Δελτίο τύπου
6ο Webinar «Doing Business with the Arab World»
Ιράκ (Βαγδάτη & Κουρδιστάν) - Παλαιστίνη - Συρία
Στις 14 Σεπτεμβρίου, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο διοργάνωσε το 6ο διαδικτυακό
σεμινάριο «Doing Business with the Arab World», με τη συμμετοχή περισσότερων από 50
ελληνικών εταιρειών. Η εν θέματι διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασε το Ιράκ, από τη
σκοπιά των γηγενών επιχειρηματιών και επιχειρηματιών (που προέρχονται από την περιοχή
της Βαγδάτης και το Κουρδιστάν), καθώς και την Παλαιστίνη και τη Συρία, χώρες που δεν
είχαν παρουσιαστεί ξανά σε κάποιο από τα διαδικτυακά σεμινάριά μας.
Ο Χάρης Γερονικόλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αραβο-Ελληνικού
Επιμελητηρίου, παρέθεσε την εναρκτήρια ομιλία, και ακολούθησε ο Marwan Emil
Toubassi, Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης και Πρύτανης των Αραβικών Πρέσβεων
στην Ελλάδα. Ο κ. Suheil H. Sabbagh, Αντιπρόεδρος του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου,
Πρόεδρος HR του Ομίλου CCC και Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Φιλίας & Συνεργασίας
Παλαιστίνης – Ελλάδας, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και εξέφρασε την επιθυμία του
για αύξηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Παλαιστίνης και του
αραβικού κόσμου γενικότερα.
Στη συνέχεια, με τον Γενικό Γραμματέα, Rashad Mabger, ως συντονιστή, ξεκίνησε η
συνεδρία για το Ιράκ. Η κα Samar Al Mafragy, επιχειρηματίας και Γενική Διευθύντρια της
AMS στο Ιράκ και τα ΗΑΕ, και ο κ. Maytham Al Yasiri, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του
Εμπορικού Επιμελητηρίου της Βαγδάτης και Διευθύνων Σύμβουλος της AlKhair Co.
παρουσίασαν όλους τους τομείς στους οποίους μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες
επιχειρηματίες και επενδυτές, σύμφωνα με το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα για την
ανοικοδόμηση του Ιράκ. Ο κ. Ayad H. Abdulhalem, Πρόεδρος του Εμπορικού &
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Duhok, Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου
Περιοχής Κουρδιστάν του Ιράκ και Διευθύνων Σύμβουλος της Shivan Company για
Εισαγωγές & Εξαγωγές, παρουσίασε τους τομείς στις οποίες το Κουρδιστάν στοχεύει στην
προσέλκυση ξένων επενδυτών και ευκαιρίες που προσφέρονται στους Έλληνες
ενδιαφερομένους.
Η δεύτερη συνεδρία, που επικεντρώθηκε στην Παλαιστίνη, ξεκίνησε με εισαγωγικές
παρατηρήσεις από τον κ. Marwan Abdulhamid, Πρόεδρος Δ.Σ. της Ένωσης Φιλίας &
Συνεργασίας Παλαιστίνης – Ελλάδας, ξεκίνησε με την παρουσίαση από τον Dr. Hassan Abu
Libdeh, πρώην Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βιομηχανιών
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (FREI), & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Sunergy Ανανεώσιμες Ενεργειακές Λύσεις, που έδωσε μια πλήρη επισκόπηση της παλαιστινιακής
οικονομίας και του εμπορίου με την Ελλάδα και την ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις
επενδυτικές ευκαιρίες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε άλλους τομείς. Στη
συνέχεια, ο Dr. Bassim Khoury, πρώην Παλαιστίνιος Υπουργός Οικονομίας και Διευθύνων
Σύμβουλος της Pharmacare PLC, ανέφερε τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η Παλαιστίνη, αλλά
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και τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η χώρα του σε πιθανούς επενδυτές και
επιχειρηματίες που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί της.
Η τρίτη συνεδρία περιελάμβανε παρουσιάσεις ευκαιριών σε διάφορους τομείς του
συριακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος από τον κ. Γιώργο Κατίνη, Επίτιμο Πρόξενο της
Ελλάδας στο Χαλέπι & Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο του Συριακού Επιχειρησιακού &
Επιχειρηματικού Κέντρου (SEBF) και την κα Sonia Khandji Cachecho, μέλος Δ.Σ. του
Εμπορικού Επιμελητηρίου της Δαμασκού & Πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών
Επιχειρηματιών του ιδίου, η οποία είναι εξέχουσα επιχειρηματίας της Συρίας.
Δραττόμεθα της ευκαιρίας για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στις εταιρείες-μέλη
μας που υποστήριξαν την εκδήλωσή μας και που συνεχίζουν να στηρίζουν το Επιμελητήριό
μας και τις δραστηριότητές του. Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους στις επόμενες
εκδηλώσεις μας.

Ο Διοργανωτής:
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο έχει πλέον εισέλθει στην πέμπτη δεκαετία της
επιχειρηματικής του πορείας, με ευρεία αναγνώριση των επιδόσεων και επιτυχιών του. Η
συμβολή του Επιμελητηρίου στην άνοδο του εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ Ελλάδας και
αραβικού κόσμου αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης σημασίας του ρόλου του. Η
στρατηγική διάσταση της «εντολής» του ως εκπροσώπου των Επιμελητηρίων και των
Ενώσεών τους σε όλες τις αραβικές χώρες, αποτελεί ένα προνόμιο που του επιτρέπει να
παράσχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και να ανοίγει εποικοδομητικά κανάλια
επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Οι εκδηλώσεις του έχουν αποδειχθεί πολύ
επιτυχημένες στην ώθηση ανταλλαγής απόψεων μεταξύ Ελλήνων και Αράβων
επιχειρηματιών, επηρεάζοντας αποτελεσματικά τις αυξανόμενες επενδυτικές ροές μεταξύ
τους.
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