
تحو�ل أفريقيا

www.intrafricantradefair.com

ديربان، كوازولو-ناتال، جنوب أفريقيا
١٥ - ٢١ نوفم� ٢٠٢١



ا�عرض ا�فريقي للتجارة البينية ٢٠٢١

 سيقدم ا�عرض ا�فريقي للتجارة البينية ٢٠٢١، منصة فريدة وقيمة

 لل�كات التجارية للوصول إ� سوق أفريقية متكاملة تضم أك� من

 ١٫٢ مليار نسمة، وبناتج مح� إج�� يتجاوز ٢٫٥ تريليون دو�ر

أمري¤، توفرها منطقة التجارة الحرة القارية ا�فريقية

بناء الجسور §نجاح اتفاقية التجارة

 “AfCFTA” الحرة ا�فريقية القارية

. 

 يقدم لكم البنك ا�فريقي للتصدير وا�ست¬اد، بالتعاون مع ا�تحاد

 ا�فريقي وا�مانة العامة �نطقة التجارة الحرة ا�فريقية القارية،

 ا�عرض ا�فريقي الثا³ للتجارة البينية ٢٠٢١، الذي ستستضيفه حكومة

جمهورية جنوب أفريقيا µ ديربان، كوازولو-ناتال، من

١٥ – ٢١ نوفم� ٢٠٢١.



إ� اليسار :

 فخامة الرئيس أولوسيغون أوباسانغو، رئيس

 ا�جلس ا�ستشاري للمعرض ا�فريقي للتجارة

 البينية ورئيس جمهورية نيج¬يا السابق، يعلن

 عن الدولة ا�ضيفة لفعاليات ا�عرض ا�فريقي

 للتجارة البينية ٢٠٢١

 إ� اليم¿ :

 فخامة السيد س¬يل رامابوزا، رئيس جمهورية

 جنوب أفريقيا – مستضيف ا�عرض ا�فريقي

للتجارة البينية ٢٠٢١

سيتألف ا�عرض ا�فريقي للتجارة البينية من Âانية قطاعات وهي : 

 ا�عرض – Æكن للبلدان وال�كات ا�شاركة أن تقيم أجنحة وأكشاك عرض ستمكنهم من تخصيص
 تجربتهم µ العرض لتناسب احتياجاتهم الفريدة. يتيح ذلك لل�كات والكيانات العامة فرصاً لعرض

بضائعهم وخدماتهم

 مؤÍر ا�عرض ا�فريقي للتجارة البينية ٢٠٢١ – سيشهد ا�ؤÍر حضور متحدث¿ أفارقة وعا�ي¿ رائدين،
 ومجموعة متنوعة من الجلسات ا�خصّصة للتجارة وا�ستث�ر µ أفريقيا. سيشمل ا�ؤÍر ، عÏ وجه

 التحديد، جلسات مخصصة حول الفرص التجارية وا�ستث�رية µ ظل منطقة التجارة الحرة ا�فريقية
القارية، ك� سيتضمن ورش عمل تدريبية تغطي التصدير وا�عاي¬ والتسويق

 ال�كات في� بينها وماب¿ ال�كات والحكومات – ستوفر فرصاً لُصنع التوافق، والتباد�ت التجارية
وإنجازاً لصفقات ا�ع�ل وا�ستث�ر

 أيام الدول – ستقدم فقرة يوم الدولة، بتوفّر فرص رعاية خمسة بلدان، منصة لهذه البلدان الخمسة
ا�ختارة لعرض فرصهم التجارية وا�ستث�رية والسياحية والثقافية

 ا�عرض ا�فريقي ا�ف×اÖ للتجارة البينية – يعرض البضائع والخدمات والفرص ا�ستث�رية، عÏ منصة
تفاعلية ع� ا�ن×نت

        – تجمع قمة رابطة               وبرنامج ا�Úح ا�باÙ مبدع¿ من القارة
 والشتات لÜظهار والعرض والتواصل مع ُصّناع السياسة، ومستثمرين بارزين، وممول¿، وقادة فكري¿
 وآخرين من ا�جال ا§بداعي. وع� ضّمها �فضل العÝمات التجارية، والفنان¿ وا�وسيقي¿ وا�نتج¿
 وا�وزع¿، فإن رابطة أفريقيا ا�بدعة µ ا�عرض ا�فريقي للتجارة البينية ٢٠٢١ ستكون أك� تجمع

للمبدع¿ µ القارة µ العام ٢٠٢١

 عرض سيارات µ ا�عرض ا�فريقي للتجارة البينية – سيشتمل فقرة عرض السيارات عÏ معرض
 مخصص للسيارات، وورشة عمل خاصة بالسيارات، واجت�عات لل�كات في� بينتها وما ب¿ ال�كات
 والحكومات بشأن صناعة السيارات. Æثل عرض السيارات µ ا�عرض ا�فريقي للتجارة البينية منصة

 �ُصّنعي السيارات، وا�جّمع¿، وُمصّنعي ا�دوات ا�صلية، ومورّدي ا�كونات لعرض منتجاتهم،
والتفاعل مع مش×ين وموردين محتمل¿

