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المالیةالتقنیةومنھا19كوفید-بعدمافترةفيأفریقیامعللتعاونواعدةقطاعاتیحدددبيلغرفةتقریر
والرعایة الصحیة والزراعة والتجارة اإللكترونیة

الشركاتاستثماراتإجماليمن%88علىاستحوذتاإلماراتفيالشركات
2021یولیو-2016ینایرالفترةخاللالصحراءجنوبأفریقیافيالخلیجیة

التقریر أصدرتھ الغرفة بالتعاون مع إیكونومست على ھامش المنتدى العالمي األفریقي لألعمال●
للشركات التي تتطلع إلى التوسعدبي وجھة مفضلة للشركات األفریقیة، ومنصة انطالقبوعمیم:●

خارج القارة األفریقیة والوصول إلى األسواق العالمیة
بوعمیم: توفیر المعلومات والدراسات الدقیقة حول األسواق الناشئة یشكل جزءاً من جھودنا لتسلیط●

الضوء على الفرص االستثماریة لمجتمع األعمال في دبي
أفریقیافيالخلیجیةالشركاتاستثماراتإجماليمن%88استثمرتاإلماراتفيالشركات●

2021-یولیو2016ینایرالفترةخاللالصحراءجنوب
التشریعاتذلكفيبمالألساسیاتأفریقیاتوفیروجوبأبرزھاللتقریررئیسیةخالصات4●

مكّونالرقمياالقتصادوكونالرئیسة،القطاعاتفيالنمولتعزیزالتحتیةوالبنیةواألنظمة
أساسي للنمو في أفریقیا

سدفيأفریقیادعمفيلعبھالعربيالخلیجلدولیمكنالذيالدورعلىالضوءیسلطالتقریر●
العجز وتوفیر النواقص في البنیة التحتیة األساسیة

أفریقیاًتنفیذیاًمسؤوال200ًشملدقیقاستبیانإلىیستندالتقریر●
تزخر اإلمارات العربیة المتحدة بإمكانیات اقتصادیة ھائلة تفتقر لھا نظیرتھا األفریقیة ما یؤكد●

الدور الحیوي لدول الخلیج عموماً في المساھمة في النھضة االقتصادیة في أفریقیا
الناشئةالقطاعاتفيمھممستثمرالخلیجیةاألسواقیروناألفریقیةللشركاتالتنفیذوینالمدراء●

ومصدر للمعارف والخبرات فیما یتعلق بتطویر البنیة التحتیة

فرصاإلیكونومستمعبالتعاوندبيغرفةأصدرتھتقریركشفالمتحدة:العربیةاإلماراتدبي،
بعدمافترةفيالخلیجيالتعاونمجلسودولالصحراءجنوبأفریقیادولبینالمتاحةاألعمال
الدورةلتنظیمالغرفةاستعداداتھامشعلىوذلكوالتجاري،االستثماريالتعاونوآفاق،19كوفید-

14-13الفترةخاللدبي2020إكسبومعبالتعاونلألعمالاألفریقيالعالميالمنتدىمنالسادسة
أكتوبر الجاري.

جنوبأفریقیافيأمریكيدوالرملیار1.2منأكثراستثمرتالخلیجیةالشركاتأنالتقریرولفت
والخدماتالنقلقطاعاتفيخصوصاً،2021یولیووحتى2016ینایرمنالفترةخاللالصحراء



االستثماراتھذهمن%88أنحینفيوالضیافة،المالیةوالخدماتوالمشروباتواألغذیةاللوجستیة
مصدرھا الشركات اإلماراتیة.

دولبینواالستثماریةالتجاریةالروابطتعمیقالفرص:من"االستفادةعنوانیحملالذيالتقریرویستند
كبارمن200شملتاستقصائیةدراسةإلىالخلیجي"التعاونمجلسودولالصحراءجنوبأفریقیا
أداءرصدعلىویركزالصحراء،جنوبأفریقیافيالرئیسةالقطاعاتمنكبیرعددفيالتنفیذیینالمدراء

دولمعالتعاونوفرصالجائحة،بعدوآفاقھالعملومشھدللتحدیات،واستجاباتھمالجائحة،أثناءالشركات
مجلس التعاون الخلیجي.

