
  

 



  

 اليوم األول 

28/11/22 
  –برنامج القاعة الرئيسية   التاريخ والوقت 

  200قاعة كلكامش: 

 شخص 

المتحدثون  /إدارة الجلسات 

 )مؤقت( 

برنامج قاعة  

  70الفرات:  

 شخصاً  

  إدارة الجلسات

 المتحدثون )مؤقت( /

برنامج الغرفة  

ً  40الصغيرة:    شخصا

  إدارة الجلسات

 المتحدثون )مؤقت( /

احة  بال

 الخارجية 

28/11/2022   

8  ً  صباحا

معرض  غير متوفر مغلق غير متوفر مغلق غير متوفر التسجيل والترحيب 

"صنع في  

العراق"  

)حضور  

كبار  

 الشخصيات( 

28/11/2022   

9  ً  صباحا

 

(1 -1 ) 

 حفل االفتتاح

 

افتتاح مشترك من قبل   - 

كبار الشخصيات على خشبة  

 المسرح 

 النشيد الوطني  - 

قص الشريط والتقاط   - 

 الصور   

 سفير االتحاد األوروبي •

 القائم باألعمال األلماني   •

 وزير التخطيط  •

 وزير الزراعة  •

 وزير التجارة  •

المنسق االقليمي/ المنسق   •

 االنساني

 رئيس غرفة تجارة بغداد •

المدير التنفيذي لمركز  •

 HoA Iraqالتجارة الدولية/ 

المدير اإلقليمي للمنظمة   •

 الدولية للهجرة 

 

معرض  غير متوفر مغلق غير متوفر مغلق

"صنع في  

 العراق" 

28/11/2022   

10  ً  صباحا

(1 -2 ) 

 :  1حوار األعمال 

المشاريع الزراعية في  

 العراق: أرض الفرص 

 

التفاصيل: حيث يتوقع أن 

يصل الطلب على المنتجات  

الزراعية والغذائية الزراعية  

مليار   5.6في العراق إلى 

إدارة الجلسة من قبل  

  –المنظمة الدولية للهجرة  

 كلير ليستر

وزير الزراعة أو نائب   •

 ميثاقالوزير 

 SAAVIمدير برنامج  •

معرض  غير متوفر مغلق غير متوفر مغلق

"صنع في  

 العراق" 



  

،  2025دوالر بحلول عام 

تمتلك المشاريع الزراعية 

العراقية إمكانات ملحوظة  

للنمو. في نقاش أوسع حول  

األمن الغذائي، هل يجب  

على الحكومة والمشاريع 

ام هذه إعطاء األولوية الغتن 

اإلمكانات؟ كيف يمكن 

تحويل الفرص إلى  

إجراءات ملموسة لتحقيق  

 األثر؟

 SAAVIتحالف عن ممثل  •

للمشاريع الزراعية )نينوى  

 أو البصرة( 

التنفيذي لكارفور/  الرئيس  •

 ماجد الفطيم 

الهيئة الوطنية لالستثمار،  •

 العراق 

 

28/11/2022   

11  ً  صباحا

 

(1 -3 ) 

 :  2حوار األعمال 

التحديات العالمية ونموذج  

األعمال الجديد: هل يمكن 

للعراق أن يتدبر أموره من 

للمشاريع  دون قطاع حيوي 

 الصغيرة والمتوسطة؟ 

إدارة الجلسة من قبل مركز  

باربرا  – التجارة الدولية 

 راموس 

باسمة عبد الرحمن، الرئيس   •

التنفيذي ومؤسسة شركة  

KESK– ()بانتظار التأكيد 

المنظمة الدولية للهجرة   •

 )صندوق تطوير المشاريع(  
• BEPP 

• RMC 

 البنك المركزي العراقي، •

رئيس مبادرة البنك  

المركزي العراقي لتمويل  

المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة 

معرض  غير متوفر مغلق غير متوفر مغلق

"صنع في  

 العراق" 

