
في مجال األعمال في إفریقیا إلى أدنى مستوى انخفاض الثقة: دراسة منظمة الرؤساء الشباب  
  

   واضح في الثقة تراجعالنمو وارتفاع معدالت البطالة وانخفاض الصادرات إلى  تباطؤؤدي استمرار ی
  

 فریقیابإ األعمال قادة في صفوف الثقةانخفضت : )میدل ایست نیوز وایر/وایر بزنیس( 2015نوفمبر  3 .جوهانسبرج
الثقة  مؤشروانخفض . سنوات ست منذ المسجلة امستویاته أدنى إلىووصلت  ،2015 عامال من الثالث الربع خالل

رؤساء ال لدى الثقة مستویات یقیس والذي فریقیا،أل" بي أو جلوبال بالسواي " الشباب الرؤساء منظمة عن الصادر
وهو أدنى مستویاته منذ  54.3لیصل إلى  57.4 من نقطة 3.1 بنحو سنوي ربع أساس على المنطقة في التنفیذیین

  .إنشاء الدراسة
 
تراجعت الثقة بین  ،2013 عامالخالل  العالم أنحاء جمیع في الثقة مستویات أعلى على نحو ثابت سجلت أن بعدو 

 مستویاتوتقبع  .قادة األعمال في إفریقیا إلى ما دون أمثالهم في جمیع مناطق العالم األخرى باستثناء أمریكا الالتینیة
  . نقطة 3.8 أي تتأخر عنه بـ 58.1خلف المعدل العالمي البالغ  اآلن فریقیاإ في الثقة

  
 كینیا تراجعتحیث . ونیجیریا كینیا في المتشائمة التوقعات إلى كبیر حد إلىفي إفریقیا  ویعود تراجع مستوى الثقة

لتصل إلى  53.7 من نقطة 5.6 نیجیریا في الثقة، في حین انخفضت 49.5لتصل إلى  64.5من  نقطة؛ 15.0
بدون تغییر  الشباب الرؤساء منظمة دراسة في ترجیح نسبة أعلى لدیها التي ،إفریقیا جنوبوبقیت  ذلك، ومع. 48.1
  .58.1 إلى لتصل نقطة نصف حیث فقدت ،نسبیاً 

  
 في وعضو العالمیة "سردار" مجموعة إدارة مجلس رئیس بیتس، كارل قالفي معرض تعلیقه على هذا األمر، و 
 من فریقیةاإل االقتصاداتتعاني " ":واي بي أو"في جوهانسبرج التابعة لمنظمة الرؤساء الشباب " جولدن سیتي شابتر"

 انخفاض بسبب اآلن تفاقمت التي البطالة معدالت وارتفاع النمو تباطؤ استمرار مع الراهن، الوقت في كبیرتوتر 
 سیواصل ،تبشر بأي تحسن ملحوظ فوریة عالماتأیة  وجود عدم مع": وأضاف. "اإلنتاج ومستویات الصادرات
 والفرص لنمول عالماتالدالة على  االقتصادیة المؤشرات ون أهمیراقب بینما بإحكام، المخاطر إدارة نو التنفیذی الرؤساء

  ."2016 عامال خالل
  

 نقطة 2.8" بالس جلوبال أو بي واي" الشباب الرؤساء منظمة عن الصادر الثقة مؤشر تراجع العالمي، الصعید وعلى
 المناطق جمیع في واضحاً  الثقة في االنخفاض هذا وكان. أربع سنوات منذ له مستوى أدنى وهو 58.1 إلى لیصل



 4.7 تراجعت آسیا وفي 59.9 إلى لتصل نقطة 2.9 المتحدة الوالیات في الثقة انخفضت حیث الكبرى، االقتصادیة
  .60.2 إلى لتصل نقطة 1.4 تراجعت األوروبي االتحاد وفي ،57.3 إلى لتصل نقطة

  
  في إفریقیا الرئیسیة النتائج

   صعبة تبقى االقتصادیة األوضاع
فقط  ربعیشعر نحو ال ،منظماتهم على تؤثر التي األجل قصیرة االقتصادیة التجاریة األعمالأوضاع  في عند النظر

 المقبلة، الستة األشهر خالل ستتحسن األوضاع أن فریقیاإ أنحاء كافة في )في المئة 26( التنفیذیین الرؤساء من
 تغییر أن یشهدوا على في المئة یتوقعون 40و تدهور،ست الظروفأن  توقعوا الذین) في المئة 34( الثلث مع مقارنة

