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International Africa Development Forum : 
Opening of the 6th Edition under the Theme : 

« When East meets West »

Casablanca - March 14, 2019 - Under the High Patronage of His Majesty the King Mohammed VI, May God assist 
Him, the 6th edition of the International Africa Development Forum, organized by the Attijariwafa bank group and 
under the impetus of its reference shareholder, the Pan-African Private Investment Fund Al Mada, was opened 
today under the theme « When East meets West ».

Launched in 2010, and taking place annually since 2015, the Africa Development Forum has established itself 
as the reference platform for dialogue, investment promotion and intra-African trade.

From one edition to the next, the Forum has provided many opportunities for exchanges and investments between 
economic operators on the continent and its partners. Since its creation, the Forum has brought together more 
than 7,500 operators from 36 countries and generated more than 17,000 business meetings.

The launch of this 6th edition is chaired by His Excellency Julius Maada Bio, President of the Republic of Sierra 
Leone, guest of honor, accompanied by a distinguished delegation including the Minister of Finance, M. Jacob 
Jusu Saffa, the Minister of Trade and Industry, M. Peter Bayuku Konteh, as well as the Chairman and CEO of 
the Sierra Leone Investment and Export Promotion Agency (SLIEPA), M. Lexmond Koroma. This edition is also 
marked by the presence of many ministers from several countries of the Continent.

Kicking off this new edition, His Excellency Julius Maada Bio, President of the Republic of Sierra Leone, expressed 
« his sincere gratitude to the Kingdom of Morocco for hosting such a remarkable event » and congratulated 
« the Leadership and Vision of His Majesty the King Mohammed VI may God assist Him » and praised « the 
commitment of the Attijariwafa Bank group to the development of the African continent ».

In his opening address, M. Mohamed El Kettani, Chairman and Chief Executive Officer of the Attijariwafa bank 
group, stated : « While the global economy experienced a period of expansion in 2018, the world seems to have 
once again entered a period of slowdown and increasing uncertainty. Indeed, the escalation of trade tensions, the 
questions surrounding growth in Asia and Brexit, seem to be at the origin of international institutions’ downward 
revisions of the rates of economic growth and global trade. This has been accompanied by high volatility in oil 
and commodity prices since August 2018, driven in particular by geopolitical tensions, as well as by tighter 
financial conditions in emerging countries ».

He added : « This combination of opportunities and threats facing our continent underscores more than ever 
the need for structural reforms and enhanced economic integration in order to further unleash the energies 
that create wealth and value ».
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At the end of his speech, the Chairman invited all participants to reaffirm « our belief in a common integrated 
space of hope and promise, against the protectionist temptations at work at the international level. Let us invest 
in our human capital, in the advancement of African women, in the enhancement of our infrastructure, and 
in the implementation of credible governance schemes. Let us work towards the implementation of concrete 
projects, with well thought-out co-location ensuring job creation and expertise transfer ».

In his speech, M. Mohcine Jazouli, Deputy Minister in charge of African Cooperation, stressed that « talking 
about Africa today seems obvious. But ten years ago, however, it was necessary to be farsighted and bold to offer 
our continent this space, this platform for reflection and exchange, which has brought so many opportunities 
to the fore ». He added, « Your initiative, M. Chairman, reflects in my actions the constant will of His Majesty 
the King Mohammed VI may God assist Him, to see Africa embark on a virtuous path of economic development 
and progress ».

For his part, M. Abdallah Boureima, President of the West African Economic and Monetary Union Commission, 
presented WAMU’s history, evolution and accomplishments. He also recalled the advantages of this regional 
grouping and its role in creating value within the Union and pointed out that « the services sector, particularly 
Moroccan banks, has contributed to the growth of the countries of our Union ». And to conclude his intervention, 
he expressed his recommendations for addressing the challenges that Africa must overcome for a better 
inclusion of the respective populations.

