دعوة اعالمية
البنك االفريقى للتصدير واالستيراد افريكسيمبنك يدعوكم لحضور المؤتمر التحضيرى لمعرض التجارة األفريقية البينية والذى يعقد
 ".تحت شعار "تعزيز العالقات التجارية واالستثماريه بين مصر وأفريقيا في اطار تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
الموعد :الثالثاء  5أكتوبر 2021
من الساعة  12حتى الساعة 14:35
المكان :فندق ويستن جولف القاهرة
البرنامج المؤتمر التحضيرى
فندق ويستن جولف ،القاهرة ،مصر
12:00 – 13:00
وصول الوفود والتسجيل
13:00 – 13:05
)الترحيب من قبل المنسق (سيتم تأكيده
13:05 – 13:15
كلمة ترحيب من السيدة مي عسل ،رئيسة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات
13:15 – 13:25
كلمة معالي الدكتورة رانيا عبدهللا المشاط وزيرة التعاون الدولي ،مصر
13:25 – 13:30
عرض فيديو حول السيارات
13:30 – 13:40
كلمة سعادة السيد رافي بيالي عضو المجلس التنفيذي للتنمية االقتصادية والسياحة والشؤون البيئية ،مقاطعة كوازولو ناتال في جنوب
إفريقيا
13:40 – 13:45
عرض فيديو حول كوازولو ناتال
13:45 – 13:55
الكمة االفتتاحية لسعادة البروفيسور بنديكت أوراما ،الر ورئيس مجلس اإلدارة – البنك األفريقي للتصدير واالستيراد
13:55 – 14:15
الخطاب الرئيسي لمعالي السيدة نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة ،مصر
14:15 – 14:30
التقاط صورة جماعية /فترة استراحة راحه

14:30 – 14:35
عرض فيديو حول معرض التجارة األفريقية البينية لعام 2021

14:35 – 15:35
جلسة نقاش :تعزيز عالقات التجارة واالستثمار بين مصر وأفريقيا في سياق تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
السيد ممدوح سلمان ،رئيس هيئة تنمية الصادرات ،مصر
السيدة كانايو أواني ،المديرة العامة لمبادرة التجارة األفريقية البينية – البنك األفريقي للتصدير واالستيراد
السيد إبراهيم العربي ،رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية
السيد محمد علي ،مدير التجارة في السلع والمنافسة ،أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
الدكتور يسري الشرقاوي ،رئيس جمعية رجال األعمال المصريين واألفريقيين
الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب ،نائب رئيس االتحاد األفريقي لمصنعي السيارات
15:35 – 16:05
أسئلة وأجوبة
16:05 – 16:15
عرض تقديمي حول منصة مانسا التجارية
16:15 – 16:20
)عرض فيديو حول الرابطة اإلبداعية األفريقية (كانيكس
16:20 – 16:35
عرض تقديمي حول معرض التجارة األفريقية البينية لعام  2021ودعوة للعمل من قبل شركة ريد إكزيبيشنز
16:35 – 16:45
،الكلمة الختامية لسعادة السيد جوزيف نتشيكيوان مشيمبي
سفير جنوب إفريقيا لدى مصر
16:45 – 18:45
استراحة لتناول الغداء

مالحظة :هناك باص مخصص لنقل السادة الصحفيين من ميدان عبد المنعم رياض لمقر المؤتمر والعودة مرة أخرى ،وسيبدأ التجمع*
الساعة  10.30صباحا والتحرك  11صباحا
الرجاء التواصل والرد بتأكيد الحضور بالباص