تنمیةعلىالقارةأنحاءجمیعفيالبلدانعملتإذاأفریقیاتنتظرالتيالفوائدعلىالضوءالتقریرویسلط
أمامأسواقھاوفتحاألفریقیة،التحتیةوالبنیةالتجاریةاألعمالفيلالستثماراألخرىالمناطقمعالعالقات
مجلسدولمعالعالقاتلتعزیزأفریقیافرصفيأیًضاالتقریریبحثكمااألفریقیة.والخدماتالمنتجات

التعاون الخلیجي بشكل عام، ومع اإلمارات العربیة المتحدة ودبي على وجھ التحدید.

خالصات رئیسیة
ذلكفيبمااألساسیاتبتوفیرأفریقیاقیاموجوبأبرزھارئیسیةخالصاتأربعإلىالتقریروخلص

مكّونالرقمياالقتصادوكونالرئیسة،القطاعاتفيالنمولتعزیزالتحتیةوالبنیةواألنظمةالتشریعات
وتوفیرالعجزسدفيأفریقیادعمفيلعبھالعربيالخلیجلدولیمكنالذيوالدورأفریقیا،فيللنموأساسي

الخلیجیةاالقتصاداتدعمفياألفریقیةالشركاتمساھمةإلىباإلضافةاألساسیةالتحتیةالبنیةفيالنواقص
والتوسع فیھا.

العربیةواإلماراتدبي"تتمتعدبي:غرفةعاممدیربوعمیم،مباركحمدسعادةقالالسیاقھذوفي
أحدأفریقیاوتعدالسنین.عبرأكبربشكلالعالقةھذهوتعززتأفریقیا،معوقدیمةراسخةبعالقاتالمتحدة

تعزیزدبياستطاعتنفسھ،الوقتوفياالقتصادي.لنموناأساسیاًعنصراًوتمثلالتجاریین،شركائناأكبر
القارةخارجالتوسعإلىتتطلعالتيللشركاتانطالقومنصةاألفریقیةللشركاتمفضلةوجھةمكانتھا

جزءاًالناشئةاألسواقحولالدقیقةوالدراساتالمعلوماتتوفیرویشكلالعالمیة.األسواقإلىوالوصول
من جھودنا لتسلیط الضوء على الفرص االستثماریة لمجتمع األعمال في دبي."

ھنایمكن اإلطالع على التقریر عبر الضغط على الرابط

بناء العمود الفقري لألعمال
االقتصاديالعملأساسیاتتؤمنلألعمالجدیدةھیكلیةبناءعلىالعملبضرورةالتقریرنتائجأوصت

عجلةتوجیھفيتسھمالتياالقتصادیةالقطاعاتلعملالناظمةللتشریعاتتوفیرمناألفریقیةلألسواق
وازدھارلنموالالزمةالتحتیةالبنیةوجودإلىإضافةمستدامةاستراتیجیةأھدافتحقیقنحواالقتصاد
التشریعاتكفاءةبعدمتتعلقعوائقیواجھونالتنفیذیینالمسؤولینمن%59أنالتقریرأكدحیثاألعمال،
لشبكةالضعیفةوالقدرةالعامالمرافقفيحادنقصوجودإلىإضافةًاالقتصادیةللمتغیراتومواكبتھا
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یستدعيمماالرقمیة.التحتیةالبنیةفيوضعفالتجاریةبالمراكزوالصناعیینالموردینربطعلىالطرق
تدخل كل األطراف المعنیة لوضع خطط مدروسة تعالج ھذه المشكالت وتبني بدایة لنھضة اقتصادیة جدیدة.

