
حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره الله

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Under the High Patronage of His Majesty King Mohammed VI
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والية جهة الداخلة واد الذهب  اجمللس البلدي ملدينة الداخلة
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de la Ville de Dakhla
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d’Oued Eddahab

الداخلة، 3-6 مـاي 2018

الذكاء االقتصادي يف افريقيا
 جتارب وطنية وشراكات افريقية



األربعاء 7 دجنبر 2017

 

                      
                                 

                                      

            ينجا خطاط، رئيس جهة الداخلة –وادي الذهب

             سيدي أحمد بكار ، رئيس اجمللس اإلقلبمي لوادي الذهب

             سيدي صلوح اجلوماني ، رئيس مجلس مدينة الداخلة

         مداخالت السادة :

             محمد حجوي ، األمني العام للحكومة

   محسن جزولي، الوزير املنتدب املكلف بالتعاون اإلفريقي

              عثمان الفردوس، كاتب الدولة املكلف باالستثمار

              ملني بنعمر، والي جهة الداخلة –وادي الذهب

              محمد  متقال، السفير املدير العام للوكالة املغربية للتعاون الدولي

   ادريس الكراوي، رئيس اجلامعة املفتوحة للداخلة

                        
توقيع اتفاقية الشراك       جامعة محمد اخلامس لل   

  : 11h30 - 11h00          

استقبال وتسجيل املشاركني 

وصول املشاركني

اخلميس 3 ماي 2018

اجلمعة 4 ماي 2018

  : 11h00 - 10h00          اجللسة العامة األولى 

احملاضرات اإلفتتاحيــــــة

استراحة شاي

رئيس اجللسة:    أليوين سال، املدير التنفيذي ملعهد مستقبل إفريقيا، إفريقيا اجلنوبية

املتدخلون : 

                  ادريس الكراوي، رئيس اجلامعة املفتوحة للداخلة ، املغرب

                                           الذكاء االقتصاد بإفريقيا، واقع احلال، التحديات واآلفاق

                      آالن جويي، رئيس أكادميية الذكاء االقتصادي و فيليب كليرك، رئيس اجلمعية الدولية

                     الفرانكفونية للذكاء االقتصادي، فرنسا

                                             رؤية أوروبية حول الذكاء اإلقتصادي بإفريقيا
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وضعية الذكاء اإلقتصادي في إفريقيا

االفتتاح الرسمي للملتقى

 : 08h30

  : 10h00 - 09h00          

كلمــة ترحيبيــــة باسم ساكنة الداخلة

حفل توقيع اإلتفاقية املؤسسة لـ:
 « منتدى اجلمعيات اإلفريقية للذكاء اإلقتصادي »



جتارب وطنية

جتارب وطنية (تتمة)
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  : 12h30 - 11h30          اجللسة العامة الثــــانـــــية 

 رئيس اجللسة:    محمد أورديدين، اجلمعية املغربية للذكاء االقتصادي ، املغرب 

املتدخلون :

                      نيشا سويداس، كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية، جنوب أفريقيا

                     سفيان السعدي، NT2S Consulting, اجلزائر

                      مورا دانداجوي سيرو ، أخصائي في الذكاء اإلقتصادي، بنني 

                      بوبكارطراوري، األمني العام لشركة، بوركينا فاسو

                     خوصي لويس تافريس بيريرة نيفس، األمني العام لغرفة التجارة صوتافينتو، الرأس األخضر  

                      مارك أماند، مركز اليقظةوالذكاء و الدراسات املستقبلية، ساحل العاج

                      سحيتاي ليما، منسق برامج الذكاء اإلقتصادي الدولية املتعلقة بتنمية الصادرات،  أثيوبيا

                      مامادو كوندي، وكالة ترويج الصادرات الغينية، غينيا

                     ديفاندراناط شامرو، مركز تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال موريتوس، جزيرة موريس

                     سالومي موثوني مويندا، مجلس ترويج الصادرات، كينيا

                     كارول مومبوا مومبي، مديرية احملاصيل البستانية ، كينيا

     

    

     

 

                

                

 

  : 13h00        غداء على شرف املشاركني

  : 15h00 - 17h30          اجللسة العامة الثــــالـــــــثة 

رئيس اجللسة:    أكبيوم ميسان كودجو، وزير أول سابق ، جمهورية الطوغو

املتدخلون :

