
13/09/2021
المقبلأكتوبر14و13یوميدبي2020وإكسبودبيغرفةتنظمھ

المنتدى العالمي األفریقي لألعمال یستقطب حضوراً حكومیاً أفریقیاً رفیع المستوى
وزیرا30ًمنوأكثردولرؤوساءیضم

ومسؤوالًوزیرا30ًمنوأكثرزیمبابويرئیسونائبالدیمقراطیةوالكونغوموزمبیقجمھوریتارئیسا●
حكومیاً أفریقیاً ضمن القائمة األولیة ألبرز حضور المنتدى

معالي ریم الھاشمي: المنتدى سُیَمّكن أفریقیا من استقطاب استثمارات وبناء عالقات جدیدة مع دول العالم●
بوعمیم: االھتمام والحضور رفیع المستوى لفعالیات المنتدى یعكس مكانتھ الرائدة كمنصة عالمیة رائدة●

للتعرف على الفرص االستثماریة  في القارة السمراء

دبي،2020وإكسبودبيغرفةتنظمھاالتيلألعمالاألفریقيالعالميللمنتدىالسادسةالدورةتستقطبدبي،
حاكمالوزراءمجلسرئیسالدولةرئیسنائبمكتوم،آلراشدبنمحمدالشیخالسموصاحبمنكریمةبرعایة

منعددفيتتمثلالمستوىرفیعةمشاركةاالقتصادیة"التحوالتمستقبلتقود"التجارةشعارتحتهللا،رعاهدبي،
رؤساء الدول ومجموعة كبیرة من الوزراء والقادة وكبار المسؤولین من مختلف دول القارة السمراء.

خاللدبي2020إكسبوفعالیاتضمنللمعارضدبيمركزفيُتقامالتيالمنتدىمنالدورةھذهفيویشارك
تشیسیكیدي،فیلیكسوفخامةموزمبیق،جمھوریةرئیسنیوسي،فیلیبفخامةمنكلالمقبلأكتوبر14و13یومي
مودیبوشیخوفخامةزیمبابوي،رئیسنائبتشیونجا،كونستانتینوومعاليالدیمقراطیة،الكونغوجمھوریةرئیس

دیارا، رئیس وزراء مالي السابق، وفیستوس موجاي، رئیس جمھوریة بوتسوانا السابق.

حكومیاًومسؤوالًوزیرا30ًمنوأكثرجیرسيحكومةوزراءرئیسمشاركةأیضاًالمنتدىمنالدورةھذهوتشھد
جمھوریةمنوزراء6وأنغوال،جمھوریةفيوزراء4وغانا،جمھوریةمنوزراء5فیھمبمنالمستوى،رفیع

منكلمنوزیرإلىباإلضافةزیمبابويمنووزیریناوغندامنووزیرینلیبیریامنووزیرین،إثیوبیا،
والسنغالوسیشیل،والنیجر،نامیبیا،ووموزمبیق،وموریشیوس،العاج،وساحلوكینیا،بوتسوانا،جمھوریة
لمنظمةالعامواألمینوكینیارواندامنالمستوىرفیعيحكومیینمسؤولینإلىباإلضافةلیسوثو،ومملكةوالكونغو
كومیسا.

العالم"دول:دبي2020إلكسبوالعامالمدیرالدوليالتعاونلشؤونالدولةوزیرةالھاشمي،ریممعاليوقالت
لألعمالاألفریقيالعالميالمنتدىوسیكونأفریقیا؛مععالقاتھاتعزیزعلىحریصة2020إكسبوفيالمشاركة

والحلولاالستثماراتواستقطابوإنجازاتھا،خططھااستعراضمنالقارةدولستتمكنحیثجدا،مھماملتقى
المناسبة لتحدیاتھا، باإلضافة إلى بناء عالقات جدیدة مع دول العالم".



–الجائحةبدءمنذالحجمبھذادوليحدثأولفيأشھرستةمدىعلىالتجربةھذه"ستكونمعالیھاأضافت
ھذهوتمثلالعالمي؛األعماللمجتمعأملنافذة–آسیاوجنوبوأفریقیااألوسطالشرقمنطقةفينوعھمنواألول
منالحكومیةوالمؤسساتالدولیةوالمنظماتأحجامھابمختلفالشركاتاللتقاءمسبوقةغیرفرصةأیضاالتجربة

أنحاء العالم، من أجل اقتصاد عالمي أكثر تنوعا ومرونة، ولإللھام ببیئة أعمال نابضة بالحیاة وتحقیق نمو مستدام".

والقادةالرؤساءمنالمستوىرفیعوالحضور"االھتمامدبي:غرفةعاممدیربوعمیم،مباركحمدسعادةوقال
الفرصعلىللتعرفرائدةعالمیةكمنصةمكانتھیعكسالمنتدى،لفعالیاتالكبارالحكومیینوالمسؤولین
التعافيمرحلةقیادةفياالماراتودولةدبيإمارةریادةذاتھالوقتفيویؤكداالفریقیة،القارةفياالستثماریة
)".19(كوفید-كورونافیروستداعیاتمناالقتصادي

القارةفيوالسیمااألزمةتداعیاتبعدمافرصالكتشافمھمةمرحلةفيیأتيالمنتدى"إنقائالً:سعادتھوأضاف
جسوربناءعلىدائمبشكلالغرفةتحرصھناومنعالمیاً،االستثماریةاألسواقأھممنواحدةتعدالتياألفریقیة
فياالقتصادیةالتنمیةتحقیقفيرئیسیاًوالعباًأساسیاًشریكاًدورھایرسخبمااألعمالقطاعاتبینالتواصل

اإلمارات من خالل أتاحتھا الفرصة أمام مجتمع األعمال والشركات الوطنیة والمحلیة لتعزیز حضورھا عالمیاً".