28/11/2022   

 ظهراً  12

 

(1 -4 ) 

 :  3حوار األعمال 

يتطلب األمر نظاماً بيئياً: 

الوصول إلى المنظمات التي  

تمّول وتدعم المشاريع في  

 العراق 

ديفيد إدارة الجلسة من قبل 

كوردوبس، مركز التجارة  

 الدولية 

السيد فراس الحمداني،   •

 رئيس غرفة تجارة بغداد  

السيد مجاهد ويسي،   •

الرئيس التنفيذي ومؤسس  

KAPITA 

السيد تيموثي ميزن، كبير   •

خبراء التعليم والتدريب 

معرض  غير متوفر مغلق غير متوفر مغلق

"صنع في  

 العراق" 



  

التقني والمهني في 

 اليونسكو

السيدة لورا أوليفييه،   •

المؤسس المشارك لشركة  

 ريع التقنية العراق للمشا

السيدة ضحى عبد المنعم،  •

مختبر االبتكارات مديرة 

 (IRIL) في العراق 

28/11/2022   

 بعد الظهر  1

 

 

(1 -5 ) 

 : 4حوار األعمال 

:   مالئمة خلق بيئة أعمال 

رؤية لتمكين قطاع الخدمات  

من إجراء  في العراق 

إصالحات اقتصادية من  

خالل االنضمام إلى منظمة  

 التجارة العالمية

عن  • رئيسي  عرض 

في  قطاع  أهمية التجارة  

حامد   )السيد  الخدمات 

الدولي  الخبير  ممدوح، 

في  بالتجارة  المعني 

مركز   الخدمات، 

 التجارة الدولية( 

إلى   • االنضمام  دور 

العالمية    منظمة التجارة 

قطاعات   تطوير  في 

مايكا  )السيدة  الخدمات 

شعبة   مديرة  أوشيكاوا، 

منظمة  االنضمام، 

 التجارة العالمية( 

  استكشاف   –حلقة نقاش   •

في   الخدمات  قطاع 

العراق من خالل عملية  

منظمة  إلى  االنضمام 

التجارة العالمية )يديرها 

 السيد حامد ممدوح( 

o  التجارة   وزير 

 )بانتظار التأكيد(

o  جمعي  اتممثل 

الخاص   القطاع 

 (بانتظار التأكيد)

o   جان  - السيد 

رور،   سيباستيان 

موظفي  كبير 

معرض  غير متوفر مغلق غير متوفر مغلق

"صنع في  

 العراق" 



  

السياسات  

مركز  التجارية، 

 التجارة الدولية 

o   الوكالة    عنممثل

للتعاون  األلمانية 

  GIZ الدولي

28/11/2022   

 بعد الظهر  2

معرض  X غداء ال X غداء ال X القاعة  ترتيبتغيير  -الغداء  

"صنع في  

 العراق" 

28/11/2022   

 بعد الظهر  3

 

(1 -6 ) 

اجتماعات مباشرة بين 

   أصحاب األعمال

 طاوالت  10

 دقيقة  40جلسة لمدة  - 

لآلراء  دقائق  10 - 

 والمالحظات 

فوائد انضمام  

القطاع الخاص  

منظمة التجارة  إلى 

  العالمية
B-P 

  

 ممدوح  حامد

 ليندا قاسم

 التجارة ممثل وزارة  

اجتماع مائدة مستديرة 

نع  للقطاع الخاص: "ص  

في العراق، معبأ في  

كيف يمكن   - العراق"  

لمبادرات العالمات  

التجارية والتعبئة 

والتغليف أن تدعم تنمية  

 االستهالك المحلي 
B 

 ي، جيمس هاو

  ،فريديريك كوتي

 خبراء دوليون 

 

معرض 

"صنع في  

 العراق" 

28/11/2022   

 بعد الظهر  4

 

(1 -7 ) 

اجتماعات مباشرة بين 

   أصحاب األعمال

 طاوالت  10

 دقيقة  40جلسة لمدة  - 

لآلراء  دقائق  10 - 

 والمالحظات 

مسار النمو في  

العراق: كيف  

يمكن للعراق أن  

ر فوائض  يسخ  

إيراداته على  

 أفضل وجه؟ 
    B-A 

أبطال الجودة: حلول   جوليا سميث د. 

