
 

  

 في مدينة طرابلس والشمال التنمية االقتصادية  تحدياتو فرص: 2017مؤتمر طرابلس 

 اإلستقبال تسجيل الحضور و 9:30

 تتاح المؤتمر اف الكلمة الترحيبية / 10:00
  رئيس مجلس اإلدارة، الشركة الدولية للمعارضألبرت عون، 

010:1  طرابلس: لمحة حول خطة التنمية االقتصادية في ةيكلمة رئيس 
 غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، رئيس توفيق دبوسي

0210:  طرابلسفي  الخاصة اإلقتصادية المنطقة عنلمحة ة: يكلمة رئيس 

 طرابلساإلقتصادية الخاصة في المنطقة  ةرئيسا الحسن، ـري  

 كلمة رئيسية: الخطط الخاصة بسوريا بعد األزمة  10:30
 اإلسكوا() آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم تقرير ممثل عن لجنة

 ( و ممثل عنهأ) سعد الحريري دولة رئيس  مجلس الوزراءلمؤتمر راعي الة يرئيسكلمة  11:00

 استراحة 11:15

  اإلمكانات المطلوبة التحديات وو إعادة إعمار سوريا مرحلة في الشمال: دور طرابلس و نقاش لقةح 11:30

  المخططة للبنان؟ األساسية التنميةما هي مشاريع  
  ؟اإلقتصادية الخاصةكيف تستفيد طرابلس من المنطقة 
 ات  القليع مناقشة إعادة فتح مطار 
  تحديات وفرص طرابلس ومنطقة شمال لبنان في عملية إعادة إعمار سوريا بعد األزمة 

 
 :منسق الجلسة
 قاللبناني الساب والتجارة وزير االقتصادنقوال نحاس، 
 :المشاركون

  اللبناني والتجارة وزير االقتصادخوري، الرائد 
 طرابلساإلقتصادية الخاصة في المنطقة  ةرئيسحسن، الا ـري  

 والشمال طرابلسفي  والزراعة والصناعة التجارة غرفة رئيس دبوسي، توفيق
   رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار ،الجسرنبيل 

  "ماليا"دارة مجموعة رئيس مجلس إ، جاك صراف

 حوار مع الحضور 12:30

4512:  طرابلساإلقتصادية الخاصة في مشروع المنطقة  
 وتنميتها األعمال ودوره في تحفيزي للمنطقة اإلطار القانوني والتنظيم 
  االستثمارتحليل السوق والطلب على 
 تقييم البنية التحتية والجوانب البيئية والهندسية للمنطقة 
  التفصيلي والمخططتصميم المرافق والبنية التحتية الالزمة لنجاح المنطقة، بما في ذلك التكاليف 

 
 طرابلسفي  الخاصة اإلقتصادية المنطقةممثل عن 

 إطالق مشروع توسعة ميناء طرابلس وخاصة محطة الحاويات 13:15
 التوسعة عملية طالق المرحلة الثانية منإ 
 ربط الميناء بالبنية التحتية المحيطة وخطوط المواصالت 
 لحجم  المشروع وجدوله الزمني شرح 
 طريق الحرير –سيا آشرق ببلس بسوريا وبخطوط النقل كيفية ربط ميناء طرا 

 
  طرابلس رئيس ميناءأحمد تامر، 

4513:  تعليقات ختامية  

00:41  يليه لقاءات ثنائية في الصاالت الخاصة بمركز المؤتمرات  عملغداء  
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