Dr Aklilu Hailemichael, Deputy Minister of Foreign Affairs in charge of Economic Affairs and Diaspora in Ethiopia, 
took the floor and stressed the importance of « cooperation and free trade areas as important and indispensable 
elements for the economic and political stability of the continent ».

Ms. Khoudia Mbaye, Minister of Investment Promotion, Partnerships and Development of State Tele-Services 
in Senegal, spoke on behalf of M. Macky Sall, President of the Republic of Senegal and his Prime Minister, 
M. Mohamed Boune Abdallah Dione to « thank the Attijariwafa bank group for its efforts to address the continent's 
most important challenges, namely the financing of investment and the development of intra-African trade ».

Finally, H.E. Li Li, Ambassador of the People’s Republic of China stated during his contribution that he was 
delighted that « both Morocco and China are advocating for pluralism and endeavoring to support Africa in its 
development » ; and that « a tripartite cooperation would enrich bilateral relations and would benefit the African 
and Chinese people ».

Hence, 2,000 African and international economic and institutional operators from 30 countries are taking part 
in this 6th edition of the International Africa Development Forum 2019, which is spanning 2 days.
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The Africa Development Club, which constitutes an extension of the Forum, also provides its services to its 3,000 
members all year long. Such services include business meetings, sectoral missions, networking platforms and 
access to information in all the countries where Attijariwafa bank is established and beyond. With regard to the 
Club, Ms. Mouna Kadiri noted that « the Forum has a particular singularity, as it brings us together through 
3 dimensions ; the first being the discussion on concrete issues involving high level experts, the second being 
business meetings connecting African companies and the third being the Investment Marketplace ».

For this 6th edition, taking into consideration the current global economic reconfigurations, the challenges and 
opportunities relating to the development of the continent, and the African Continental Free Trade Zone project, 
distinguished economic experts and political leaders examined the rationale behind intra-regional integration 
in terms of value creation and opportunities through 2 plenaries and various panels :

Plenary 1 : « Accelerate economic regional integration » ;

Plenary 2 : « The positive impact, guarantor of solidarity and responsible growth ».

Referring to the panels, the novelty announced during the 6th edition of the Forum is the panel entitled « Stand 
up for African Women Entrepreneurs », which addresses the challenges faced by African women entrepreneurs 
in order to federate everyone’s energy and support women’s entrepreneurship. « Stand up for African Women 
Entrepreneurs » is a token of appreciation and support of African women’s commitment and their determination 
to actively contribute to the development of the African continent. The second panel will address « Digital, a 
lever of growth in Africa : contribution of young African startuppers ».

Following these plenaries, recommendations will be formulated and transcribed in the form of a White Paper, 
intended to all the relevant African decision-makers.

Alongside the plenaries is the « Investment Marketplace », « the B to B meetings » and the « Signing of 
conventions ». This year, the « Investment Marketplace » is featuring Sierra Leone as a guest of honor, and 7 
other African countries : Cameroon, Côte d’Ivoire, Egypt, Ethiopia, Kenya, Mali and Rwanda that are presenting 
their national development plans as well as investment opportunities in key high growth sectors in order to 
achieve their development goals.

And following the example of the previous editions, the Forum is an opportunity for valuable business interactions 
among economic operators. More than 4,000 B to B meetings have been scheduled confirming the interest of 
operators in this event.

Finally, the « South-South Cooperation Awards Ceremony » will reward the leading companies committed to 
development of Intra-African trade and investments and the « Young Entrepreneur Awards Ceremony » will 
reward the ambition and drive of young entrepreneurs and project leaders at the African level.
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Furthermore, the International Africa Development Forum is a privileged opportunity for the Attijariwafa bank 
Foundation to raise awareness of the role of culture in economic exchanges. For this 6th edition, it invites one 
to a journey from East to West, from North to South, through a selection of 33 artists featuring young emerging 
talent from the Continent and the diaspora, as well as well-established artists.

