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"لماذا أفريقيا" تستعرض المقومات االستثمارية استعداداً للمنتدى العالمي األفريقي لألعمال

غرفة دبي تطلق مبادرة بحثية جديدة لتسليط الضوء على المؤشرات االقتصادية
األساسية لالستثمار والتجارة في القارة األفريقية
 بوعميم :التعرف على بيئة األعمال والفرص خطوة أولية أساسية الستثمارات ناجحةطويلة األمد ومبادرتنا تقرب الفرص وتجعل االستثمار مبنيا ً على أسس واضحة
 بوعميم :البيانات والمعلومات تشكل حجر األساس للمستثمرين والمنتدى العالمي األفريقيلألعمال يوفر منصة مثالية لخطط التوسع الخارجي والشراكات االقتصادية
 يسلط التقرير الضوء على عدد من المؤشرات االقتصادية الرئيسية التي تشمل عددالسكان والناتج اإلجمالي المحلي واالستثمارات الخارجية المباشرة والتجارة مع األسواق
العالمية ومع دبي
 غرب أفريقيا محور التحليل األول ضمن المبادرة وغرب أفريقيا استحوذت على ٪33.2من حجم تجارة اإلمارة مع دول القارة األفريقية في 2020
  17.8%معدل نمو سنوي مركب لتجارة دبي غير النفطية مع غرب أفريقيا خالل الفترة ،2020-2016مرتفعة من من  8.7مليار دوالر في العام  2016إلى  16.8مليار
دوالر في 2020
 استحوذت منطقة غرب أفريقيا على  %22.2من االستثمارات األجنبية المباشرة التياستقطبتها القارة األفريقية خالل العام 2020
دبي :في إطار جهود غرفة دبي لتوفير معلومات محدثة وجديدة للمستثمرين حول األسواق
االستراتيجية الخارجية لالستثمارات والتجارة ،أطلقت غرفة دبي مبادرة "لماذا أفريقيا؟" التي تعتبر
مجموعة من اإلحصاءات الحديثة حول مؤشرات النمو واالقتصاد في مناطق محددة من القارة
األفريقية ،لتمثل خدمة جديدة لمجتمع األعمال للتعرف على الفرص االستثمارية.
وتأتي مبادرة "لماذا أفريقيا؟" الستكشاف وتحليل المؤشرات االقتصادية الرئيسية في القارة األفريقية
جنوب الصحراء الكبرى ،وذلك عبر تقسيمها لمناطق تشمل غرب أفريقيا وشرق أفريقيا ووسط

وجنوب أفريقيا ،وذلك ضمن التحضيرات التي تسبق انطالق الدورة السادسة من المنتدى العالمي
األفريقي لألعمال  ،2021الذي تنظمه غرفة دبي وإكسبو  2020دبي خالل الفترة  14-13أكتوبر
في إكسبو  2020دبي.
ويسلط التحليل؛المبني على بيانات من غرفة دبي واألونكتاد؛ الضوء على عدد من المؤشرات
االقتصادية الرئيسية التي تشمل عدد السكان والناتج اإلجمالي المحلي واالستثمارات الخارجية
المباشرة والتجارة مع األسواق العالمية ومع دبي.
وسلطت المبادرة الضوء على المؤشرات االقتصادية في منطقة غرب أفريقيا ،والتي نجحت في
العام  2020وبرغم تحديات جائحة كورونا في ان تستحوذ على  %33.2من تجارة دبي غير
النفطية مع القارة األفريقية ،وبقيمة تجارة إجمالية بلغت  16.8مليار دوالر أمريكي ،لتتفوق على
الشركاء التجاريين التقليدين لدبي في القارة األفريقية وهما شمال وشرق أفريقيا خالل العام .2020
وقال سعادة حمد مبارك بوعميم ،مدير عام غرفة دبي" :تعد أفريقيا واحدة من أكثر مناطق النمو
االقتصادي الواعدة في العالم ،حيث احتلت مكانة بارزة في العديد من المؤشرات العالمية في
السنوات األخيرة باعتبارها وجهة للعديد من الفرص االستثمارية .ولذلك فإن الدراسات التي تهدف
إلى استكشاف وفهم وتحديد حجم اقتصاد القارة تعد ضرورية للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص
استثمارية واعدة ،وهذا ما تسعى لتحقيقه مبادرة "لماذا أفريقيا؟ إن التعرف على بيئة األعمال
والفرص خطوة أولية أساسية الستثمارات ناجحة طويلة األمد ومبادرتنا تقرب الفرص وتجعل
االستثمار مبنيا ً على أسس واضحة.
وأضاف سعادته قائالً" :تهدف الدراسات الخاصة بالمبادرة إلى توفير مرجع مهم للمستثمرين في
دبي ودولة اإلمارات لتقييم الفرص الرئيسة عبر مختلف القطاعات ،وإلقاء نظرة معمقة على
التعاون واالستثمار والنمو الذي تقدمه القارة األفريقية .كما س ُتس َتكشف هذه الفرص بشكل أكبر في
المنتدى العالمي األفريقي لألعمال ."2021
وتابع سعادته قائالً" :يهدف المنتدى وسلسلة دراسات "لماذا أفريقيا؟" إلى لعب دور مهم في تعزيز
إجمالي حجم التجارة العالمية لدبي ،لتحقيق الهدف المنشود خالل السنوات الخمس المقبلة ،والمتمثل