 Ùكات الشباب الناشئة – ستشتمل فقرة Ùكات الشباب الناشئة عÏ جناح ل�كات الشباب الناشئة
 µ أفريقيا، حيث سيعرضون بضائعهم وخدماتهم، سيوفر ا�عرض ا�فريقي للتجارة البينية ٢٠٢١ فرصاً
 لُصنع التوافق مع أصحاب رأس ا�ال ا�ُخاطر، وتدريباً عÏ ريادة ا�ع�ل، والتواصل في� ب¿ الشباب

وا�ندوب¿ اæخرين µ ا�عرض ا�فريقي للتجارة البينية

 يدعوكم البنك ا�فريقي للتصدير وا�ست¬اد، وا�تحاد ا�فريقي، إ� جانب أمانة منطقة التجارة الحرة

 ا�فريقية القارية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لÝنض�م إلينا µ ا�عرض ا�فريقي للتجارة البينية

٢٠٢١، µ مدينة ديربان، جنوب أفريقيا µ الف×ة ما ب¿ ١٥- ٢١ نوفم�٢٠٢١

www.intrafricantradefair.com
للتسجيل وا�طÝع عÏ ا�زيد من ا�علومات، يرجى زيارة ا�وقع ا§لك×و³ 

Creative Africa NexusCANEX



٣٢

نتائج ا�عرض ا�فريقي للتجارة البينية ٢٠١٨

تقديرات ا�عرض ا�فريقي للتجارة البينية ٢٠٢١



ا�عرض ا�فريقي للتجارة البينية ٢٠٢١

سيستهدف ا�عرض القطاعات/

ا�جموعات الرئيسية التالية :

 الزراعة والصناعات الغذائية

 السيارات

 ا�Ýبس وا�قمشة

 ا§نشاءات والبنية التحتية

 السلع ا�ستهÝكية

الصناعات ا§بداعية، التي تتضمن ال×فيه

 ا�فارقة µ ا�هجر

التعليم

 الطاقة والكهرباء

 الهندسة

التمويل

 الصحة وا�نتجات الصيد�نية

 تقنية ا�علومات وا�تصا�ت

 ا�بتكار

 ا§مداد اللوجستي

 التصنيع

 التعدين

 ا�عاي¬

Ùكات الشباب الناشئة



 facebook.com/intrafricantradefair

 twitter.com/iatf2021

 linkedin.com/company/intra-african-trade-fair/

 instagram.com/intrafricantradefair/

منظم معرض التجارة µ ا�عرض

ا�فريقي للتجارة البينية ٢٠٢١
منظم مؤÍر ا�عرض ا�فريقي

للتجارة البينية ٢٠٢١

ال�كاء الرسميون µ ا�عرض ا�فريقي للتجارة البينية ٢٠٢١

 فرع أبوجا

 رقم ٢ غناسيغبي إيدÆا س×يت

 متفرع من يعقوبو غوون كريسنت

 أسكورو، أبوجا، نيج¬يا

 الرمز ال�يدي ٦٠١ غارî، أبوجا، نيج¬يا

abuja@afreximbank.com

هاتف: ٤

 فرع هراري

مبنى إيست غيت، الطابق الثالث

 الجناح الش��)، شارع سام نجوما)

 هراري، زÆبابوي

 صندوق بريد ñ واي ١٦٠٠

 كوزواي، هراري، زÆبابوي

harare@afreximbank.com

هاتف: ٣

 فرع كمبا�

 ا�بنى رقم ٦ طريق ناكاس¬و

 أبراج روانزو، الطابق الثالث

 الجناح أ، كمبا�، أوغندا

kampala@afreximbank.com 

هاتف: ٦

óا�قر الرئي 

ôم ،óروك ،î٧٢ ب شارع ا�عهد ا�ش×ا 

 الجديدة، القاهرة

ô١١٣٤١، م 

Info@afreximbank.com

هاتف: ٢

 فرع أبيدجان

 ،الطابق الثالث إÆبويل كاريه، أوموا

 أنجل بوليفارد

 بوترو روسيل – شارع بريفيه كاريه –

 أومو

 أبيدجان، ساحل العاج

abidjan@afreximbank.com

هاتف: ٥

 للتسجيل وا�طÝع عÏ ا�زيد من

 :ا�علومات، يرجى زيارة ا�وقع ا§لك×و³

www.intrafricantradefair.com

 يرجى إرسال جميع ا�ستفسارات إ�

info@intrafricatradefair.com

+ ٤٦٠٣١٦٠ ٩ ٢٣٤

+ ٩٠٤/٩٤١ ٢٧٠٠ ٢٤ ٢٦٣

+ ٧٠٠ ٨٩٢ ٤١٧ ٢٥٦
+ ٧٠٠ ٤٣٣ ٣١٢ ٢٥٦

+ ٤١٠٠/١/٢/٣/٤ ٢٤٥٦ ٢٠٢

+ ٧٣٠٠ ٢٠٣٠ ٢٢٥


