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دول اآلسيان ساهمت بنسبة  %70من إجمالي واردات دبي العالمية من زيت النخيل واألسماك
المُحضرة

تحليل لغرفة دبي يركز على أهمية دول اآلسيان في تعزيز األمن الغذائي اإلماراتي
 التحليل يتزامن مع استعدادات تنظيم النسخة األولى من المنتدى العالمي لألعمال لدول اآلسيان اإلمارات ثاني أكبر مستوردي المواد الغذائية من دول اآلسيان بين دول مجلس التعاون الخليجيبحصة بلغت  %34في عام 2020
 وجود فرص في استيراد مستخلصات القهوة والشاي واألفوكادو والمانجو والموز واألناناسوالبقوليات المجففة وجوز الهند
 تايلند أكبر سوق لصادرات دبي إلى اآلسيان في  2020تليها ماليزيا وفيتنام وسنغافورة سنغافورة أكبر سوق إلعادة صادرات دبي في العام  2020تليها فيتنام وماليزيا وتايلنددبي ،اإلمارات العربية المتحدة :أصدرت غرفة دبي تحليالً يوضح الدور المهم الذي يمكن لرابطة دول
جنوب شرق آسيا (آسيان) أن تلعبه في تعزيز األمن الغذائي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
ويأتي إصدار هذا التحليل على هامش االستعدادات لتنظيم الدورة األولى للمنتدى العالمي لألعمال لدول
منطقة اآلسيان الذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو  2020دبي في  9-8ديسمبر المقبل تحت شعار
"شراكات اقتصادية عابرة للحدود" .ويهدف المنتدى إلى استكشاف الديناميكيات المتغيرة التي تشهدها دول
هذه المنطقة ،ورصد الفرص المتاحة لحفز أنشطة التجارة واألعمال واالستثمار بين دولة اإلمارات وهذه
الدول.
ويبحث تحليل "التجارة بين دبي واآلسيان في مجال األغذية والمشروبات" المجاالت التي يمكن لدول
اآلسيان العشر أن تساهم فيها في قطاع األغذية والمشروبات في دولة اإلمارات .وتشدد غرفة دبي على
أهمية هذا الموضوع نظراً ألن الدولة تستورد ما بين  %90-80من إجمالي المواد الغذائية التي تستهلكها.
وفي هذا السياق ،قال سعادة حمد مبارك بوعميم ،مدير عام غرفة دبي" :تتمثل إحدى أهم ركائز
االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي  2051لدولة اإلمارات العربية المتحدة في تنويع مصادرها الدولية من
األغذية .وهو أمر ثبت أهميته خالل جائحة ’كوفيد ‘19-التي أثرت بصورة كبيرة على سالسل التوريد
العالمية .وكدولة تشهد نمواً في تعدادها السكاني ،تتنامى أهمية إيجاد أسواق الستيراد المنتجات الغذائية
كأولوية وطنية".
وأضاف بوعميم" :تهدف الدراسة التحليلية التي أعدتها غرفة دبي إلى تسليط الضوء على الفجوات التي
تعاني منها تجارة المواد الغذائية ،من أجل مساعدة التجار في رابطة دولة اآلسيان والمستوردين والمصدرين
في دبي ودولة اإلمارات عموماً .ويشكل األمن الغذائي ،إلى جانب التغير المناخي ،أكثر المشكالت العالمية

إلحاحاً ،لذا من المهم جداً تحديد المجاالت الرئيسية لتحسين عالقات التجارة الثنائية في مجال الغذاء لضمان
توافر إمدادات غذائية كافية للجميع".
ويظهر التحليل وجود فرص قوية ومهمة لزيادة صادرات دول اآلسيان من األغذية إلى إمارة دبي .وبحسب
أرقام جمارك دبي ،بلغت واردات دبي من األغذية والمشروبات (باستثناء التبغ) من دول اآلسيان 2.99
مليار درهم إماراتي في عام  ،2020أي أقل بمعدل  %8,4من عام  2019نتيجة القيود التي فرضتها دول
اآلسيان على صادرات األغذية بسبب جائحة "كوفيد"19 -؛ حيث منعت فيتنام تصدير األرز ووضعت
تايالند قيوداً على تصدير البيض.
وبلغت صادرات دبي من األغذية والمشروبات إلى دول اآلسيان في العام  2020حوالي  577.8مليون
درهم ،ونمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %2.4خالل الفترة  .2020-2011أما قيمة إعادة صادرات
دبي إلى دول اآلسيان من األغذية والمشروبات فحققت معدل نمو سنوي مركب بلغ  %1.5خالل الفترة
.2020-2011
ويوضح التحليل أن دولة اإلمارات كانت ثاني أكبر مستوردي المواد الغذائية من دول اآلسيان بين دول
مجلس التعاون الخليجي ،حيث بلغت حصتها  %34في عام  .2020في حين بلغت حصة دول اآلسيان في
واردات دبي العالمية من األغذية والمشروبات  %6.9في عام  .2020لكن مع السماح بزيادة الصادرات،
أصبح بمقدور دول اآلسيان رفع حصتها في واردات دبي الغذائية ،وبالتالي المساهمة في تعزيز األمن
الغذائي لدولة اإلمارات.
وفيما يخص شراكات دبي مع كل واحد ٍة من دول اآلسيان ،أشارت غرفة دبي إلى أن اإلمارة واجهت عجزاً
في ميزانها التجاري للمواد الغذائية والمشروبات مع جميع دول اآلسيان باستثناء سنغافورة ( 70مليون
درهم إماراتي) ،وكمبوديا ( 15.8مليون درهم إماراتي) ،وبروناي ( 2.9مليون درهم إماراتي).
واستحوذت تايالند على أعلى حصة في واردات دبي من المواد الغذائية والمشروبات من دول اآلسيان العام
الماضي بنسبة  ،%22تلتها فيتنام وإندونيسيا بنسبتي  ،%20ثم ماليزيا  ،%18فالفلبين بنسبة .%10
ً
مجتمعة  %90من واردات دبي من األغذية والمشروبات من منطقة اآلسيان في
وشكلت هذه الدول الخمس
العام .2020
أمّا على صعيد المنتجات ،فيشير تحليل غرفة دبي إلى أن دول اآلسيان ساهمت بنسبة  %70من إجمالي
واردات دبي العالمية من زيت النخيل واألسماك المُحضرة ،باإلضافة إلى ثلث مستورداتها من مستخلصات
القهوة والشاي .عالو ًة على ذلك ،تصدر دول اآلسيان إلى دبي األفوكادو ،والمانجو ،والموز ،واألناناس،
والبقوليات المجففة ،وجوز الهند .وقد نوه التحليل إلى أن تجار اآلسيان لديهم فرصة أكبر لزيادة صادراتهم
إلى دبي.
عالو ًة على ذلك ،بيّن التحليل وجود فرص كبيرة على صعيد تصدير األرز إلى دبي ،وال سيما أنها من أكبر
مستوردي األرز في العالم .وأشار التحليل إلى أن تجار اآلسيان يمكنهم استخدام دبي كمركز إلعادة التصدير
وزيادة صادراتهم إلى دول الشرق األوسط وأفريقيا ،مستفيدين من الخدمات اللوجستية والبنى التحتية
المتطورة التي توفرها اإلمارة.