االقتصاد الرقمي، المحرك الجدید لدفع عجلة النمو في إفریقیا
حیثالمالیة،التكنولوجیامقدمتھوفيالرقمياالقتصادلقطاعالنظیرمنقطعماليدعمإلىالدراساتتُشیر

330منأكثرإلىوصلالذيالماليالدعمبفضلمزدھراًإفریقیافيالمالیةالتكنولوجیامشھدأضحى
یؤكدما،2019عامخاللدوالرملیون107بـمقارنةالجاريالعاممناألولالنصفخاللدوالرملیون

النتائجوأظھرتإفریقیا.فيالنموعجلةلدفعمتقدمةمالیةحلولاعتمادفيالمستثمرینمنالكبیراالھتمام
لتلقيإلكترونیةوسائطسیستخدمونإفریقیافيالتنفیذیینالمسؤولینمن%35أنإلىالتقریربینھاالتي

نتائجحققتالتياإلماراتیةالتجربةمنلالستفادةإفریقیافياألعماللروادمثالیةفرصةیمثلماإیراداتھم،
باھرة في قطاع المدفوعات الرقمیة مدفوعةً بالتوجیھات الحكومیة الرشیدة ببناء اقتصاد رقمي متكامل.

اإلمارات ودول الخلیج تقدم حلوالً متكاملة لبناء منظومة اقتصادیة أفریقیة
الحیويالدوریؤكدمااألفریقیةنظیرتھالھاتفتقرھائلةاقتصادیةبإمكانیاتالمتحدةالعربیةاإلماراتتزخر
فياإلماراتیةالشركاتدورویبرزأفریقیا.فياالقتصادیةالنھضةفيالمساھمةفيعموماًالخلیجلدول
منكلسنواتمنذتعملكماورلد".بي"ديمجموعةخاللمناألفریقیةلألسواقالتحتیةالبنیةدعم

التحتیةالبنیةتقویةعلىاإلفریقیةاألسواقفيالسعودیةواالتصاالتاإلماراتیةاتصاالتشركتي
لالتصاالت في إفریقیا.

الشركات األفریقیة قادرة على ترك بصمة في االقتصاد الخلیجي
تلكأبرزولعلالعربي،الخلیجمنطقةفيوالخدمیةالتجاریةأنشطتھمفياألفریقیةالشركاتدوریبرز

فيجداراتھاوأثبتتاإلماراتدولةفيخدماتھامنوسعتالتيإنترناشونالمیدیكلینیكمجموعةالشركات
یمكنكما.2007العاممنذدبيفيوالخاصةالعامةالصحیةالرعایةمنشآتإدارةعبرالصحيالقطاعدعم

فرصوجودالدراساتتؤكدحیثالخلیجیة،األسواقدخولالتغذیةمجالفيتعملالتيللشركات
استثماریة تمكن الشركات األفریقیة للعب دور محوري في دعم األمن الغذائي في المنطقة.

القطاعات الضروریة للنمو األفریقي
ھذهتشھدأنالمتوقعومناألفریقي.للنموضروریةستكونالتيالقطاعاتمنمجموعةالتقریرحدد

كبیرحدإلىاإلیراداتترتفعأنالمتوقعومنالكبرى،الصحراءجنوبأفریقیافيكبیراًنمواًالقطاعات
%90آراءبحسبوذلكالتقریرحددھاالتيالقطاعاتالمالیةالتقنیاتقطاعویتصدر.2022عامفي
الرعایةقطاعمباشرةیلیھ،2022عامفيالنموھذایبدأأنإلىیتطلعونالذینالتنفیذیینالمدراءمن

اإللكترونیةوالتجارةالتجزئةتجارةوقطاع%،87بـواألغذیةالزراعةوقطاع%،89بسنبةالصحیة
%.74بنسبة

عامفيأمریكيدوالرملیون107منأفریقیافيالمالیةالتكنولوجیاشركاتتمویلزادفقدوبالفعل
تضاعف،2021عاممناألولالنصفوفي.2020عامفيأمریكيدوالرملیون160إلى2019



فياالستثمارنصفعلىوحدھانیجیریاواستحوذتأمریكي.دوالرملیون330بنحویقدرماإلىالرقم
التيوكینیااالستثمارات،إجماليربعتجتذبالتيإفریقیاجنوبتلتھا،2015عاممنذالمالیةالتكنولوجیا

تستقطب عشر تلك االستثمارات.

