
 

 

 

 

 

24/05/2021 

دبي تحت شعار" التجارة تقود مستقبل التحوالت  2020تقام ضمن فعاليات معرض إكسبو 
  االقتصادية"

في من المنتدى العالمي األفريقي لألعمال  السادسة الدورة نظمغرفة دبي ت
   المقبلأكتوبر  13-14

لتزامن مع إكسبو إقامة النسخة الجديدة من المنتدى العالمي األفريقي لألعمال بابوعميم:  -
التعافي من تداعيات جائحة ادة مرحلة ريادة دبي في قيدبي مؤشر إيجابي على  2020
 كورونا

جلسات حوارية واجتماعات ثنائية بين المستثمرين ابتكار في تقسيم برنامج المنتدى ليضم   -
 وأجنحة ترويجية للهيئات الحكومية التي تمثل الدول األفريقية المشاركة

لعالمي األفريقي لألعمال جزء من سلسلة منتديات األعمال العالمية التي استقطبت المنتدى ا -
مسؤول  140رئيس دولة وحكومة و 32مشاركاً و  10,000حوالي منذ إطالقها 

  حكومي 

 
المنتMMMدى العMMMالمي السادسMMMة مMMMن  للMMMدورة تنظيمهMMMا أعلنMMMت غرفMMMة تجMMMارة وصMMMناعة دبMMMي اليMMMوم عMMMن دب)))ي _ 

صMMMاحب السMMMمو الشMMMيخ محمMMMد بMMMن راشMMMد آل تحMMMت رعايMMMة كريمMMMة مMMMن  يقMMMام لMMMذيوا ،األفريقMMMي لألعمMMMال
 14-13 يMMMوميخMMMالل  "رعMMMاه هللا"ة رئMMMيس مجلMMMس الMMMوزراء حMMMاكم دبMMMي نائMMMب رئMMMيس الدولMMM ،مكتMMMوم

  التجارة تقود مستقبل التحوالت االقتصادية""المقبل تحت شعار أكتوبر 

 دبي، 2020ضمن فعاليات معرض إكسبو  ا تقامحيث أنهوتكتسب دورة هذا العام من المنتدى أهمية خاصة 

تعافي حركMة  ليعكسمنظمة دولية، كما يأتي المنتدى  24دولة و  173الذي يشهد مشاركة دولية واسعة من 
والناجمMة عMن االقتصاد العالمي بعد فترة مMن التحMديات وعMدم التMوازن التMي رافقMت حركMة التجMارة واألعمMال 

  ."19-"كوفيد انتشار فيروس كورونا المستجد

"التجMMارة تقMMود مسMMتقبل التحMMوالت ويجسMMد شMMعار دورة هMMذا العMMام مMMن المنتMMدى العMMالمي األفريقMMي لألعمMMال 
التصورات الجديMدة للمرحلMة المقبلMة مMن الشMراكة مMع القMارة السMمراء مMع األخMذ بعMين االعتبMار  االقتصادية"،

 علMىيد يتيح للشركات ورجال األعمMال التعMرف المتغيرات التي أفرزتها الجائحة، ووضع األسس لمستقبل جد

الفMرص التMMي يوفرهMا السMMوق األفريقMMي للشMركات المحليMMة، وكMذلك التعريMMف بMMدبي ودولMة اإلمMMارات وميزاتهMMا 
  التنافسية التي تجعل منها بوابة دخول الشركات األفريقية إلى أسواق المنطقة والعالم.

إقامMMة النسMMخة الجديMMدة مMMن المنتMMدى إن ة وصMMناعة دبMMي: "قMMال سMMعادة حمMMد بMMوعميم، مMMدير عMMام غرفMMة تجMMارو
 ريMادة دبMي فMي قيMادة مرحلMةدبMي مؤشMر إيجMابي علMى  2020العالمي األفريقي لألعمال بالتزامن مع إكسبو 



 

 

 

 

التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وتأكيد على أن قطاعات األعمال في دولة اإلمMارات تسMير علMى الطريMق 
  .  "نطالقة متجددة تعزز من مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدولةالصحيح نحو تحقيق ا

نتطلع اليوم إلى الترحيب بشMركائنا مMن مختلMف دول القMارة السMمراء وإتاحMة الفرصMة أمMام وأضاف سعادته: "
القMاتهم مMع عMن كثMب علMى آفMاق توسMيع نشMاطاتهم التجاريMة وع مجتمع األعمMال المحلMي فMي اإلمMارة للتعMرف

  األسواق في أفريقيا، وإقامة عالقات شراكة واعدة ومثمرة تصب في دعم النمو المتبادل لكال الجانبين". 

: "أصMبحت منتMديات األعمMال التMي تنظمهMا غرفMة دبMي عالمMة تجاريMة ذات مكانMة عالميMة قMائالً  بوعميمتابع و
ن مختلف أنحMاء العMالم، األمMر الMذي يعMزز مMن مرموقة تحظى باهتمام ومتابعة رجال األعمال والمستثمرين م

مكانMMة ودور غرفMMة دبMMي شMMريكاً رئيسMMيا فMMي تحقيMMق التنميMMة االقتصMMادية فMMي اإلمMMارات، وممكنMMاً رئيسMMياً يتMMيح 
  للشركات المحلية الوصول إلى مختلف أسواق العالم".

الل تنظMيم المنتMMدى دبMي، مMن خM 2020واختMتم بMالقول: "نفخMر بMأن نكMون شMريك األعمMال الرسMمي إلكسMبو 
دورنا وجهودنا الرامية لتعزيز مكانة دبي ودولة اإلمارات في مجال بما يعزز من ، العالمي األفريقي لألعمال

بيتهMا لالسMتثمارات، ذاألعمال وتأكيد حضورها المميز على مؤشرات التنافسMية العالميMة فMي كMل مMا يتعلMق بجا
    .عمال، وتحقيق الريادة في االبتكار والتميز"وبنيتها التحتية المتميزة، وسهولة تأسيس األ

  ابتكار في التنظيم

، حيث تم تقسيم برنامج المنتدى إلى ثالثة أقسMام وبMرامج، ومبتكرة بطريقة جديدة تنظيم منتدى هذا العاموسيتم 
المتخصصMMة تحMMت عنMMوان "رؤى المنتMMدى" والتMMي يMMتم فيهMMا  األول يضMMم برنMMامج الجلسMMات الحواريMMة التفاعليMMة

للحديث والنقاش حMول  في عدد من الجلسات والحوارات استضافة كبار المتحدثين والمسؤولين والمتخصصين
  .الفرص والتحديات وآفاق التعاون

األفريقMMي أمMMا القسMMم الثMMاني مMMن البرنMMامج فيقMMام تحMMت عنMMوان "برنMMامج التواصMMل الخMMاص بالمنتMMدى العMMالمي 
لألعمMMال"، والمتخصMMص بلقMMاءات األعمMMال الثنائيMMة بMMين المسMMتثمرين ورجMMال األعمMMال طMMوال فتMMرة المنتMMدى، 

تثمرين مMMن الجMMانبين لمناقشMMة جوانMMب التعMMاون سMMوسMMيكون باإلمكMMان عقMMد االجتماعMMات البينيMMة والثنائيMMة بMMين الم
  والشراكات االقتصادية المحتملة.

، لتMوفير وهو منصMة للممثلMين األفارقMةمج المنتدى تحت عنوان " مركز الخبراء"، ويقام القسم الثالث من برنا
  للمستثمرين والزائرين. عن بلدانهم معلومات استثمارية سريعة وموثوقة

مرونة أكبر في اختيار الجلسات التي يMودون حضMورها والتركيMز علMى المواضMيع  للمشاركين ويتيح البرنامج
  حقيق فائدة أكبر تخدم األهداف المستقبلية ألعمالهم ونشاطهم التجاري. والجوانب التي تتيح لهم ت



 

 

 

 

 فريقيMا ووضMعهاعلMى كيفيMة االسMتفادة مMن المقومMات الكبيMرة ألهذا العام جدول أعمال المنتدى الضوء  يسلطو

لMق في خدمة التنمية المستدامة في القMارة السMمراء، وتتضMمن المواضMيع المطروحMة للنقMاش عنMاوين مهمMة تتع
وحMMدود وتMMأثير اتفاقيMMة التجMMارة الحMMرة القاريMMة الفريقيMMة علMMى التعMMاون المشMMترك، ببلMMورة اقتصMMاد المسMMتقبل، 

ز االبتكMار يMحفتاالستثمار القصوى في أفريقيا، وتطور التجارة العالمية، وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمMة، و
 ،لتي تسMهم فMي بحMث آفMاق الشMراكة والتعMاونوغيرها من الموضوعات ا، أسواق رأس المال القوية من خالل

  .19 –في مرحلة ما بعد كوفيد الواعدة والوصول إلى الفرص االستثمارية 

وتعتبMMر األسMMواق األفريقيMMة شMMريكاً اسMMتراتيجياً لمجتمMMع األعمMMال فMMي الدولMMة حيMMث تبMMرز اسMMتثمارات متنوعMMة 
Mي حMاللشركات اإلماراتية في القارة السمراء، فMر اإلمMارة ين تعتبMتثمارات والتجMدفق االسMية لتMة رئيسMرة وجه

    من وإلى القارة األفريقية.

يذكر أن المنتدى العالمي األفريقي لألعمال هو جزء من سلسلة منتديات األعمال العالميMة التMي أطلقتهMا غرفMة 
ضMافة إلMى منطقMة باإل دبي، والتي تركز على القارة اإلفريقية وأسواق رابطة الدول المستقلة وأمريكMا الالتينيMة

  اآلسيان.

رئMيس  32حMوالي  2013وقد استقطبت سلسلة منتديات األعمال العالمية التي أطلقتها غرفة دبMي منMذ العMام 
مشMMMاركاً يمثلMMMون قMMMادة األعمMMMال والشMMMركات  9950وزيMMMراً ومسMMMؤوالً حكوميMMMاً، و 140دولMMMة وحكومMMMة، و

لقMاء أعمMال ثنMائي بMين  1800ى تنظMيم أكثMر مMن دولة حول العالم. وجر 65والرؤوساء التنفيذيين ويمثلون 
  مستثمرين من الدولة ونظرائهم من األسواق المستهدفة خالل فترة تنظيم المنتديات.

 -انتهى-

  

  للمحررين:

تمثيل  ذات نفع عام ال تهدف إلى الربح وتقوم رسالتها علىمؤسسة  وهي ١٩٦٥تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 
وترويج دبي كمركز لألعمال ودعم نمو األعمال لح مجتمع األعمال في دبي من خالل خلق بيئة محفزة ودعم وحماية مصا

   .تجاري عالمي

 

  : الراوبط االلكترونية التالية على المنتدى العالمي لألعمالتابعوا 

  

 



 

 

 

 

https://www.facebook.com/DCGBForums/ 

www.twitter.com/DCGBFforums 

https://www.linkedin.com/showcase/dubai-chamber-global-business-forums/ 

 

 

 

  للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:

 ربى عبد الحليم

  غرفة دبي –مدير ادارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي 

  + 971-4- 2028450هاتف: 

  ruba.halim@dubaichamber.comبريد الكتروني: 

 

 
 

 
 
  

 


