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 وصف قصري:

املنتدى منصة فريدة يشّكل حيث  ،يعد املنتدى االقتصادي العربي النمساوي أكرب مؤتمر ومعرض تقيمه غرفة التجارة العربية النمساوية

 لتبادل املعرفة والتواصل وتعميق العالقات النمساوية العربية في االقتصاد والتجارة والثقافة والدبلوماسية.

ل للمتحدثني واخلرباء واملمثلني يشكل 
ّ
"املنتدى االقتصادي العربي النمساوي احلادي عشر" جزًءا رئيسًيا من برنامج احلدث، حيث يمث

الرسميني رفيعي املستوى منصة فريدة من نوعها لتقديم العروض واملناقشات لتسليط الضوء على املوضوعات اليت تدور حول املياه والبنية 

 والتصنيع، من وجهة نظر نمساوية وعربية ودولية. التحتية والطاقة

بالتوازي مع املنتدى، ستعرض الشركات واملؤسسات الدولية والسفارات العربية ملفاتها الشخصية وخدماتها وأنشطتها الرتويجية اجلذابة 

عنية، مما يتي  فر  التواصل اخلاصة بني وآفاق االستثمار، باإلضافة إلى املعلومات الثقافية والسياحية في منطقة املعارض والشبكات امل



الهيئات الدبلوماسية العربية، ومجتمع األعمال الدولي، والقطاعني العام واخلا ، وإقامة اتصال شخيص مع شركاء األعمال املحتملني في 

 املستقبل في السياق النمساوي العربي.

تحتفل غرفة التجارة النمساوية العربية بعيدها الثالثني بربنامج عشاء وعلى هامش املنتدى االقتصادي العربي النمساوي احلادي عشر، س

 احتفالي.

  

 املواضيع:

 التصنيع –الطاقة  -البنية التحتية  -املياه 

، وذلك بالتوازي مع تزايد عدد السكان باستمرار، 
ً
تشهد الدول العربية تطورات في ظل تنفيذ املشاريع الطموحة والواعدة اقتصاديا

عدد الشاب املتعلم، واملتصل من الناحية التكنولوجية، بما يوفر للمنطقة إمكانات كبرية للمشاريع واالبتكارات والشراكات  وارتفاع

 بني القطاعني العام واخلا .

التصنيع تتوسع املنطقة العربية اآلن أكرث من أي وقت مىض وتتحول نحو تنفيذ اسرتاتيجيات جديدة في مجاالت املياه والبنية التحتية و

" للمملكة العربية السعودية، وخطط 2030والطاقة، وتنتعش بمشاريع جديدة رائدة، مثل "العاصمة اإلدارية اجلديدة في مصر" و "رؤية 

 إعادة اإلعمار للعراق والدول العربية األخرى.

و  1970املناطق احلضرية بأكرث من أربع مرات بني مع تزايد التطّور في جميع أنحاء العالم، ال سيما في املنطقة العربية، حيث نما عدد سكان 

، أصبحت احلاجة إلى مدن مستدامة تضمن احلصول على املياه والطاقة والبنية التحتية 2050ومن املتوقع أن يتضاعف بحلول عام  2010

 لبيئي.املوثوقة املحتوم. كما يتطلب تأثري تغري املناخ العاملي تقنيات ونماذج جديدة لإلسكان األخضر وا

ونظًرا ألن النمسا رائدة في تنفيذ التقنيات الصديقة للبيئة والتخطيط املستدام للبنية التحتية، يمكن توسيع اجلسور اجلديدة لتوسيع 

 العالقات االقتصادية وتعزيز التعاون بني النمسا والدول العربية، وبالتالي خلق فر  استثمارية جديدة في العديد من القطاعات.

، مسؤولني بارزين AACCملنتدى االقتصادي العربي النمساوي احلادي عشر القادم، الذي يزتامن هذا العام مع الذكرى الثالثني إلنشاء سيجمع ا

وممثلني عن املشهد االقتصادي والسيايس النمساوي، إلى جانب شخصيات رفيعة املستوى وصناع القرار من املجاالت التجارية واالقتصادية 

لدبلوماسية من الدول العربية، بما في ذلك الوزراء، السفراء والرؤساء من الغرف التجارية والهيئات املعنية األخرى، ملناقشة والتجارية وا

 القضايا املتعلقة باملياه والبنية التحتية والطاقة والتصنيع، باإلضافة إلى سبل تعزيز التعاون والشراكات من خالل فرصة التواصل اليت

 ى واملعرض.يوفرها املنتد

   

 مشاركة

 للزوار:

 املشاركة في املنتدى واملعرض مجانية• 

 التسجيل مطلوب• 

 ملحوظة: املشاركة في حفل العشاء هي دعوة خاصة فقط• 



  

 للعارضني / الرعاة:

 ( الربونزية1حزمة الرعاية )• 

 ( فضية2حزمة الرعاية )• 

 ( الذهبية3رعاية حزمة )• 

 ( البالتينية4رعاية حزمة )• 


