
LocationDetails
Time

ToFrom

Recep. Hall  Registration of Participants10:008:30

Main HallOPENING SESSION11:3010:00

Main Hall The Iraqi National Anthem10:1010:00

GIVING SPEECHES AND MOVIE

Main HallConference Sponsor: The President of the Iraqi Parliament10:2010:10

Main HallChairman of the National Investment Commission in Iraq10:3010:20

Main HallPresident of Conference - Governor of Ninawa10:4010:30

Main HallChief of Investment Committee in the  Iraqi Parliament10:5010:40

Main HallA Turkish Superior Official11:0010:50

Main HallThe Head of Ninawa  Provincial Council11:1011:00

Main HallA  Movie about «Investment in Ninawa»11:3011:10

Recep. HallBreak12:3011:30

FIRST SESSION
PRESIDENT OF SESSION: DR. SAMI AL-ARAJI (THE CHAIRMAN OF INTERNATIONAL INVESTMENT COMMISSION)14:0012:30

Main Hall“The Status of Investment Projects in Ninawa Province and the Future-Development Possibilities”. By: Mr. Hasan M. Al-Rizzo/
Ninawa Investment Commission.12:4012:30

Main Hall“The Future of Investment Opportunities in the Industrial Sector in Ninawa Province”. By: Mr. Abdul Ghani Al-Ja’fer/Invest-
ment Department in the Ministry of Industry.12:5012:40

Main HallInvestment Experience in Kurdistan Region (Chairman of Kurdistan Investment Commission)13:0012:50

Main Hall“The Future-Development Framework of the Vital Investment Opportunities in Ninawa Province”. By: Representatives of 
Ninawa Investment Commission13:1013:00

Main HallA Brief Review of Local Investors  in Ninawa Province 13:3013:10

Main Hall“Mosul International Airport and its Importance in Development of the City”. By:Mr.Pierre Bourgin - Adpi Company13:4013:30

Main HallOpen Discussion 14:0013:40

RestaurantLunch Time15:0014:00

WORKSHOPS FOR INVESTMENT OPPORTUNITIES17:3015:30

Main HallWorkshop (1):Investment in the Industrial Sector/Manager of Workshop: En. Saad A. Faisel17:3015:30

Hall (1)Workshop (2):Investment in the Agricultural,Transportation and Housing Sectors/Manager of Workshop:En. Abdul Sattar Al-Habou17:3015:30

Hall (2)Workshop (3):Investment in the Sectors of Health,Tourism,Trade,Education … etc/Manager of Workshop:Dr. Abdul Majeed H. Ahmed17:3015:30

OPEN SYMPOSIUM
Main HallOpen Discussion with the Investors and Conference Guests 20:3019:00

A Concert performed by (Band of Mosul Folklore)---21:00

LocationDetails
Time

ToFrom

Hall (1)Completing the Tasks of Technical Committees and Communication with Investors, if any11:009:00

Hall (2)  FINAL SESSION AND ANNOUNCING THE RECOMMENDATIONS12:0011:00

The Agenda of Ninawa International Investment Conference in Turkey – Istanbul 2-3/5/2012
First Day: Wednessday 2/5/2012

Second Day: Thursday 3/5/2012 



التوقيتات
 المكانالتفاصيل

 الى من

قاعة االستقبالتسجيل المؤتمرين8:3010:00

القاعة الكبرىجلسة افتتاح المؤتمر10:0011:30

القاعة الكبرىالسالم الجمهوري العراقي10:0010:10

القاعة الكبرىكلمة راعي المؤتمر : معالي السيد رئيس مجلس النواب المحترم10:1010:20

القاعة الكبرىكلمة معالي السيد رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار المحترم10:2010:30

القاعة الكبرىكلمة السيد رئيس المؤتمر - محافظ نينوى المحترم10:3010:40

القاعة الكبرىكلمة السيد رئيس لجنة االستثمار في مجلس النواب المحترم10:4010:50

القاعة الكبرىكلمة أحد المسؤولين األتراك10:5011:00

القاعة الكبرىكلمة السيد رئيس مجلس محافظة نينوى11:0011:10

القاعة الكبرىعرض فيلم »االستثمار في نينوى«11:1011:30

قاعة االستقبالاستراحة11:3012:30

الجلسة األولــى  - رئيس الجلسة : د. سامي االعرجي / رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار12:3014:00

القاعة الكبرىواقع المشاريع االستثمارية في محافظة نينوى وآفاق التطور المستقبلي )السيد حسن مظفر الرزو - هيئة استثمار نينوى(12:3012:40

القاعة الكبرى مستقبل االستثمار في القطاع الصناعي بمحافظة نينوى )السيد عبد الغني آل جعفر - دائرة االستثمار في وزارة الصناعة(12:4012:50

القاعة الكبرىتجربة االستثمار في إقليم كوردستان )السيد رئيس هيئة استثمار كوردستان(12:5013:00

القاعة الكبرىاإلطار المستقبلي للفرص االستثمارية الحيوية في محافظة نينوى )ممثلي هيئة استثمار نينوى(13:0013:10

القاعة الكبرىتجربة المستثمرين في محافظة نينوى )شركة العروش - شركة اتحاد الشرق األوسط للمقاوالت - شركة ديوان للمقاوالت(13:1013:30

القاعة الكبرىمطار الموصل الدولي وأهميته في تطوير مدينة الموصل )السيد بيير بوركن-شركة Adpi الفرنسية(13:3013:40

القاعة الكبرىمناقشة مفتوحة13:4014:00

قاعة المطعموجبة غداء للمؤتمرين14:0015:00

ورش العمل حول الفرص االستثمارية15:3017:30

القاعة الكبرىورشة االستثمار األولى: القطاع الصناعي - مدير الورشة: المهندس سعد أمين فيصل15:3017:30

القاعة )1(ورشة االستثمار الثانية: القطاعات )الزراعية - الخدمية - اإلسكان( مدير الورشة: المهندس عبد الستار الحبو15:3017:30

القاعة )2(ورشة االستثمار الثالثة:  القطاعات )الصحية - السياحية - التجارية - التعليم - متفرقة( مدير الورشة: د. عبد المجيد حميد أحمد15:3017:30

حلقة نقاشية مفتوحة 

القاعة الكبرىمناقشة مفتوحة مع المستثمرين وضيوف المؤتمر19:0020:30

ليلة موصلية )فرقة التراث الموصلي(----21:00

التوقيتات
 المكانالتفاصيل

 الى من

القاعة )1(استمرار أعمال اللجان الفنية والتواصل مع المستثمرين9:0011:00

القاعة )2(الجلسة الختامية وقراءة التوصيات11:0012:00

منهاج أعمال مؤتمر نينوى الدولي لالستثمار اسطنبول 2 – 3 /5/ 2012
اليوم األول: األربعاء 2012/5/2:

اليوم الثاني: الخميس 2012/5/3:


