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 خالل لألعمال األفريقي العالمي المنتدى لتنظيم استعداداً  مهمة معطيات يوفر دبي غرفة استبيان
  2020 إكسبو

 ونيجيريا وغانا أفريقيا في لالستثمار الواعدة المجاالت قائمة تتصدر الزراعة
  لالستثمار المفضلتين

 في شاركوا الذين األعمال وقادة ينوالمستثمر الشخصيات كبار شمل دبي غرفة استبيان •
 لألعمال األفريقي العالمي للمنتدى السابقة الخمس الدورات

 البنية وضعف التنظيمية السياسات وغياب األعمال ممارسة في سهولة األكثر ورواندا غانا •
 باالستبيان المشاركون حددها التي لالستثمار المعوقات أبرز التحتية

 االستثمار فرص معدالت أعلى تمتلك االصطناعي والذكاء األشياء إنترنت أن ذكروا 61% •
 الجائحة بعد ما مرحلة في

  

 األفريقي العالمي للمنتدى السابقة الدورات في المشاركين مع دبي غرفة مؤخراً  أجرته بياناست كشف -دبي
 في اليوم أتيت الزراعة أن ،والخبراء واالستثمار التجارة قادةو والمستثمرين الشخصيات كبار من لألعمال
   األفريقية. القارة في لالستثمار الواعدة المجاالت صدارة

  

 االستثمار جوانب مختلف إزاء وآرائهم وتوجهاتهم ،المشاركين أفكار على الوقوف االستبيان خالل وتم
 الشكل يعدُ  النقدي االستثمار أن مفادها ُمهمة نتيجة إلى  بياناالست خلصو .السمراء القارة في المتاحة وآفاقه

 ناالمفضلت ناالوجهت هما ونيجيريا غانا من كالً  أن إلىو ،المباشرة األجنبية ستثماراتالل بالنسبة المفضل
  .االستثمارية الفرص ووجود النمو إمكانات تيجةن األفريقية القارة في لالستثمار

  

  مهمة نتائج

  

 لألعمال األفريقي عالميال منتدىال من السادسة النسخة في للمشاركين مهمة معطيات بياناالست نتائج توفرو
 في وذلك "دبي 2020 "إكسبو معرض فعاليات خالل  دبي 2020 وإكسبو دبي غرفة ستنظمه يذال

 نائب مكتوم، آل راشد بن محمد الشيخ السمو صاحب من كريمة رعاية تحت المقبل، أكتوبر 14 -13 الفترة
  ."هللا رعاه" دبي حاكم الوزراء مجلس رئيس الدولة رئيس

  

ً ووفق ً  األكثر القطاع تمثل الزراعة أن روني المشاركين من %61 فإن ،بياناالست لنتائج ا  في لالستثمار جذبا
ً  14 بين من أفريقيا في الكبرى الصحراء جنوب منطقة  بنسبة االتصاالت قطاع يتبعها ،تقييمها تم قطاعا



 

 
 

 

 

 أقل يوفران اللذان المجاالن هما والتصنيع بالتجزئة البيع أن المستطلعون يرى أخرى، جهة من .45%
   ٪.27 نسبة عند والتصنيع ٪،17 نسبة عند له مستوى أدنى التجزئة قطاع سجل حيث عوائد،

 ٪،48 بنسhبة السhلعو ٪،61 بنسhبة النقhدي الhدفع هو لالستثمار تفضيالً  األكثر الشكل فإن ،بياناالست وبحسب
 ٪،24 بنسhبة األسhهمو ،٪32 بنسhبة السhندات ثhم ومن ٪،42 الخاصة واألسهم المالي التحوط صناديق تليها
  .٪18 بنسبة االستثمار صناديقو

 النمhو قبhل االسhتثمار فhرص علhى اإليجابيhة الناحيhة مhن تhأثيراً  األكثhر العامhل الطبيعيhة المhوارد وفhرة تشكلو
 السياسhية والبيئhة التكلفة، منخفضة الكبيرة العاملة والقوى المحلية، واألسواق السكانية، والتركيبة االقتصادي،
  .بياناالست بحسب ،واالجتماعية

 الوجهhة هhي غانhا بhأن األفريقيhة الصhحراء جنhوب منطقة في دول 10 شملت التي بياناالست نتائج أوضحتو
 نحhو إلhى وصhلت بنسhبة نيجيريhا تليهhا المشhاركين، آراء من ٪36 بحوالي وحظيت لالستثمار تفضيالً  األكثر

  المشاركين. من 26٪

ً  غانhhا سhhجلت أخhhرى، جهhhة مhhن  الhhدول صhhدارة فhhي باعتبارهمhhا عاليhhة درجhhات روانhhدا مhhع باالشhhتراك أيضhhا
 ،األجانhب للمسhتثمرين بالنسhبة األعمhال ممارسhة فhي األسhهل تعتبhر والتhي الصhحراء جنوب الواقعة اإلفريقية
 والسhنغال العhاج سhاحل أن االسhتطالع فhي المشhاركون اعتبhر حhين فhي ،٪35 نسبته ما على حصل وكالهما

 نسhبة والسhنغال ٪21 نسhبة ديفhوار كhوت تسhجل حيhث ؛التجارية األعمال لممارسة تفضيالً  األقل البلدان هما
15.٪  

