتر تروي    ج االستثمار  اندريا كارابيلتر  

 
 المتحدثون:  

كة " الظاهرة القابضة" االمارات العربية المتحدة سعادة     شر
ن القابضة"، ونائب رئيس مجلس اإلدارة فن   "العير

العضو المنتدب فن
 خديم عبد هللا الدرع  

كة قابضة  –رئيس مجلس إدارة دبانة للزراعة  دبانة روفائيل الجزائر(، سوريا، العراق، )لبنانشر  

   المدير التنفيذي والفارم
يبن اريس فتر  

س  بدر ادريالمدير التنفيذي اطالن سبيس   
 فيتور فود  كلوديا الريكيا

  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( 
تو ريدولفن روبتر  

 

ختام المنتدى 5:00  

كة    النائب األول للغرفة التجارية العربية اإليطالية المشتر
يوسف بن عبد الستار الميمبن  

كة    رئيس الغرفة التجارية العربية اإليطالية المشتر
انن ن اري تريفتر ن شتر  