عملية إلدارة الجودة  

في   الغذاء وسالمة 

 العراق 

 P-B 

السيد سيمون هيسيغ،  

م،  حاز باهرن السيدة وس  

بطلة الجودة من شرق  

 أفريقيا

معرض 

"صنع في  

 العراق" 

28/11/2022   

 بعد الظهر  5

 

(1 -8 ) 

اجتماعات مباشرة بين 

   أصحاب األعمال

 طاوالت  10

 دقيقة  40لمدة جلسة  - 

لآلراء  دقائق  10 - 

 والمالحظات 

منصة  معرض 

JNA :  حلول

للتدريب على 

ريادة األعمال 

 الزراعية
T-I 

Moi  ،  المجلس

 النرويجي لالجئين

NRC  ، ن  ومدرب

  رئيسيون

تعزيز الزراعة  

المربحة: نموذج تحالف  

األعمال الزراعية في  

 نينوى والبصرة 
B 

  زهور الوطن أحلى/

، BEPPنادية، كارفور، 

وتحالف    امزارع بطاط

آخر، المجلس النرويجي  

 NRC لالجئين

 موي بيتر

 زهراء وتوت 

معرض 

"صنع في  

 العراق" 

 



  

 

 

 اليوم الثاني 
29/11/22 

التاريخ  

 والوقت 

برنامج القاعة  

  –الرئيسية 

قاعة كلكامش:  

 شخص  200

/المتحدثون    إدارة الجلسات

 )مؤقت( 

  70برنامج قاعة الفرات: 

 شخصاً  

  إدارة الجلسات

 المتحدثون )مؤقت( /

برنامج الغرفة الصغيرة:  

40  ً  شخصا

/المتحدثون    إدارة الجلسات

 )مؤقت( 

احة  الب

 خارجية ال

29/11/2022   

9  ً  صباحا
 
(2-1 ) 

اجتماعات 

مباشرة بين  

أصحاب  

  األعمال

 طاوالت  10

 دقيقة  40جلسة لمدة  -

لآلراء  دقائق  10 -

 والمالحظات 

لرائدات   ةترويجي  عروض

ليوم كامل،   فعالية ) األعمال

 ل( مع جدول أعمال مفصّ 

I-A 

 سارة غالم
تطوير قطاع الزيتون  

 وزيت الزيتون في العراق 

 موي بيتر وزهراء وتوت 

وزارة الزراعة، المجلس  

النرويجي لالجئين، 

المشتري )مجموعة  

حلبجة(، مزارعو زيتون  

 مختارون من بعشيقة

معرض 

"صنع في  

 العراق" 

29/11/2022   

10  ً  صباحا
 

(2-2 ) 

اجتماعات 

مباشرة بين  

أصحاب  

  األعمال

 طاوالت  10

 دقيقة  40جلسة لمدة  -

لآلراء  دقائق  10 -

 والمالحظات 

مع تغير المناخ   التأقلم

في  والغذاء الزراعي  

 للدراسة العراق: حالة 

P-B-S  

 موي بيتر

 زهراء وتوت 

RC/HC  في  مستشار

 ر المناخ  تغّي 

 )بانتظار التأكيد(

التعليم والتدريب في  

المجال التقني والمهني في  

الزراعة: كيفية مواءمة  

المهارات بشكل أفضل مع 

احتياجات القطاع  

 الخاص؟ 

T-I 

 ، مارتن كينت

 اليونسكو، تيم ميزين 

Co-Water 
PMAC 

وزارة التعليم العالي  
 والبحث العلمي

والشؤون    العملوزارة 

 االجتماعية

معرض 

"صنع في  

 العراق" 