تقنیاتعلىاعتمادهبفضلالجائحةفرضتھاالتيالتحدیاتبعدكبیراًتعافیاًالصحیةالرعایةقطاعویشھد
بحسبوذلكالمعالجة؛قدراتلتحسینواألتمتةبعد،عنبالتشخیصالخاصةالطبیةالتقنیاتمثلمتقدمة،

التحولأنالدارسةفيالمشاركونویعتقدالصحیة.الرعایةقطاعفيالدراسةفيشاركواالذینمن71%
الرقمي المتسارع سیؤدي أیضاً إلى النمو المستقبلي في ھذا القطاع.

بسببأیضاًولكنالصادرات،آفاقبسببفقطلیسجذاًباوالغذاءالزراعةقطاعالمستثمرونویجد
ضعفأنمنمنھم%40حذرحیثالقطاع،منتنفیذیینلمسؤولینوفًقاوذلكالقوي،المحلياالستھالك

المزارعینمن%75منأكثرفیھیعتمدالذيالوقتفيالمستقبلي،النموأمامعائقأكبرھوالتحتیةالبنیة
توفرأنالمقررومنالجرارات.مثلاآلالتمنبدالًالیدویةاألدواتعلىأساسيبشكلالمنطقةفي

فياألفریقیةالبلدانبینالزراعیةالتجارةلزیادةكبیرةإمكاناتاألفریقیةالقاریةالحرةالتجارةمنطقة
السنوات والعقود القادمة.

جمیعفيشوھدتالتياالتجاھاتذاتأفریقیاشھدتفقداإللكترونیة،والتجارةالتجزئةلتجارةبالنسبة
فيالرائدةجومیامنصةوسجلتاإلنترنت.عبرالتسوققنواتإلىالمستھلكینتحولمعالعالمأنحاء

عاممنالثانيالربعفيسنويأساسعلى%38بنسبةاألرباحفيزیادةالمنطقةفياإللكترونیةالتجارة
للتقنیاتالسریعالتبنيإلىالقطاعھذافي%52التنفیذیینالمدراءنصفمنأكثرویشیر.2020
والبیروقراطیةالمرھقةالقوانینوإلىالمستقبل،فيالقطاعھذالنموالرئیسالمحركبصفتھالرقمیة
%.61ثلثیھممنیقربلماوفقاًوذلكالنمو،لھذاالرئیسةالتحدیاتبصفتھا

تأسیس األعمال بین أفریقیا ودول مجلس التعاون الخلیجي
األخرىعلىمنطقةكلتعتمدحیثمستغلة،غیرفرصعنالمنطقتینبینالتجاریةالعالقاتتكشف
التعاونمجلسدولصادراتأعلىوالبتروكیماویاتالنفطشكلفقدالرئیسة.منتجاتھافيأساسیاًاعتماداً

عاميبینالفترةفيالتواليعلى%16و%24نسبتھمابلغتحیثأفریقیا،إلىالخلیجي
منالخلیجيالتعاونمجلسدولوارداتعلىواأللماسالذھبیھیمننفسھالوقتوفي.2016-2020
%.8بنسبةالنحاستالھانفسھا،الفترةفيالوارداتإجماليمن%62شكلتحیثأفریقیا،

المقامفيالخلیجيالتعاونمجلسدولعلىتعتمدالصحراءجنوبأفریقیافيالشركاتأنالتقریروكشف
فيالخلیجيالتعاونمجلسدولحضورویتجلىواالستثمار.والخبراتالمعارفنقلمجالفياألول
وتجارةالتحتیة،والبنیةاللوجستیةالخدماتمجالفيوضوحاًأكثربشكلالصحراءجنوبأفریقیا



واالستثماریةالخاصةالشركاتتستثمرآخر،جانبومناإللكترونیة.والتجارةالمتجددة،والطاقةالتجزئة،
في دول مجلس التعاون الخلیجي بنشاط في قطاعات مثل التكنولوجیا المالیة والتعلیم والنقل التشاركي.