In partnership with the Arkane Association, « Travel Weast » offers a number of perspectives on themes such as 
the strong commitment of women, environmental issues and access to energy, immigration and globalization. 
Through this 6th edition of the International Africa Development Forum, the Attijariwafa bank group renews its 
commitment to contribute in a sustainable manner, alongside the economic and political community, to the 
intra-continental dynamic.

Through this 6th edition of the International Africa Development Forum, the Attijariwafa bank group renews its 
commitment to contribute in a sustainable manner to the intra-continental dynamic, thus boosting South-South 
cooperation, alongside the economic and political community.
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صـــــحـــــفــــي بــــــالغ 

الــدولــي للــمــنــتــدى  الـــســـادســة  الـــدورة 
و الــــتـــــنـــــمـــــيـــــة إفـــــــريـــــقـــــيــــا 

الــســــادس مــحـــمــــد  الـــمـــلــــك  الـــجـــاللــــة  لــــصــــــاحــــب  الـــســـــامــــيـــــة  الــــرعــــــايـــــة  تـــحـــت 

شــارع   2 االجـتـمـاعي :  لـمـقـر  ا ـ  درهـم   2 098 596 790 لــها  رأسـمــا اإلسـم  مـجـهـولـة  شــركـة  بـنـك  لـتـجــاري وفــا  ا
و الـخوصـصـة  الــمــالـيــة  وزيـــر  مـن  بــقــرار  للـقـــرض  كــمـؤسـســة  لــهــا  مــرخـــص  الــبــيــضــاء.  الــدار  يـــوســف،  مــوالي 
.333 رقــم  تـجـــاري  ســجــل  ـ  فـــة  و اإلضــا يــل  لــتـــعــد ا بــعــد   2003 دجــنـبــر   22 يــخ  ر بــتـــا  2269-03 رقــم 

 املنتدى الدولي إفريقيا والتنمية :
 افتتاح الدورة السادسة حول موضوع :

» عندما يلتقي الشرق بالغرب «

الدار البيضاء – 14 مارس 2019 – تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره اهلل، تم اليوم افتتاح الدورة 
السادسة للمنتدى الدولي إفريقيا والتنمية املنظمة من طرف مجموعة التجاري وفابنك بإيعاز من مساهمها املرجعي "املدى"، الصندوق 

اإلفريقي لالستثمارات الخاصة، وذلك حول موضوع : » عندما يلتقي الشرق بالغرب «. 

واستطاع املنتدى الدولي إفريقيا والتنمية الذي تم إطالقه في سنة 2010 واملنظم وفق وتيرة سنوية أن يفرض فعالياته كفضاء مرجعي 
للحوار والنهوض باالستثمارات والتجارة بني الدول اإلفريقية.

دورة تلو األخرى، تمكن املنتدى من تحقيق عدة فرص للمبادالت واالستثمارات بني الفاعلني االقتصاديني للقارة وشركائها. ومنذ إحداثه، 
ضم املنتدى ما يزيد عن 500 7 فاعل ينتمون ل36 دولة وأسفر عن 000 17 موعد أعمال.

وترأس إطالق هذه الدورة السادسة رئيس جمهورية السيراليون، السيد جوليوس مادا بيو، بصفته ضيف شرف للمنتدى، مرفوقا بوفد 
رفيع املستوى ضم كل من وزير املالية السيد جاكوب جوسو سافا ووزير التجارة والصناعة، السيد بيتر بايوكو كونتي والسيد الرئيس 
املدير العام لوكالة النهوض بالصادرات واالستثمارات بالسيراليون السيد ليكسموند كوروما. كما تميزت هذه الدورة بحضور العديد 

من الوزراء األفارقة.

وخالل افتتاحه لهذه الدورة، أعرب فخامة رئيس جمهورية السيراليون، السيد جوليوس مادا بيو عن » امتنانه الكبير للمملكة املغربية 
على استقبالها لهذا الحدث البارز «. كما أشاد » بريادة صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره اهلل، و رؤيته السديدة « ونوه 

» بالتزام مجموعة التجاري وفا بنك بتطوير القارة اإلفريقية «.

