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تزامنا ً مع استعدادها لتنظيم النسخة األولى من المنتدى العالمي لألعمال لدول اآلسيان في ديسمبر المقبل

غرفة دبي تحدد فرص التعاون والتجارة واالستثمار مع إندونيسيا
 بوعميم :إندونيسيا من األسواق المجزية المليئة بالفرص االستثمارية للشركات العاملة في اإلمارة إندونيسيا سابع أكبر مصدر لالغذية في العالم في 2020 يمكن للشركات اإلماراتية استيراد المالبس ومنتجات األخشاب والقهوة وجوز الهند من إندونيسيا وإعادةتصديرها إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق األوسط

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة :في إطار استعداداتها لتنظيم الدورة األولى من المنتدى العالمي لألعمال لدول
اآلسيان في  9-8ديسمبر  ،2021الذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو  2020دبي تحت رعاية كريمة من
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه هللا"،
أصدرت غرفة دبي اليوم تحليالً مفصالً حول فرص األعمال والتجارة واالستثمار بين دولة اإلمارات وإندونيسيا.
وسلط التحليل الضوء على المؤشرات االقتصادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة في عام  ،2020حيث كانت الدولة
ضمن قائمة أكبر  20شريك لالستيراد بالنسبة إلندونيسيا ،كما صنفت اإلمارات في المرتبة  24كوجهة لصادرات
إندونيسيا .وفي العام نفسه ،احتلت إندونيسيا المرتبة  52و 33في قائمة الصادرات والواردات اإلماراتية على
التوالي .ويشير ذلك إلى أن هناك مجموعة هائلة من الفرص غير المستغلة لزيادة التعاون المشترك والتجارة الثنائية
بين الجانبين.
وكشف التقرير عن  10منتجات محتملة يمكن للتجار اإلندونيسيين من خاللها زيادة الصادرات إلى دولة اإلمارات
العربية المتحدة؛ على رأسها الفحم ولفائف الصلب المسطح واألحذية .وبلغت واردات اإلمارات من هذه المنتجات
العشرة في عام  2020أكثر من  125مليون دوالر أمريكي ،لكن حصة إندونيسيا من واردات اإلمارات لهذه
المنتجات كانت أقل من  ،٪15وهو ما يؤكد وجود فرص تصدير كبيرة للتجار اإلندونيسيين .كما يمكن للشركات
اإلماراتية استيراد المالبس ومنتجات األخشاب والقريدس والقهوة وجوز الهند من إندونيسيا وإعادة تصديرها إلى
أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق األوسط.
وقال سعادة حمد مبارك بوعميم ،مدير عام غرفة دبيُ " :تعد منطقة دول اآلسيان مهمة للغاية بالنسبة للشركات التي
تتخذ من دبي واإلمارات العربية المتحدة مقراً لها ،حيث ُتعد إندونيسيا واحدة من أهم األسواق في منطقة دول
اآلسيان .وتظهر أرقامنا وجود العديد من الفرص غير المستغلة التي لم يتم االستفادة منها بالكامل .كما يسلط التحليل
أيضا ً الضوء على الفجوات الموجودة والمجاالت التي يُحتمل أن يكون فيها عوائد مربحة على االستثمار للشركات
التي تستهدف إندونيسيا".
وأضاف سعادته قائالً" :التعاون المشترك بين الجانبين مستمر وآخرها االتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين "دي بي
وورلد" ،وصندوق الثروة السيادي اإلندونيسي ،والتي تهدف إلى تطوير قدرة الموانئ البحرية في إندونيسيا ،وتعزيز