 تبhhرز األفريقيhhة، الصhhحراء جنhhوب منطقhhة إلhhى االسhhتثمارات جhhذب دون تحhhول التhhي المعوقhhات يخhhص فيمhhاو
 مhن %61 أشhار حhين فhي %،65 بنسhبة وذلhك ومتسقة واضحة تنظيمية سياسات غياب منها مختلفة عوامل

 المhاهرة العمالhة نقhص ويبرز المجال. هذا في المهمة األسباب أحد هو التحتية البنية ضعف أن إلى المشاركين
ً  تhhؤثر التhhي التحhhديات قائمhhة ضhhمن العhhالي المسhhتوى ذات  آراء بحسhhب وذلhhك أفريقيhhا فhhي االسhhتثمار علhhى سhhلبا
    .بياناالست هذا في المشاركين من 33%

 قويhhة دفعhhة يعطhhي أن يمكhhن القانونيhhة ألطhhروا الشhhفافة التجاريhhة األنظمhhة وجhhود دبhhي غرفhhة بياناسhhت وأظهhhر
 هhذه أهميhة على المشاركين من ٪66 أكد حيث ؛الخليجي التعاون مجلس ودول فريقياأ بين التجارية لعالقاتل

 االصhطناعي والhذكاء األشhياء، إنترنhت مثhل قطاعhات أن علhى المشhاركين مhن %61 أكhد حhين في العوامل،
 مرحلhة فhي أساسhيتان ركيزتhان باعتبارهمhا الجائحhة بعhد مhا مرحلة في االستثمار فرص معدالت أعلى تمتلك
 %27 بنسhبة طيhار بhدون والطhائرات %،46 بنسhبة تشhين" "البلhوك تقنيhة تليهمhا الرابعhة، الصناعية الثورة
 %22 بنسhhبة عhhاداألب ثالثيhhة والطباعhhة %،23 بنسhhبة الروبوتhhات وعلhhم %،25 بنسhhبة االفتراضhhي والواقhhع
  %.9 بنسبة المعزز الواقع وتقنية



 

 
 

 

 

 مسhhتقبل تقhhود التجhhارة" شhhعار تحhhت لألعمhhال اإلفريقhhي العhhالمي المنتhhدى مhhن العhhام هhhذا نسhhخة تنظhhيم وسhhيتم
 الوقhت فhي وتعكhس الحاليhة، المرحلhة تواكب وجوهرية جذرية تغييراتب تتميز التيو ،"االقتصادية التحوالت

 فhي يالرياد ودوره المنتدى مكانة من تعزز والمضمون الشكل في نوعية نقلة تحقيق على الغرفة حرص ذاته
    السمراء. القارة في المتاحة التجارية بالفرص التعريف

  

 شركات من والعديد دولة، 190 من أكثر  ذلك في بما مشارك، 200 من أكثر دبي 2020 إكسبو وسيجمع
 إلى الوصول يمكنها مبتكرة شراكات لتشكيل التعليمية، والمؤسسات األطراف المتعددة والمنظمات األعمال
 هادف. عالمي تغيير تحقيق في والمساعدة جديدة أسواق

  

ً محوري دوراً  دبي، 2020 إلكسبو الرسمي األعمال تكامل شريك دبي، غرفة وستلعب  الشراكات تحفيز في ا
   الحدث. يستغرقها التي الستة الشهور خالل العالمي األعمال مجتمع مع

 تحhت المتخصصhة التفاعليhة الحوارية الجلسات برنامج وهي أقسام، ثالثة من المكون المنتدى برنامج ويتكون
 بالمنتhدى الخhاص لالتواصh وبرنhامج والمسhؤولين، المتحhدثين كبhار تستضhيف والتhي المنتدى" "رؤى عنوان
 وبhين األعمhال، ورجhال المسhتثمرين بhين الثنائيhة األعمhال بلقhاءات والمتخصhص لألعمhال، األفريقhي العالمي

 الخبhراء" "مركز برنامج إلى باإلضافة المحتملة، والشراكات التعاون فرص لمناقشة الجانبين من المستثمرين
 أفريقيا. ودول بلدان عن وموثوقة سريعة استثمارية معلومات منصة يوفر الذي

   

  

 **انتهى**

 :للمحررين

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

   .عالمي تجاري

 احتياجات كافة تغطي التي واإللكترونية الذكية الخدمات من متكاملة منظومة دبي وصناعة تجارة غرفة وتوفر
 في الذكي التحول نسبة بلغت حيث الذكية الخدمات مقدمي رواد من الغرفة وتعتبر .األعمال مجتمع ومتطلبات

 زيارة أو للغرفة الذكي التطبيق استخدام عبر الذكية هاخدمات من االستفادة ويمكن ،%100 األساسية خدماتها
 اإللكتروني الموقع

  

 

  :التالية االلكترونية الروابط    على دبي غرفة تابعوا

 



 

 
 

 

 

www.facebook.com/dubaichamber 

www.twitter.com/dubaichamber 
 

http://www.linkedin.com/company/dubai-chamber-of-commerce-&-industry/ 

www.youtube.com/DubaiChamberTV 

www.instagram.com/dubaichamber 

 

 :بـ االتصال يرجى المعلومات من للمزيد

 عبدالحليم ربى

 دبي غرفة – المؤسسي واالتصال العامة العالقات ادارة مدير

 + 971-4-2028450 :هاتف

 ruba.halim@dubaichamber.com :الكتروني بريد

 

 

 

  

      

 

 

 

 