وفي كلمته االفتتاحية، صرح السيد محمد الكتاني، الرئيس املدير العام ملجموعة التجاري وفا بنك قائال : » إذا كان االقتصاد العاملي 
قد سجل مرحلة من التطور في سنة 2018، على ما يبدو أن العالم قد دخل من جديد في مرحلة من التباطؤ و التردد بشكل متزايد. إن 
تصاعد الضغوط التجارية والتساؤالت املطروحة حول النمو في آسيا والظروف املحيطة بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي قد تكون 
السبب في خفض وتيرات نمو االقتصاد والتجارة الدولية من طرف املؤسسات الدولية. وواكبت ذلك تقلبات قوية في أسعار النفط واملواد 

األساسية منذ غشت 2018، وهذا يعود باألساس للتوترات الجيوسياسية ولكن أيضا لتعقيد الشروط املالية في الدول الصاعدة «. 

ثم أضاف قائال : » إن اجتماع الفرص والتهديدات التي يتعني على قارتنا مواجهتها تقتضي أكثر من أي وقت مضى القيام بإصالحات 
هيكيلة وتعميق التكامل االقتصادي، بغية تحرير أكبر للطاقات املنتجة للخيرات واملدرة للقيم «.

وفي ختام كلمته، وجه السيد الرئيس دعوة للمشاركني من أجل التأكيد من جديد على » ثقتنا في فضاء مشترك مندمج يستشرف مستقبال 
واعدا يعاكس املحاوالت الحمائية املتبعة على الصعيد الدولي. فلنستثمر في رأسمالنا البشري وفي النهوض بأحوال املرأة اإلفريقية 
وتعزيز بنياتنا التحتية وفي تنفيذ مخططات الحكامة التي تتمتع باملصداقية. ولنعمل من أجل تنفيذ مشاريع فعلية، تحمل في ثناياها 

تمركز مشترك بعد تفكير ملي ويضمن خلق فرص شغل ونقل للتجارب «.
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ومن ناحية أخرى، أشار السيد محسن الجزولي، الوزير املنتدب املكلف بالتعاون اإلفريقي قائال : » أن نتحدث اليوم عن إفريقيا بات أمرا 
جليا. لكن منذ 10 سنوات خلت، كان ينبغي التحلي ببعد النظر واإلقدام من أجل تزويد قارتنا بمثل هذا الفضاء للتفكير وتبادل اآلراء 
والذي انبثقت عنه العديد من الفرص االستثمارية «، قبل أن يضيف » إن مبادرتكم السيد الرئيس لتجسيد واقعي لإلرادة الثابتة لصاحب 

الجاللة امللك محمد السادس نصره اهلل من أجل رؤية انخراط القارة اإلفريقية في مسار التنمية االقتصادية والتطور «.

ومن جهته، قدم السيد عبد اهلل بوغيمة، رئيس اللجنة اإلفريقية لالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا عرضا عن االتحاد االقتصادي 
لغرب إفريقيا وتاريخه وتطوره وحصيلته. كما ذكر بمؤهالت هذا التجمع الجهوي ودوره في إنشاء القيمة ضمن االتحاد قائال : » ساهم 
القطاع الثالث وخصوصا البنوك املغربية في نمو دول اتحادنا «. وفي ختام مداخلته، عبر عن توصياته ملواجهة التحديات التي يتعني 

على القارة اإلفريقية مواجهتها من أجل اندماج أفضل لساكنة دولها. 

تناول الكلمة بعد ذلك الدكتور أكليلو هايلمايكل، نائب وزير الشؤون الخارجية املكلف باألعمال االقتصادية للجالية في إثيوبيا، ليحث على 
أهمية » التعاون ومناطق التبادل الحر كعناصر مهمة ال غنى عنها من أجل االستقرار االقتصادي والسياسي للقارة «.