29/11/2022   

11  ً  صباحا
 
(2-3 ) 

اجتماعات 

مباشرة بين  

أصحاب  

  األعمال

 طاوالت  10

 دقيقة  40جلسة لمدة  -

لآلراء  دقائق  10 -

 والمالحظات 

:  مقياس شباب العراق

أصوات من رواد األعمال  

جميع أنحاء  منالشباب 

 العراق 

I-P 

،  وزارة الشباب والرياضة

 المجلس النرويجي لالجئين

 رواد أعمال شباب 

،  مركز التجارة الدولية

 كلير ستيرنغولد

مركز التجارة الدولية،  

 جوليا زيتمان

اجتماع مائدة مستديرة 

للقطاع الخاص:  

استراتيجيات تسويق  

التجزئة التي تركز على 

ية  المنتجات المحلية العراق

وكيفية تنفيذها في عام  

2023 

B 

 ،جيروم راديغير

 ، فريديريك كوتي

 ي، جيمس هاو

 خبراء دوليون 

معرض 

"صنع في  

 العراق" 



  

29/11/2022   

 ظهراً  12
 

(2-4 ) 

اجتماعات 

مباشرة بين  

أصحاب  

 األعمال

 طاوالت  10

 دقيقة  40جلسة لمدة  -

لآلراء  دقائق  10 -

 والمالحظات 

الوصول إلى التمويل في  

  االحترازيالعراق: التنظيم 

لمقدمي الخدمات المالية  

ذات الصلة  قضايا الو

 لعرضاقابلية ب 

B-A 

• خالد كبير، الرئيس 

التنفيذي لمجموعة فيتاس  

(CHF-Vitas   أكبر

المشاريع  مؤسسة تمويل 

   - في العراق(  الصغيرة

ر، الممثل غّي • بالل الص  

التمويل  المقيم لمؤسسة 

 الدولية في العراق 

• حسين ثامر، الرئيس 

التنفيذي للشركة العراقية  

  لضمان الودائع

• اإلدارة العامة للمصرف  

    األهلي العراقي

 

منصة الجودة من أجل  

التجارة: أداة لفهم المعايير 

 ومتطلبات السوق الفنية  

B-T 

عبر  السيد جوشوا أولسون )

( السيد سايمون  االنترنت

 هيسيغ، متحدث من 

الجهاز المركزي للتقييس  

 والسيطرة النوعية 

 (بانتظار التأكيد) 

معرض 

"صنع في  

 العراق" 

29/11/2022   

 بعد الظهر  1
 

(2-5 ) 

 X غداءال

في   ةتطوير قطاع الطماط 

 العراق  

B 

WTPC عبر االنترنت 

 ة جمعية مزارعي الطماط 

 البصرة من مشتري 

 موي بيتر

 زهراء وتوت 

 إنهاءكرائدة أعمال، كيفية 

من التسعير بدءاً صفقة 

 ة النهائي  المفاوضاتإلى 

B-I 

 السيدة تارا مولهير

SheTrades 

معرض 

"صنع في  

 العراق" 

29/11/2022   

 بعد الظهر  2
 

(2-6 ) 

اجتماعات 

مباشرة بين  

أصحاب  

 األعمال

 طاوالت  10

 دقيقة  40جلسة لمدة  -

لآلراء  دقائق  10 -

 والمالحظات 

دعم قصص النجاح  

المحلية: تمكين الشباب من 

  ريادة األعمال في العراق

 ! YEبـ 

 مجتمع ال

I-P 

 – االبتكاراتمختبر 

 ضحى 

YE مركز  في ! مستشار

 التجارة الدولية 

 رائد أعمال شاب 

 شركة قطاع خاص 

مركز   رونق الدور،

كلير   التجارة الدولية،

 ستيرنغولد

مركز التجارة الدولية،  

 جوليا زيتمان

تطوير قطاع البطاطا في  

 العراق  

B 

IPC عبر االنترنت 

 تحالف البطاطا 

BEPP 
بانتظار شركة بيبسي، 

 التأكيد 

 موي بيتر

 زهراء وتوت 

معرض 

"صنع في  

 العراق" 

https://www.cosqc.gov.iq/
https://www.cosqc.gov.iq/
https://www.cosqc.gov.iq/
https://www.cosqc.gov.iq/