                      عبد املالك العلوي، رئيس اجلمعية املغربية للذكاء اإلقتصادي،املغرب

                     مراد أوبرش، مركز الذكاء اإلقتصادي واإلدارة اإلستراتيجية، املغرب

                      مصطفى سيدي محمد، مدير املعهد العالي للتجارة وإدارة املقاوالت، موريتانيا

                      طوماس سلمان، خبير في الذكاء اإلقتصادي، موزمبيق

                     مصطفى عبد اهللا بوالمني، الرئيس التنفيذي لشركة ACI CONSULTING ، نيجيريا

                      روبن أباتي، أكادميية اآلداب، نيجيريا

                      جيمس روجرز كيزيطو ماينجا، مدير الذكاء واملعلومات و السوق،أوغندا

                      ميشيل ديداس مفوال تسيري، املركز األفريقي لليقظة اإلستراتيجية،جمهورية الكونغو

                      أناستاسيو مينيزيس، وزارة الصحة ، سان تومي وبرينسيبي

                       إيفلني دينيس خاضي،االحتاد اإلقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا،السنغال

                     أماط سومار،  و سليماطا ديو، صوبيل الدولية،السنغال

                     أدوم يوسف، رئيس اجلمعية التشادية للذكاء اإلقتصادي ، تشاد

               

                

                

 



رئيس اجللسة:    أكبيوم ميسان كودجو، وزير أول سابق ، جمهورية الطوغو

املتدخلون :

                      عبد املالك العلوي، رئيس اجلمعية املغربية للذكاء اإلقتصادي،املغرب

                     مراد أوبرش، مركز الذكاء اإلقتصادي واإلدارة اإلستراتيجية، املغرب

                      مصطفى سيدي محمد، مدير املعهد العالي للتجارة وإدارة املقاوالت، موريتانيا

                      طوماس سلمان، خبير في الذكاء اإلقتصادي، موزمبيق

                     مصطفى عبد اهللا بوالمني، الرئيس التنفيذي لشركة ACI CONSULTING ، نيجيريا

                      روبن أباتي، أكادميية اآلداب، نيجيريا

                      جيمس روجرز كيزيطو ماينجا، مدير الذكاء واملعلومات و السوق،أوغندا

                      ميشيل ديداس مفوال تسيري، املركز األفريقي لليقظة اإلستراتيجية،جمهورية الكونغو

                      أناستاسيو مينيزيس، وزارة الصحة ، سان تومي وبرينسيبي

                       إيفلني دينيس خاضي،االحتاد اإلقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا،السنغال

                     أماط سومار،  و سليماطا ديو، صوبيل الدولية،السنغال

                     أدوم يوسف، رئيس اجلمعية التشادية للذكاء اإلقتصادي ، تشاد

               

                

                

 



مغادرة املشاركني ملدينة الداخلة نحو الدار البيضاء

غداء على شرف املشاركني   : 13h00     

زيارة املواقع التاريخية،والسياحية، و مشاريع تنموية جلهة الداخلة وادي الذهب   : 19h00 - 15h00          

عشاء على شرف املشاركني   : 20h30          

األحد 6 ماي 2018
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  : 11h00 - 09h30          اجللسة العامة الرابعة 

استراحة شاي

نقاش

عشاء على شرف املشاركني

  : 17h30 - 18h00          

  : 18h00 - 19h00          

  : 20h30          

السبت 5 ماي  2018

نقاش عام    : 12h00 - 11h00          
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    محمات علي محمات، اآللية اإلفريقية للتقييم من طرف الشركاء، تشاد

     جون تاتا بوقري،  مؤسسة متارا للذكاء اإلقتصادي والترابي، توغو

     قيس املاجري، اجلمعية التونسية للذكاء اإلقتصادي تونس

     جوناثان سيمواوا، وكالة تنمية زامبيا، زامبيا

     أالن تواندا ماجورو ، زميترادي ، زمبابوي

     

                

                

 

رئيس اجللسة:   نتاليا أومبلينا، أستاذة، وزيرة الشؤون  اخلارجية سابقا،  ساوتومي

املتدخلون :

                     مارك أماند، مركز  اليقظة، و الذكاء والدراسات املستقبلية، ساحل العاج

                     ميشيل مفوال تسيري، املركز  اإلفريقي لليقظة اإلستراتيجية، الكونغو

                   محمد بن عبيد، اجلمعية املغربية للذكاء اإلقتصادي ، املغرب

  منير رشدي، تينك تانكرز ، املغرب

  أماث سوماري ، صوبل الدولية، السنغال

                     يوسف أدوم، اجلمعية التشادية للذكاء اإلقتصادي، تشاد

                     قيس مجري، اجلمعية التونسية للذكاء اإلقتصادي، تونس

 

  

 

 

                

 

الشراكات االفريقية، رؤى مستقبلية، مقاربات واستراتيجيات

  : 12h30     اجللسة العامة اخلامسة 

تقدمي خالصات امللتقى االفريقي للداخلة

رئيس اجللسة:   العربي بالعربي، عضو  اجمللس االقتصادي و اإلجتماعي و البيئي ، املغرب

املتدخلون : 

                         أليوين سال، أكبيوم ميسان كودجو، نتاليا أومبلينا،و ادريس الكراوي


