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ان التنمية الصناعية ال يمكنها أن تحقق نسب نجاح إال 
بشراكة حقيقية , شراكة تزيح القيود و تزيد في وتيرة 
التنمية االقتصادية و ال يمكن تحديد جزء منها , فهي 
تعتبر أهم رابط بين المؤسسات دون تمييز , عمومية 

كانت أم خاصة. 
لذا بات من الضروري التفكير في تنمية و دعم الشراكة 
في المجاالت الحيوية و البديلة من فالحة وصناعات 

غذائية وتنمية السياحة.  

ايجاد  في  المساهمة  و  التفكير  الضروري  من  وانه 
النهوض  و  للتنمية  مميزة  و  استراتيجية  حلول 

باالقتصاد العربي و تنويع الصادرات. 

تنوع اقتصادي ...
 تبادل تجاري ...

اقتصاد املعرفة



يعد هذا الملتقى فرصة للتواصل مع رجال االعمال . 

فرصة إليجاد استثمار لمن يبحث عن مشروع ناجح.

فرصة إليجاد شراكة حقيقية.

فرصة لمعرفة صناديق الدعم و المرافقة المسخرة من قبل الدولة.

فرصة للتقرب من البنوك و المؤسسات المالية لمعرفة اشكال الدعم المقدم لالستثمار .

التعرف على السلع المتاحة لتنمية الصادرات .

مناقشة امكانية التعاون لبناء مؤسسة قوية مصدرة بموارد بشرية متكاملة.

معرفة احتياجات المناطق الصناعية و فرص االستثمار في الجنوب .

تمكين الشباب من معرفة الكثير من الفرص المتاحة.

تركيز المجهودات و ايجاد فرصة تمكن الشباب من الحصول على مشروعات حقيقية بنقل تجارب سابقة.

فرصة للتعارف من خالل مساحة للعرض و فضاء اللقاءات الثنائية B2B  و الجلسات المتخصصة.

الفرص:
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القطاعات المستهدفة
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قطاع النسيج

قطاع

 الصحة

الحة
ع الف

قطا

ذائية
ة الغ

صناع
 وال

قطاع
 السياحة

قطاع

 الخدمات
قطاع اإلنشاءات 
واألشغال العمومية

قطاع
 التمويل

قطاع النقل
 و الشحن

قطاع التغليف

و مواد التغليف

قطاع الصناعة

 التحويلية

قطاع االتصاالت

 و المعلومات و االعالم

قطاع التعليم
والتكوين

قطاع التجارة

االستيراد و التصدير

قطاع مستحضرات
قطاع النظافة التجميل

 والتجميل

قطاع الديكور

وتزيين الحدائق
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الرعاة الرسميين