في زيادة حجم التجارة الخارجية لتصل إلى تريليوني درهم إماراتي عبر استكشاف أسواق واعدة
وناشئة جديدة".
مؤشرات اقتصادية واعدة
استحوذت منطقة غرب أفريقيا على  %22.2من االستثمارات األجنبية المباشرة التي استقطبتها
القارة األفريقية خالل العام  ،2020حيث استقطبت ما قيمته  217.3مليار دوالر أمريكي من
إجمالي  978.8مليار دوالر استقطبتها القارة األفريقية العام الماضي ،في حين سجلت المنطقة
معدل نمو سنوي مركب بلغ  %9.9خالل الفترة  2020-2000في االستثمارات األجنبية المباشرة
الواردة للقارة .وتعتبر نيجيريا األكثر جذبا ً لالستثمارات األجنبية باستحواذها على  %47من
إجمالي االستثمارات التي استقطبتها منطقة غرب أفريقيا أي  102.1مليار دوالر ،تليها غانا
وساحل العاج.
وبلغ إجمالي تجارة منطقة غرب أفريقيا الخارجية  201.1مليار دوالر خالل العام  ،2020حيث
شكلت الصادرات ما معدله  %48.1من إجمالي تجارة المنطقة الخارجية ،في حين استحوذت
الوارادات على  %51.9من اإلجمالي.
واستحوذت منطقة غرب أفريقيا على  %20.4من إجمالي تجارة أفريقيا خالل الفترة
 ،2020-2014في حين تعتبر غرب أفريقيا ثاني أكبر منطقة في أفريقيا في مجال التصدير،
بمتوسط قيمة يبلغ  101.9مليار دوالر خالل الفترة .2020-2014
وبالنظر لحجم التجارة البينية بين دبي وغرب القارة السمراء ،نجد انها حققت معدل نمو سنوي
مركب يبلغ  %17.8بين عام  2016و ،2020حيث ارتفعت من  8.7مليار دوالر في العام
 2016لتبلغ في العام  2020حوالي  16.8مليار دوالر ،في حين تشكل واردات دبي من منطقة
غرب أفريقيا ما معدله  %75من إجمالي التجارة البينية مع المنطقة خالل الفترة ،2020-2016
وإعادة التصدير  ،%20والنسبة الباقية للتصدير خالل نفس الفترة.
و ُت َع ُّد منطقة غرب أفريقيا في المرتبة الثانية في أفريقيا في عدد السكان،حيث يصل عدد السكان إلى
( 412.4مليون شخص وف ًقا لتقديرات عام  ،)2021وتضم ست عشرة دولة :نيجيريا وغانا

والسنغال وكوت ديفوار والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وغينيا وبنين وتوغو وسيراليون وليبيريا
وموريتانيا وغامبيا وغينيا بيساو وكابو فيردي وسانت هيالنة .كما أنها من أكثر المناطق حيوية من
الناحية االقتصادية ،حيث ُت َم ِّثل  ٪29من اقتصاد أفريقيا.