  

29/11/2022   

 عصراً  3
 

(2-7 ) 

تغيير ترتيب 

 القاعة

 طاوالت  10

 دقيقة  40جلسة لمدة  -

لآلراء  دقائق  10 -

 والمالحظات 

ق نهج استراتيجي ومنسّ 

لتحويل مستقبل القطاع  

 الزراعي العراقي 

 

المتحدثون سبل  يناقش 

ً المضي ق   لتنسيق بين ل دما

القطاعين العام والخاص  

نحو قطاع زراعي تنافسي  

ومستدام. وزارة الزراعة  

  يطرحونوشركاء التنمية 

أولويات للتنفيذ في عام  

2023   

B-T-P-A-I-S 

: مركز  إدارة الجلسة 

كارال   - التجارة الدولية  

 سوليس 

  Below TBC 
 

  وكيل وزير الزراعة،

 مهدي 

منظمة األغذية والزراعة،  

المنظمة الدولية للهجرة،  

منظمة العمل الدولية،  

الوكالة األلمانية للتعاون  

عن ، ممثل GIZ الدولي

 القطاع الخاص 

كرائدة   تستكشفينكيف 

التغيرات  ،أعمال

االقتصادية العالمية  

 الحالية؟ 

I-B 

 

 السيدة تارا مولهير

SheTrade 

معرض 

"صنع في  

 العراق" 

29/11/2022   

 عصراً  4
 

(2-8 ) 

الحفل الختامي 

لمنتدى الوطني  ل

 العراقي للتجارة 

االتحاد عن ممثل  •

 األوروبي 

السفارة عن ممثل  •

 األلمانية

  وزارة الشباب •

 والرياضة 

التعليم العالي وزارة  •

 والبحث العلمي 

والشؤون    العملوزارة  •

 االجتماعية

المجلس النرويجي   •

 لالجئين 

 ة الدولي  ةمركز التجار •

 المنظمة الدولية للهجرة  •

 بغداد غرفة تجارة  •

 X مغلق X مغلق

معرض 

"صنع في  

 العراق" 

29/11/2022   

 مساءاً  5
 غير متوفر الفعاليات  انتهاء غير متوفر الفعاليات  انتهاء غير متوفر نهاية اليوم

انتهاء  

 الفعاليات

 

 



  

 اليوم الثالث 
30/11/22 

9  ً  زيارة ميدانية للشركات الدولية والمشاركين المختارين: مساءاً  5حتى  صباحا

ً   10صباحاً حتى  9  شاب(.  200) وزارة الشباب والرياضةمع  Kick for Tradeو    SAAVI ينظمه حدث مستقل عبر األقمار الصناعية: Kick for Trade: حفل تخرج صباحا

ً  24عمل لـ عرض فرصمتاحة:  القاعةإذا كانت  الثانيفي اليوم  عصراً  4إلى الساعة  بعد الظهر 2من الساعة  أو ظهراً في اليوم الثالث، 12إلى الساعة  صباحاً 10من الساعة    Kick for Tradeفي  مشاركا

 الذين يلتقون بالجهات الفاعلة في القطاع الخاص. "المواعدة السريعة". 

 لجلساتل مهّمة مواضيع 
 االستدامة الشمول الوصول إلى التمويل السياسات والتنظيم  التدريب والمهارات  المشاريع الخاصة 

 

  

 


