
  األفریقیة دولالرؤساء من  في دبي یستضیف خمسة لألعمال األفریقي العالمي منتدىال
  

لى أفریقیا   تنظمه غرفة دبي ویعتبر بوابة لالستثمارات من وإ
  

 نوفمبر في دبي 2و 1الدورة الرابعة من المنتدى تعقد في  - 
بار الشخصیات كمن  1000من المتوقع أن یستقطب المنتدى، الذي تنظمه غرفة دبي، أكثر من  - 

 االقتصادیة
  

المنتدى العالمي األفریقي لألعمال  یستعد : )"ایتوس وایر"(، 2017أكتوبر  16 دبي، اإلمارات العربیة المتحدة،
ار الحكومیین من صناع القر  1000وأكثر من  أفریقیاً  وزیراً  12خمسة من رؤساء الدول األفریقیة، والستضافة 

  .، في دبي2017نوفمبر،  2و 1رفیعي المستوى، مع انعقاد الفعالیة في  القطاعوالمؤسسیین وخبراء 
  

وستناقش الفعالیة ". جیل جدید من رواد األعمال: الغدأفریقیا "وسینعقد المنتدى، الذي تنظمه غرفة دبي، تحت شعار 
یة للقارة، وتبحث في أوجه التطور والتنمیة، إضافةً إلى فرص التي تستمر لمدة یومین التوقعات االقتصادیة الحال

  .شراكات بین الشركات األفریقیة ونظیراتها في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وتأسیساالستثمار 
  

وستجمع الفعالیة عددًا من الحضور رفیعي المستوى، مثل فخامة بول كاجامه، رئیس جمهوریة رواندا؛ وفخامة داني 
 ةفقیم، رئیس-ئیس جمهوریة سیشل؛ وفخامة یوري موسفني، رئیس جمهوریة أوغندا؛ وفخامة أمینة غریبفور، ر 

وكبار المسؤولین  ،جمهوریة موریشیوس؛ وفخامة إدجار لونجو، رئیس زامبیا؛ إضافةً إلى قائمة طویلة من الوزراء
  .لصناعیینوالخبراء االقتصادیین وا ،ورواد األعمال األفارقة الشباب ،الحكومیین

  
في القطاع  نموإلى أن توقیت عقد المنتدى یعتبر مثالیًا، نظرًا لل ،سعادة حمد بوعمیم، المدیر العام لغرفة دبي أشارو 

  .فرص التنمیة واالستثمارإضافًة إلى الخاص الذي تشهده أفریقیا، 
  
غیر مسبوقة، بما في  رفیعة یاتو مست منمن المنتدى حضورًا  الحالیةدورة التستقطب : "سعادة حمد بوعمیمأضاف و 

، لمناقشة مجموعة من التوجهات الرئیسیة، التي یتوقع لها أن تقفز بأفریقیا نحو معنیینذلك رؤساء دول ووزراء 
  ". المرحلة المقبلة من النمو االقتصادي، إضافةً إلى التحدیات والفرص التي تواجهها أسواق المنطقة سریعة النمو

  
كینا فاسو، ور التي تمتد على مدى یومین، وزراء من مختلف الدول األفریقیة، ومن ضمنها بنین، وبوستستقبل الفعالیة، 

  .وغامبیا، وغانا، وماالوي، ومالي، ونیجیریا، ورواندا، والسودان، وأوغندا، وزامبیا



  
قتها غرفة دبي والتي ویعتبر المنتدى العالمي األفریقي لألعمال جزءًا من سلسلة منتدیات األعمال العالمیة التي أطل

تركز على القارة اإلفریقیة وأسواق رابطة الدول المستقلة وأمریكا الالتینیة، حیث استضافت هذه السلسة خالل دوراتها 
اع القرار من  5400وزیرًا وشخصیة مرموقة، و 74رؤساء دول، و 10السابقة  ، وغیرهم من صنّ بلدًا  65رئیسًا تنفیذیًا

  .حول العالم
  

  ینللمحرر  اتمالحظ
  

تقوم رسالتها  ،مؤسسة ذات نفع عام ال تهدف إلى الربحوهي ، 1965تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 
من خالل خلق بیئة محفزة لألعمال، والترویج لدبي  ،على تمثیل ودعم وحمایة مصالح مجتمع األعمال في دبي

  .كمركز تجاري عالمي
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