عملياتها اللوجستية على مدى العقود الثالثة المقبلة .اندونيسيا بالنسبة لنا سوق مهمة ،والفرص المجزية المتاحة في
هذه السوق ينبغي االستفادة منها".
أما فيما يتعلق بالصادرات ،فقد حددت الدراسة  10منتجات محتملة يمكن تصديرها من اإلمارات العربية المتحدة
إلى إندونيسيا؛ على رأسها الذهب الخام ،واأللمنيوم غير المشغول ،وبوليمرات اإليثيلين .وأشار التحليل إلى أن قيمة
واردات إندونيسيا من هذه المواد خالل العام  2020وصلت مبلغا ً تقارب قيمته  307مليون دوالر ،إال أن حصة
اإلمارات كانت أقل من  ،٪15مما يؤكد وجود فرصة كبيرة للتجار اإلماراتيين لزيادة صادراتهم.
وبيّن التحليل وجود فرص للتعاون في مجال األغذية حيث تعتبر أندونيسيا سابع أكبر مصدر لألغذية في العالم في
العام  ،2020في حين تستورد دولة اإلمارات حوالي  %80من احتياجاتها الغذائية ،مما يفتح المجال للتعاون
المشترك في هذا المجال في المستقبل.
وتبرز فرص للشركات اإلماراتية لالستثمار في البنية التحتية في إندونيسيا ،حيث تتطلع إندونيسيا لتعزيز إنفاقها
على البنية التحتية إلى أكثر من  430مليار دوالر خالل الفترة  ،2024-2020وبنمو بنسبة  %20خالل الفترة
.2019-2015
ومن المتوقع أن تجتذب النسخة األولى من المنتدى العالمي لألعمال لدول اآلسيان ،التي تقام تحت شعار "شراكات
اقتصادية عابرة للحدود" ،المئات من أصحاب المصلحة التجارية من دبي واإلمارات العربية المتحدة وإندونيسيا ،بما
يشمل المسؤولين الحكوميين ،وقادة الصناعة ،والخبراء االقتصاديين ،وأصحاب األعمال الصغيرة ،ورجال األعمال.
ويهدف إطالق المنتدى العالمي لألعمال لدول اآلسيان إلى تعريف مجتمع األعمال ،في دبي واإلمارات العربية
المتحدة بفرص االستثمار غير المستغلة الموجودة حاليا ً في رابطة دول جنوب شرق آسيا (اآلسيان) ،باإلضافة إلى
إبراز مكانة دبي بصفتها مركز أعمال دولي رئيسي في المنطقة ،ووجهة مثالية للمصدرين اإلندونيسيين ،وذلك
بفضل ما تتمتع به اإلمارة من استراتيجي بين الشرق والغرب ،وبنيتها التحتية المتقدمة وبيئة األعمال السهلة التي
تسهل حركة السلع والمنتجات في األسواق الجديدة.
ويُمثل المنتدى العالمي لألعمال الذي تنظمه غرفة دبي مبادرة تجارية راسخة ،تتضمن سلسلتها حاليا ً كاًل من
المنتدى العالمي األفريقي لألعمال والمنتدى العالمي لألعمال ألمريكا الالتينية .ويكتسب المنتدى العالمي لألعمال
لدول اآلسيان ،أحدث إضافة لهذه السلسلة زخما ً قويا ً نظراً إلى ما تتمتع به منطقة اآلسيان ،المكونة من  10دول
أعضاء ،من أهمية كبيرة نابعة من إمكاناتها الهائلة وغير المستغلة ،والفرص التجارية المجدية بالنسبة للشركات التي
تتخذ من دبي واإلمارات العربية المتحدة مقراً لها.

 انتهى-للمحررين:

تلعب غرفة دبي دوراً أساسيا ً في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع األعمال في دبي من خالل دعم نمو األعمال وخلق بيئ ٍة محفزة لها والترويج
كمركز تجاري عالمي ،حيث ساهمت منذ تأسيسها في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية في عالم المال واألعمال واالستثمار .وتقدم الغرفة
لدبي
ٍ
مجموعة واسعة من الخدمات التي تعزز تنافسية األعمال وتدعم شركات القطاع في تسهيل ممارسة أعمالها ومنها إصدار شهادات المنشأ ،وتوفير
البيانات واألبحاث االقتصادية ،وتقديم خدمات الوساطة والتحكيم التجاري ،واستقبال الوفود التجارية األجنبية وإرسال بعثات تجارية إلى الخارج،
وكذلك تنظيم الملتقيات والندوات ولقاءات األعمال والدورات تدريبية لممثلي مجتمع األعمال ،وخدمة مجموعات ومجالس األعمال فضالً عن تقديم
خدمات التصنيف االئتماني ،وعدد كبير من الخدمات الذكية المتخصصة التي تلبي احتياجات األعضاء ،وتعزز بيئة االستثمار في دبي

تابعوا غرفة دبي على الروابط االلكترونية التالية:

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

ُ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 تأثيرا في العالم ،إذ يحفز تبادل الرؤى الجديدة ويل ِهم التحرك نحو إيجاد حلول واقعية لتحديات العالم الواقعية .وسيكون 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 .وستُلهم الزوا َر
موضوعات إكسبو  2020الفرعية ،الفرص والتنقل واالستدامة ،من أجل صون كوكبنا وحمايته،
واستكشاف آفاق جديدة ،وصنع مستقبل أفضل للجميع .وسيكون إكسبو  ،2020على مدار ستة أشهر ،وجهة مثالية للعائالت ،تزخر بآالف الفعاليات،
والتجارب االستكشافية الرائعة ،وسيوفر دخوال مجانيا لألطفال ما دون سن  18عاما .ويلتزم 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 .ويمثّل 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 عبدالحليم
مدير ادارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي – غرفة دبي
هاتف+ 971-4-2028450 :

ruba.halim@dubaichamber.com :بريد الكتروني