الصناعیةالقطاعاتتظھرالخلیجي،التعاونمجلسدولمعالصحراءجنوبأفریقیالعالقةبالنسبةأما
الحیویةالقطاعاتومنالخلیجي.التعاونمجلسدولأسواقفيحضوراًاألكثربینمنوالزراعیة

یشیرحیثالصحیة،الرعایةقطاعھوالخلیجيالتعاونمجلسفيأفریقيبوجودتتمتعالتياألخرى
اإلضافيالتوسعإمكانیةإلىإفریقیاجنوبمنمیدیكلینیكمثلالصحیةالرعایةلسالسلالكبیرالنجاح

لألعمال األفریقیة في دول مجلس التعاون الخلیجي.

الطریق إلى األمام: تعمیق العالقات
بتعاوناالنخراطواھتمامھماألفارقةالتنفیذیینالمدیرینقبلمنقویةإشاراتعلىالضوءالتقریرسلط
وأنھاالبترولیة،للمنتجاتموردمجردمنأكثرالمنطقةیرونفھمالخلیجي.التعاونمجلسدولمعأكبر

مستثمر مھم في القطاعات الناشئة ومصدر للمعارف والخبرات فیما یتعلق بتطویر البنیة التحتیة.

والخدماتالنقلووسائل%،27اإلسالمياالقتصادفرصإلىالدراسةفياألفارقةالمشاركونوأشار
التياألسبابأھمبصفتھا%19المحليالتمویلإلىوالوصول%19المنطقتینبینالقویةاللوجستیة

تجعل من دول مجلس التعاون الخلیجي جذابة بالنسبة إلیھم.

-انتھى-

للمحررین:
األعمالنمودعمخاللمندبيفياألعمالمجتمعمصالحوحمایةودعمتمثیلفيأساسیاًدوراًدبيغرفةتلعب
دبيمكانةتعزیزفيتأسیسھامنذساھمتحیثعالمي،تجاريكمركٍزلدبيوالترویجلھامحفزةبیئٍةوخلق

تنافسیةتعززالتيالخدماتمنواسعةمجموعةالغرفةوتقدمواالستثمار.واألعمالالمالعالمفيعالمیةكوجھة
البیاناتوتوفیرالمنشأ،شھاداتإصدارومنھاأعمالھاممارسةتسھیلفيالقطاعشركاتوتدعماألعمال

وإرسالاألجنبیةالتجاریةالوفودواستقبالالتجاري،والتحكیمالوساطةخدماتوتقدیماالقتصادیة،واألبحاث
مجتمعلممثليتدریبیةوالدوراتاألعمالولقاءاتوالندواتالملتقیاتتنظیموكذلكالخارج،إلىتجاریةبعثات

منكبیروعدداالئتماني،التصنیفخدماتتقدیمعنفضالًاألعمالومجالسمجموعاتوخدمةاألعمال،
الخدمات الذكیة المتخصصة التي تلبي احتیاجات األعضاء، وتعزز بیئة االستثمار في دبي

:تابعوا المنتدى العالمي لألعمال على الراوبط االلكترونیة التالیة

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

https://twitter.com/DcgbForums

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

https://protect-eu.mimecast.com/s/UinNCB6NLf72OWtNs9fL?domain=twitter.com
https://www.linkdin.com/showcase/dubai-chamber-global-business-forums/


للمزید من المعلومات یرجى االتصال بـ:

ربى عبد الحلیم

مدیر ادارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي – غرفة دبي

+971-4-2028450ھاتف:

ruba.halim@dubaichamber.comالكتروني:برید