  .ضئیل في األوضاع
  

 المنظمات الخاصة بهم توقعات من واثقینمازالوا  نوالتنفیذی الرؤساء
 من واثقین فریقیاإ في التنفیذیین الرؤساء یبقى العامة، االقتصادیة البیئة حول المستمرة المخاوف من الرغم على

  .المقبل العام في واالستثمار نموحول البهم  الخاصة المنظمات توقعات
 
 4.0 انخفض فریقیاإل" بالس جلوبال أو بي واي" الشباب الرؤساء منظمة عن الصادر المبیعات مؤشر أن حین فيو 

 الرؤساء من) في المئة 66( نالثلثا یتوقع الواقع، فيو . نسبیاً  إیجابیة قراءةهذه ال زالت ال ،64.8إلى  68.8 من نقطة
ًا في انخفاض یتوقعون فقطفي المئة  10 مع المقبلة، 12ال األشهر مدى على اإلیرادات زیادة فریقیاإ في التنفیذیین
  .اإلیرادات

 
 أو بي واي" الشباب الرؤساء منظمة عن الصادرالثابت  االستثمار مؤشرالطفیف ل تراجعال من الرغم على وبالمثل،
 ارتفاعًا في) في المئة 45( تقریباً  الرؤساء التنفیذیین نصفتوقع  ،59.4 إلىلیصل  نقطة 0.1بمقدار " بالس جلوبال

  .المجال هذا في التراجع یتوقعون فقطفي المئة  12 مقابل المقبل، العام في الثابتة االستثمارات
  

  "بالس جلوبال أو بي واي" الشباب الرؤساء منظمة عن الصادر الثقة مؤشر عن لمحة
ین األسبوَعین خالل إجراؤها تمَّ  التي الربعیَّة، اإللكترونیة الدراسة هذه جمعت َل  من أجوبة ،2015 أكتوبر من األوَّ
 www.ypo.org/globalpulse التالي الموقع زیارة ىرجی. إفریقیا في 179 بینهم من العالم حول تنفیذي رئیس 915,1

  .العالم حول من والنتائج الدراسة منهجیة حول المعلومات من المزید على لالطالع
  

 "أو بي واي" عن لمحة



 من المتصلین الشباب التنفیذیین الرؤساء من ربحیة غیر عالمیة شبكة ،"أو بي واي" الشباب الرؤساء منظمة تعتبر
" أو بي واي" تأسست. األفكار وتبادل التعلیم خالل من أفضل قادة یصبحوا أن إلى الرامیة المشتركة الرسالة خالل
 على الحصول فرصة بلداً  130 في وعائالتهم النظراء من ألف 23 مجموعه لما الیوم توفر وهي ،1950 عام

 في والمشاركة الرائدة، المؤسسات مع تحالفات إلى والوصول عادیة، غیر تعلیمیة وموارد نوعها، من فریدة تجارب
 أحد یدیرها التي الشركات لدى یعمل ،في المجملو . الشخصیة والقیادة والمجتمع أعمالهم لدعم المتخصصة الشبكات
 من أمریكي دوالر تریلیون 6 نحو تولد وهي العالم، أنحاء جمیع في شخصاً  ملیون 15 من أكثر" أو بي واي" أعضاء

  .www.ypo.org :التالي اإللكتروني الموقع زیارة یرجى المعلومات، من لمزیدل. السنویة اإلیرادات
 

: موقع بزنیس وایر دوت كوم على المصدر النسخة یمكن االطالع على
http://www.businesswire.com/news/home/20151102006935/en/  

  
ا. المعتمدة الرسمیة النسخة هو البیان لهذا األصلیة اللغة نّص  إّن   الرجوع ویجب فقط، للمساعدة قِدمْت  فقد الترجمة أمّ

ل الذي األصلیة اللغة لنّص    .القانوني التأثیر ذات الوحیدة النسخة یمّث
 

 میدل ایست نیوز وایر: المصدر

 یمكنكم االطالع على هذا المصدر الصحفي من خالل الربط

 newswire.net/ar/news/16238/ar-http://me 
  

  لالتصال
 "أو بي واي" الشباب الرؤساء منظمة
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