وعدا عن تسليط الضوء على إمكانات ودور صادرات دول اآلسيان في تحسين األمن الغذائي لدولة
اإلمارات ،تشرح الدراسة التحليلية بالتفصيل صادرات دبي إلى هذه الدول .وقد برزت تايالند كأكبر شريك
لإلمارة في هذا المجال ،حيث استحوذت على ثلث إجمالي صادرات دبي من األغذية والمشروبات إلى دول
اآلسيان ،تلتها ماليزيا ( ،)%23وفيتنام ( ،)%19وسنغافورة (.)%10
ومثلت سنغافورة أكبر شركاء دبي في مجال إعادة تصدير منتجات األغذية والمشروبات إلى دول اآلسيان
في عام  2020بحصة بلغت  ،%54مما يعكس مكانة اإلمارة كمركز تجاري إقليمي .ومن أبرز شركاء
إعادة التصدير اآلخرين لدبي من منطقة اآلسيان فيتنام وماليزيا بنسبتي  ،%16وتايالند بنسبة .%7
ويشير التحليل أيضا ً إلى الفرص المتاحة أمام تجار دبي لتعزيز صادراتهم إلى دول اآلسيان ،مستشهد ًة
بمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي نوه إلى بلوغ عدد سكان دول اآلسيان  667مليونا ً في
عام  ،2020مما يعني فرص كبيرة لتجارة دبي لتصدير المواد الغذائية إلى هذه الدول .وأوصت الدراسة
تجار دبي بضرورة استكشاف سوق المواد الغذائية في الفلبين على وجه التحديد ،حيث يبلغ عدد سكانها
 109,6مليون نسمة وتعد ثاني أكبر دولة في منطقة اآلسيان بعد إندونيسيا وال دور مهم لصادرات دبي في
هذا البلد.
 انتهى –للمحررين:
ً
ً
تلعب غرفة دبي دورا أساسيا في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع األعمال في دبي من خالل دعم نمو األعمال
كمركز تجاري عالمي ،حيث ساهمت منذ تأسيسها في تعزيز مكانة دبي كوجهة
وخلق بيئ ٍة محفزة لها والترويج لدبي
ٍ
عالمية في عالم المال واألعمال واالستثمار .وتقدم الغرفة 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 المنتدى العالمي لألعمال على الراوبط االلكترونية التالية:
/https://www.facebook.com/DCGBForums

https://twitter.com/DcgbForums
/https://www.linkedin.com/showcase/dubai-chamber-global-business-forums

ُ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
ويلهم التحرك نحو إيجاد حلول واقعية لتحديات العالم الواقعية .وسيكون إكسبو  2020دبي أضخم
الرؤى الجديدة
ِ
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.
ُ
موضوعات إكسبو  2020الفرعية ،الفرص والتنقل واالستدامة ،من أجل صون كوكبنا وحمايته،
وس ُتلهم
الزوار
َ
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 18
عاما .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
ّ
ويمثل موقع إكسبو تطبيقا عمليا لالبتكار وقد
 4.38كيلومتر مربع في "دبي الجنوب" قرب مطار آل مكتوم الدولي.
بُني مع األخذ في الحسبان أن يكون إرثا هادفا وملحوظا طويل األمد ،وسيتحول بعد اختتام فعاليات إكسبو 2020
إلى دستركت  ،2020التي تشكل نموذجا لمجتمع عالمي يعيد رسم مالمح مدن المستقبل.

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:
ربى عبد الحليم
مدير ادارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي – غرفة دبي
هاتف+ 971-4-2028450 :

ruba.halim@dubaichamber.com :بريد الكتروني