وبدروها تحدثت السيدة خوديا مباي، وزيرة النهوض باالستثمارات والشراكات وتطوير الخدمات عن بعد لدولة السينغال، نيابة عن فخامة 
رئيس السينغال ماكي سال ووزيره األول محمد بن عبد اهلل ديون، لتتقدم » بشكرها ملجموعة التجاري وفا بنك على الجهود املبذولة من 

أجل رفع التحديات املهمة التي تواجه القارة، والتي تتمثل في تمويل االستثمار وتطوير التجارة بني الدول اإلفريقية «.

وأخيرا، أبدى سعادة سفير جمهورية الصني الشعبية السيد لي لي سروره لكون » املغرب على غرار الصني يبذالن جهودا كبيرة من 
أجل التعدد و يحرصان على دعم التنمية في القارة اإلفريقية «. ثم أضاف » من شأن التعاون ثالثي األطراف أن يعزز العالقات الثنائية 

ويعود بالنفع على الشعوب في إفريقيا والصني «.

وتعرف هذه الدورة السادسة للمنتدى الدولي إفريقيا والتنمية التي ستمتد ليومني مشاركة 000 2 فاعل اقتصادي ومؤسساتي، أفارقة 
ودوليني، يمثلون 30 دولة.

عالوة على ذلك، فإن نادي إفريقيا والتنمية، باعتباره امتدادا للمنتدى، يمنح ألعضائه الذين يفوق عددهم ثالثة آالف عضو خدمات طيلة 
السنة تتضمن لقاءات أعمال وبعثات قطاعية و منصات لربط عالقات اقتصادية وولوج ملعلومات في كافة الدول التي تحتضن فروع 
التجاري وفا بنك وغيرها. وبخصوص نادي إفريقيا والتنمية، صرحت السيدة منى قادري قائلة : » يتميز النادي بكونه يجمعنا عبر ثالثة 
أبعاد : يتعلق أولها بالنقاش حول مواضيع فعلية يسهر عليها خبراء ذائعي الصيت، بينما يهم البعد الثاني لقاءات عمل بني املقاوالت 

اإلفريقية و يتطرق البعد الثالث لسوق االستثمار «.

خالل هذه الدورة السادسة، وبالنظر إلعادة تشكيل تكتالت اقتصادية عاملية في الوقت الحالي و رهانات وفرص تنمية القارة عالوة على 
مشروع منطقة قارية للتبادل الحر في إفريقيا، عكف خبراء مرموقون و أصحاب القرار على دراسة التكامل الجهوي في مجال خلق القيم 

والفرص من خالل جلستني عامتني وعدة حلقات للنقاش :
الجلسة العامة األولى : » تسريع التكامل االقتصادي اإلقليمي «.

الجلسة العامة الثانية : » الواقع اإليجابي، ضمانة لنمو تضامني ومسؤول «.



صـــــحـــــفــــي بــــــالغ 

الــدولــي للــمــنــتــدى  الـــســـادســة  الـــدورة 
و الــــتـــــنـــــمـــــيـــــة إفـــــــريـــــقـــــيــــا 

الــســــادس مــحـــمــــد  الـــمـــلــــك  الـــجـــاللــــة  لــــصــــــاحــــب  الـــســـــامــــيـــــة  الــــرعــــــايـــــة  تـــحـــت 

شــارع   2 االجـتـمـاعي :  لـمـقـر  ا ـ  درهـم   2 098 596 790 لــها  رأسـمــا اإلسـم  مـجـهـولـة  شــركـة  بـنـك  لـتـجــاري وفــا  ا
و الـخوصـصـة  الــمــالـيــة  وزيـــر  مـن  بــقــرار  للـقـــرض  كــمـؤسـســة  لــهــا  مــرخـــص  الــبــيــضــاء.  الــدار  يـــوســف،  مــوالي 
.333 رقــم  تـجـــاري  ســجــل  ـ  فـــة  و اإلضــا يــل  لــتـــعــد ا بــعــد   2003 دجــنـبــر   22 يــخ  ر بــتـــا  2269-03 رقــم 