ويمكن اإلطالع على التحليل عبر الضغط على الرابط هنا
ويجمع المنتدى العالمي األفريقي لألعمال  2021الذي تنظمه غرفة دبي وإكسبو  2020دبي
تحت شعار "التجارة تقود مستقبل التحوالت االقتصادية" ،مجتمعات األعمال الستكشاف الفرص
التجارية الثنائية بين دبي والقارة السمراء.
ويعد هذا الحدث هو األول في برنامج فعاليات غرفة دبي التي تقيمها بصفتها الشريك الرسمي
لتكامل األعمال" إلكسبو  2020دبي ،إلى جانب منتديات األعمال العالمية األخرى التي تقام خالل
فترة إكسبو  2020دبي.
انتهى-للمحررين:
تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام  ١٩٦٥وهي مؤسسة ذات نفع عام ال تهدف إلى الربح وتقوم رسالتها
على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع األعمال في دبي من خالل خلق بيئة محفزة لألعمال ودعم نمو األعمال
وترويج دبي كمركز تجاري عالمي.
وتوفر غرفة تجارة وصناعة دبي منظومة متكاملة من الخدمات الذكية واإللكترونية التي تغطي كافة احتياجات
ومتطلبات مجتمع األعمال .وتعتبر الغرفة من رواد مقدمي الخدمات الذكية حيث بلغت نسبة التحول الذكي في
خدماتها األساسية  ،%100ويمكن االستفادة من خدماتها الذكية عبر استخدام التطبيق الذكي للغرفة أو زيارة
الموقع اإللكتروني
تابعوا المنتدى العالمي لألعمال على الراوبط االلكترونية التالية:

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

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

ُنبذة عن إكسبو  2020دبي®
من األول من أكتوبر  2021إلى الحادي والثالثين من مارس  ،2022يرحب إكسبو  2020دبي بزوار من جميع
أنحاء العالم ،ليساهموا في صنع عالم جديد ،فيما يجمع الكوكب بأسره في مكان واحد إلعادة تشكيل المستقبل.
●

●

●
●
●

●

تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" ،يمثل إكسبو  2020حاضنة األفكار األكثر
ويلهم التحرك نحو إيجاد حلول واقعية لتحديات
تأثيرا في العالم ،إذ يحفز تبادل الرؤى الجديدة ِ
العالم الواقعية
سيكون إكسبو  2020دبي أضخم لقاء ثقافي في العالم ،إذ سيوفر تجارب مدهشة وملهمة على
الصعيد العاطفي طيلة فترة ممتدة على مدار  182يوما ،وستساهم في هذه التجارب أكثر من
 200جهة ،بما في ذلك دول ،ومنظمات متعددة األطراف ،وشركات ،ومؤسسات تعليمية،
فضال عن ماليين الزوار ،إلقامة نسخة إكسبو الدولي األضخم واألكثر تنوعا على اإلطالق
ُ
موضوعات إكسبو  2020الفرعية ،الفرص والتنقل واالستدامة ،من أجل صون
الزوار
س ُتلهم
َ
كوكبنا وحمايته ،واستكشاف آفاق جديدة ،وصنع مستقبل أفضل للجميع
سيكون إكسبو  ،2020على مدار ستة أشهر ،وجهة مثالية للعائالت ،تزخر بآالف الفعاليات،
والتجارب االستكشافية الرائعة ،وسيوفر دخوال مجانيا لألطفال ما دون سن  18عاما
يلتزم إكسبو  2020بالمساهمة في بناء عالم أكثر مساواة وعدال وإنصافا للجميع ،فيما يحافظ
على سالمة الزوار ،عبر اتباع أحدث التوجيهات الصادرة عن خبراء عالميين رواد في
مجاالت الطب ،والعلوم ،والصحة
إكسبو  2020دبي أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا،
ويمتد موقعه على مساحة  4.38كيلومتر مربع في "دبي الجنوب" قرب مطار آل مكتوم
الدولي

ّ
يمثل موقع إكسبو تطبيقا عمليا لالبتكار وقد بُني مع األخذ في الحسبان أن يكون إرثا هادفا
●
وملحوظا طويل األمد ،وسيتحول بعد اختتام فعاليات إكسبو  2020إلى دستركت  ،2020التي
تشكل نموذجا لمجتمع عالمي يعيد رسم مالمح مدن المستقبل

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:
ربى عبد الحليم
مدير ادارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي – غرفة دبي
هاتف+ 971-4-2028450 :
بريد الكترونيruba.halim@dubaichamber.com :