النفعتحقیقفيیسھمبماواإلمارتیةاألفریقیةالجھاتبیناالستراتیجيالتعاونفرصبحثالمنتدىخاللوسیتم
الخلیجمنطقةفياألفریقیةالشركاتعلىاألعمالممارسةتسھیلعلىتعملاقتصادیةرؤىوصیاغةالمشترك،

عن طریق االستفادة من اإلمكانات الھائلة التي تقدمھا دبي كمركز تجاري عالمي.

استقطابطریقعنمتكاملرقمياقتصادبناءبھدفالرقمیةوالحلولاالبتكاراتتبنيمسائلالمنتدىسیناقشكما
تعزیزبھدفالحدیثةالتكنولوجیاحلولاستخدامعلىالضوءسیسلطكماوالكفاءات،والمواھبالخبراتأفضل

األمن الغذائي عن طریق خفض االعتماد على االستیراد وتطبیق آلیات التكنولوجیا الزراعیة.

دبيموقعمناالستفادةخاللمنذكياقتصادلبناءالرقمیةالحلولالعتمادالكبیرالدورإبرازالمنتدىخاللوسیتم
تكنولوجیةتحتیةبنیةبناءسبلمناقشةسیتمحیثالرقميالتحولمجالفيعالمیاًرائدةبمكانةتتمتعمدینةباعتبارھا

متطورة عن طریق استعراض الحلول الرقمیة المتمیزة واالبتكارات المؤثرة في دورة الحیاة االقتصادیة.

**انتھى**

للمحررین:

محفزةبیئٍةوخلقاألعمالنمودعمخاللمندبيفياألعمالمجتمعمصالحوحمایةودعمتمثیلفيأساسیاًدوراًدبيغرفةتلعب
واألعمالالمالعالمفيعالمیةكوجھةدبيمكانةتعزیزفيتأسیسھامنذساھمتحیثعالمي،تجاريكمركٍزلدبيوالترویجلھا

أعمالھاممارسةتسھیلفيالقطاعشركاتوتدعماألعمالتنافسیةتعززالتيالخدماتمنواسعةمجموعةالغرفةوتقدمواالستثمار.



الوفودواستقبالالتجاري،والتحكیمالوساطةخدماتوتقدیماالقتصادیة،واألبحاثالبیاناتوتوفیرالمنشأ،شھاداتإصدارومنھا
لممثليتدریبیةوالدوراتاألعمالولقاءاتوالندواتالملتقیاتتنظیموكذلكالخارج،إلىتجاریةبعثاتوإرسالاألجنبیةالتجاریة
الذكیةالخدماتمنكبیروعدداالئتماني،التصنیفخدماتتقدیمعنفضالًاألعمالومجالسمجموعاتوخدمةاألعمال،مجتمع

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/

دبي®2020إكسبوعنُنبذة

أنحاءجمیعمنبزواردبي2020إكسبویرحب،2022مارسمنوالثالثینالحاديإلى2021أكتوبرمناألولمن
العالم، لیساھموا في صنع عالم جدید، فیما یجمع الكوكب بأسره في مكان واحد إلعادة تشكیل المستقبل.

فيتأثیرااألكثراألفكارحاضنة2020إكسبویمثلالمستقبل"،وصنعالعقول"تواصلشعارتحت●
العالم، إذ یحفز تبادل الرؤى الجدیدة ویلِھم التحرك نحو إیجاد حلول واقعیة لتحدیات العالم الواقعیة 

الصعیدعلىوملھمةمدھشةتجاربسیوفرإذالعالم،فيثقافيلقاءأضخمدبي2020إكسبوسیكون●
فيبماجھة،200منأكثرالتجاربھذهفيوستساھمیوما،182مدارعلىممتدةفترةطیلةالعاطفي

الزوار،مالیینعنفضالتعلیمیة،ومؤسساتوشركات،األطراف،متعددةومنظماتدول،ذلك
إلقامة نسخة إكسبو الدولي األضخم واألكثر تنوعا على اإلطالق

كوكبناصونأجلمن،واالستدامةوالتنقلالفرصالفرعیة،2020إكسبوموضوعاُتالزواَرسُتلھم●
وحمایتھ، واستكشاف آفاق جدیدة، وصنع مستقبل أفضل للجمیع

الفعالیات،بآالفتزخرللعائالت،مثالیةوجھةأشھر،ستةمدارعلى،2020إكسبوسیكون●
عاما18سندونمالألطفالمجانیادخوالوسیوفرالرائعة،االستكشافیةوالتجارب

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


علىیحافظفیماللجمیع،وإنصافاوعدالمساواةأكثرعالمبناءفيبالمساھمة2020إكسبویلتزم●
الطب،مجاالتفيروادعالمیینخبراءعنالصادرةالتوجیھاتأحدثاتباععبرالزوار،سالمة

والعلوم، والصحة
موقعھویمتدآسیا،وجنوبوأفریقیااألوسطالشرقمنطقةفيیقامدوليإكسبوأولدبي2020إكسبو●

الدوليمكتومآلمطارقربالجنوب""دبيفيمربعكیلومتر4.38مساحةعلى
وملحوظاھادفاإرثایكونأنالحسبانفياألخذمعُبنيوقدلالبتكارعملیاتطبیقاإكسبوموقعیمّثل●

نموذجاتشكلالتي،2020دستركتإلى2020إكسبوفعالیاتاختتامبعدوسیتحولاألمد،طویل
لمجتمع عالمي یعید رسم مالمح مدن المستقبل

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


