
مبادرة ’ازدهار أفريقيا‘                         هي مبادرة حكومية أمريكية تهدف إىل زيادة التجارة واالستثامر بني الواليات املتحدة وأفريقيا بشكل كبري.ب

 تقدم املبادرة حزمة قوية من خدمات الحكومة األمريكية ومواردها لدعم الرشكات واملستثمرين األمريكيني واألفارقة. من خالل ربط الرشكات األمريكية

واألفريقية بفرص تجارية واستثامرية جديدة، فإننا نخلق فرص عمل ونقود النمو االقتصادي املشرتك.ي

+٣٠

 

+٢٨٠+ ٢٢

 نحن نقدم مجموعة متقدمة من الخدمات واملوارد

 للمساعدة يف إبرام الصفقات وتنفيذ إصالحات بيئة

األعامل التجارية.م

 نحن مركز شامل لتلبية جميع االحتياجات - لذلك

 ال يتعني عليكم التنقل يف واشنطن للقيام بأعامل

تجارية بني الواليات املتحدة وأفريقيا.م

’فرق مبادرة ’ازدهار أفريقيا

 (Prosper Africa) متاحة يف الواليات 

 املتحدة ويف السفارات األمريكية يف جميع

 أنحاء أفريقيا ملساعدتكم عىل االستفادة

من فرص العمل الجديدة.ن

 نحن نساعد الرشكات األمريكية

واألفريقية عىل إبرام الصفقات

 مجموعة األدوات الخاصة بنا توفر دعًم شامال

للتجارة واالستثمر

 نحن نجعل الوصول إىل دعم الحكومة

األمريكية أسهل مم كان يف أي وقت مىض

تأثرينا

ما الذي نقدمه

بليون دوالر

القيمةصفقة تم دعمها وإبرامها

(Prosper Africa)

دولة أفريقية تم إبرام صفقات فيها 

 



 (prosperafrica@usaid.gov) ميكنكم التواصل معنا عىل الربيد اإللكرتوين:ن

رشكة أمريكية صغرية تفوز بعقد كبري يف السنغال

 فازت رشكة ’ويلدي المونت‘                        من شيكاغو بعقد متديد شبكة الطاقة بقيمة ١٠٠ مليون دوالر يف

 السنغال. من خالل حزمة دعم حكومية شاملة، تفّوق عرض رشكة ’ويلدي المونت‘ عىل رشكة ’هريز كونسرتكشن‘، وهي

 مرشوع صيني تريك مشرتك. ستوفر الصفقة الطاقة الكهربائية لنحو٤٠٠ ألف شخص يف جميع أنحاء السنغال وتدعم٥٠٠

وظيفة أمريكية يف١٤ والية.خ

رشكة تكنولوجيا نيجريية تجمع ٣.٦ مليون دوالر

 أكملت رشكة ’فيلد إنتليجنس‘                       ، وهي رشكة لتكنولوجيا الرعاية الصحية مقرها نيجرييا، جولة لجمع

 استثامرات قيمتها ٣.٦ مليون دوالر بفضل الدعم االستشاري ملعامالت مبادرة ’ازدهار أفريقيا‘                         من

 خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. تستخدم رشكة ’فيلد إنتليجنس‘ برنامًجا حاسوبيًا ملساعدة الصيدليات عىل توقع

 طلبات األدوية وإدارتها ومتويلها. سيمول هذا االستثامر توسيع نطاق منصة ’شيلف اليف‘                  ، وهي منصة

 لتمويل سلسلة التوريد تساعد الصيدليات عىل إدارة مخزونها وتخزين أدوية عالية الجودة - وهو ابتكار تشتد الحاجة

إليه يف أعقاب كوفيد١٩.ن

أم وابنتها تصدران منتجات الشيا إىل أكرث من١٠٠٠ متجر تارغت يف جميع أنحاء الواليات املتحدة

 الفريق املكون من األم وابنتها ’يوجينيا وناساكيل أكويتي‘ فريق رائد يف صناعة منتجات الشيا املتنامية يف أفريقيا.

 تعمل حواىل ١٦ مليون امرأة يف ٢١ دولة أفريقية يف صناعة الشيا، وهو منتج طبيعي يزداد الطلب عليه يف أسواق املواد

 الغذائية ومستحرضات التجميل يف الواليات املتحدة. ومنذ تسعينيات القرن العرشين، استخدمت ’يوجينيا وناساكيل

 أكويتي‘ دعم الحكومة األمريكية لبناء مرشوعهام التجاري من األلف إىل الياء. هذا العام، وبفضل منحة متابعة من

 مؤسسة التنمية األفريقية األمريكية، أصبحت منتجاتهن من مستحرضات ترطيب البرشة متاحة اآلن يف متاجر تارغت يف

جميع أنحاء الواليات املتحدة.م

عملنا

(Weldy Lamont)

(Field Intelligence)

(Prosper Africa) 

 (Shelf Life)