وبخصوص حلقات النقاش، التي تعتبر من املستجدات املعلن عنها في الدورة الخامسة للمنتدى، تأتي الحلقة الخاصة » بدعم النساء 
رائدات األعمال في إفريقيا « لإلجابة عن التحديات التي تواجهها رائدات األعمال اإلفريقيات بغية توحيد الطاقات ودعم ريادة األعمال 
لدى النساء. ويعتبر » دعم النساء رائدات األعمال في إفريقيا « ضمانا لالعتراف ودعم التزام النساء األفارقة وعزمهن للمساهمة بشكل 
فعال في تنمية القارة اإلفريقية. وتتطرق حلقة النقاش الثانية » للتحول الرقمي، باعتباره رافعة للنمو في إفريقيا : أية مساهمة للمقاولني 

األفارقة الناشئني ؟ «.

وعقب هاتني الجلستني العامتني، سيتم رفع توصيات وتدوينها في كتاب أبيض سيرفع ألصحاب القرار األفارقة املعنيني.

وموازاة مع الجلسات العامة، ينعقد "سوق االستثمار" و "لقاءات عمل ثنائية". كما وجه "سوق االستثمار" هذه السنة الدعوة لدولة 
السيراليون، كضيفة شرف ولسبع دول إفريقية أخرى : الكامرون، كوت ديفوار، مصر، إثيوبيا، كينيا، مالي، رواندا التي ستعرض 
مخططاتها الوطنية للتنمية وكذا فرص االستثمار في القطاعات األساسية، ذات مؤهالت النمو القوية، بغية بلوغ أهدافها التنموية املنشودة.

وعلى غرار الدورات السابقة، يعتبر املنتدى مناسبة للقاءات األعمال بني الفاعلني االقتصاديني. ويرتقب أزيد من 000 4 موعد عمل ثنائي، 
كدليل عن الشغف الذي يبديه الفاعلون تجاه هذه التظاهرة.

وأخيرا، سيتم منح » جوائز التعاون جنوب-جنوب « ألفضل املقاوالت امللتزمة في تطوير املبادالت واالستثمارات بني الدول اإلفريقية، 
فضال عن » جوائز املقاولني الشباب « التي تتوج طموح ودينامية املقاولني الشباب وحاملي املشاريع على الصعيد اإلفريقي. 

من ناحية أخرى، يعتبر املنتدى الدولي إفريقيا والتنمية مناسبة مفضلة ملؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك للتعبير عن دور الثقافة في 
املبادالت االقتصادية. وخالل هذه الدورة السادسة، تدعو الزوار ملسار من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، من خالل عروض 

نخبة من 33 فنانا تشكيليا والتي تكرم املواهب الشابة في الساحة الناشئة للقارة والجاليات بالخارج و فنانني مجربني. 

وبشراكة مع جمعية أركان، تعرض » Travel Weast « رؤى متعددة ملواضيع كااللتزام القوي للنساء وإشكاليات البيئة والولوج إلى 
الطاقة و الهجرة و العوملة. ومن خالل هذه الدورة السادسة للمنتدى الدولي إفريقيا والتنمية، تجدد مجموعة التجاري وفا بنك التزامها 

باملساهمة بشكل دائم إلى جانب املنظومة االقتصادية والسياسية في ضخ دينامية قوية بني دول القارة.

ومن خالل هذه الدورة السادسة للمنتدى الدولي إفريقيا والتنمية، تجدد مجموعة التجاري وفا بنك التزامها باملساهمة بشكل مستدام 
في الدينامية القارية من أجل الدفع بعجلة التعاون جنوب–جنوب، إلى جانب املنظومة االقتصادية والسياسية.

التواصل مع وسائل اإلعالم
مجموعة التجاري وفا بنك

السيدة وفاء غوات
املسؤولة عن العالقة مع وسائل اإلعالم
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