الجهات المنظمة
� اتحاد الغرف العربية.
�
�
�
�
�

غرفة تجارة األردن.
جامعة الدول العربية.
اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اإلفريقية.
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا.
مجموعة االقتصاد واألعمال.

أهداف المنتدى
مما ال شك فيه ،إن تنمية وتمتين العالقات االقتصادية والتجارية والثقافية العربية اإلفريقية
كانت ،وما تزال ،تمثل مصلحة أكيدة للجانبين على حد سواء .بل أكثر من ذلك ،فتنمية
العالقات المتبادلة أصبحت تكتسب أولوية استراتيجية عربياً وإفريقياً ،وهنالك مجاالت تعاون
عديدة ومجدية مربحة ،السيما في ظل التطورات العربية والعالمية المستجدة .وعليه ،فإن
قيام تعاون عربي إفريقي مدروس ومبرمج وفاعل ال بد وأن يساهم مساهمة أكيدة في
االستفادة المثلى من الثروات والموارد االقتصادية والمالية والخبرات واإلمكانيات التي تذخر
بها المنطقتين ،وإقامة منشآت مشتركة منتجة كبرى تلبي حاجات األسواق العربية واإلفريقية.
تقدم ،يهدف المنتدى االقتصادي العربي – اإلفريقي إلى توسيع نطاق التعاون
بناء لما ّ
ً
االستثماري والتجاري والمالي بين العالم العربي وإفريقيا ،وتعريف الجانبين بالمشاريع
االستثمارية المطروحة وبيئة االستثمار ،من خالل تسليط الضوء على واقع العالقات العربية
 اإلفريقية واستشراف مستقبلها في ضوء التطورات الكبيرة الحاصلة على مستوى الدولالعربية والدول اإلفريقية على حد سواء ،والبحث في المجاالت والفرص الجديدة لتطوير
التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري ،في ضوء ق اررات القمة العربية اإلفريقية الرابعة
التي عقدت في ماالبو – غينيا االستوائية ،بتاريخ .2016/11/23
التعرف على دور برامج تمويل التجارة البينية والمؤسسات المالية في تقديم الدعم
كذلك
ّ
المالي لمؤسسات القطاع الخاص ،وفي تطوير البنى التحتية في المنطقة العربية وإفريقيا،
وفي تمكين بيئة اقتصادية مشتركة وإزالة الحواجز التجارية بين اإلقليمين ،وإقامة شراكات
في القطاعات الرئيسية ،منها :الزراعة واألمن الغذائي ،الصناعة ،الطاقة والطاقة المتجددة،
الخدمات المالية ،والبنى التحتية واللوجستيات والنقل التجاري.

لغة المنتدى
اللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية ،مع توفير ترجمة فورية.

محاور المنتدى
 الشراكة العربية – اإلفريقية :شراكة مستدامة وفرص مجزية لنمو وتكامل أفضل. الجوانب االقتصادية إلعالن القمة العربية اإلفريقية الرابعة في ماالبو وآليات التنفيذ. واقع التجارة البينية بين الدول العربية وإفريقيا ووسائل تعزيزها. الفرص االستثمارية المتاحة في القطاعات اإلنتاجية :الصناعة ،الطاقة ،والخدمات. دور مؤسسات التمويل في تشجيع التجارة العربية – اإلفريقية واالستثمار المشترك. تطوير البنى التحتية ووسائل النقل واللوجستيات لتعزيز وتطوير التجارة. -االستثمار في القطاع الزراعي تحقيقاً للتنمية الزراعية واألمن الغذائي.

المعرض المصاحب للمنتدى
سيصاحب المنتدى تنظيم معرض للجهات الداعمة والراعية من المؤسسات والشركات
والمصارف ،لعرض فرص االستثمار والمشاريع االستثمارية والترويج لها.

الجهات المشاركة
يشارك في المنتدى أصحاب األعمال من المنطقة العربية وإفريقيا ،شركات النقل واللوجستيات،
المصدرين والمستوردين من مختلف القطاعات اإلنتاجية ،غرف التجارة والصناعة والزراعة
في الدول العربية ،الغرف التجارية العربية  -األجنبية المشتركة ،الغرف اإلفريقية ،المصارف
والمؤسسات المالية وشركات التمويل العربية واإلفريقية ،والمنظمات االقتصادية العربية
المتخصصة ،واالتحادات االقتصادية والمالية واالجتماعات العربية ،وهيئات تشجيع
االستثمار ،وخبراء اقتصاد ومال.
موعد المنتدى
 27و 28أيلول (سبتمبر) .2017
مكان المنتدى
ع ّمان ،المملكة األردنية الهاشمية.

