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 تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء

ي الدول العربية 
 ملتقى الكويت اإلقليمي حول إصالح بيئة األعمال ف 

2019ديسمبر  9   

 برنامج الملتق  

 التوقيت الفعالية
مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت –التسجيل   

 

صباحا :309 – :308  

 الجلسة االفتتاحية
 ، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويتثنيان الغانممحمد السيد علي كلمة  •

، مدير عام هيئة تشجيع معالي الشيخ د. مشعل جابر األحمد الصباحكلمة  •
 االستثمار المباش  

 المدير اإلقليمي للبنك الدولي ، عصام أبو سليمانالسيد كلمة  •
 

صباحا 10:00 – :309  

ي 
ي إلنجازات دولة الكويت ف 

بيئة األعمالعرض مرئ   

ي تقرير 
ي بيئة األعمال ف 

ممارسة األعمالالجلسة األول: الدول العربية األكبر  تحسنا ف   

 

ي ، ة داليا خليفةالسيد
مدير أول للفريق االستشاري ، مؤسسة التمويل الدولية ف 

ق األوسط وشمال أفريقيا ، مجموعة البنك الدولي   منطقة الش 

  لكويتا    مرص            اإلمارات           البحرين          األردن

 
احة   إست 

 

 إدارة الجلسة
صباحا 30:11 –10:00  

 

 

ظهرا :5011 -:3011  

ي الدول العربيةثانيةالجلسة ال
: مرئيات القطاع الخاص حول مبادرات إصالح بيئة األعمال ف   

 

ق السيدة نبيلة عساف ي الش 
، مدير التدريب المالي والقدرة التنافسية واالبتكارات ف 

البنك الدولي  األوسط وباكستان وأفغانستان، مجموعة  

 غرفة تجارة وصناعة الكويت •
 مجلس الغرف السعودية  •

 غرفة تجارة األردن •

 

ي مقر الملتق  
 دعوة غذاء غرفة تجارة وصناعة الكويت ف 

 

 إدارة الجلسة
 

 

بعد الظهر 45:21 -:5011  

 

 

 

 

بعد الظهر 13:00-14:00  

 اختتام الملتقى 
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Under the Auspices of His Highness the Prime Minister 

 Kuwait Forum on Business Environment Reforms  

in the Arab World 

 9 December 2019 

Forum Agenda  

Schedule Interventions 

08.30 – 09.30 am Registration at Kuwait Chamber of Commerce & Industry (KCCI)  permises 

Opening Session 

09:30 – 10:00 am • H. E. Mr. Mr Ali Al-Ghanim, Chairman of Kuwait Chamber of 

Commerce & Industry (KCCI) 

• H. E. Sheikh Dr. Meshaal Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, Director 

General, Kuwait Direct Investment Promotion Authority (KDIPA) 

• Mr. Issam Abousleimen, Regional Director, GCC Countries, WBG 

 

Presenting a Video on Kuwait’s Achievements in Business Environment Reform 

Panel I : Arab Countries Improvers in the Top Ten Most Improved Countries in Doing Business 

Moderator 

10:00 – 11:30 am 

 

11:30 – 11:50 noon 

Ms. Dahlia Khalifa, Senior Manager, MENA IFC Advisory, WBG  

Jordan          Bahrain          UAE      Egypt        Kuwait          
 

 

Networking Break 

 

Panel II: Private Sector Perspectives on Business Environment Reforms Initiatives in the Arab 

Countries 

Moderator 

 

11:50 – 12:45 pm 

 

 

 

 

13:00 – 14:00 pm 

Ms. Nabila Assaf, Practice Manager, Finance, Competitiveness, and 

Innovation for Middle East, Pakistan and Afghanistan, WBG 

• Kuwait Chamber of Commerce & Industry 

• Council Of Saudi Chambers 

• Jordan Chamber of Commerce 

 

 

KCCI Lunch invitation at the Forum premises 

End of the Forum 

 

 

 

 

 

 
 


