
 

 

 

 

08/09/2021  

  دبي 2020الذي تنظمه غرفة دبي وإكسبو  استعداداً للمنتدى العالمي األفريقي لألعمالفي تحليل 

األغذية  مجالفي  فريقيةالقارة األمع مليار دوالر حجم تجارة دبي  13.9
  2020-2015الفترة والمشروبات خالل 

بين دبي واألسواق األفريقي:ة خ:الل  باستثناء التبغ حجم تجارة األغذية والمشروبات مليار دوالر 2.4 •
2020 

بقيم:ة  2020الشريك التجاري الرئيسي لدبي في تجارة األغذي:ة والمش:روبات ف:ي  دول شمال أفريقيا •
 مليون دوالر 971.2وصلت إلى 

 

إجم::الي تج::ارة دب::ي م::ع الق::ارة األفريقي::ة ف::ي مج::ال األغذي::ة  إنكش::ف تحلي::ل ح::ديث لغرف::ة دب::ي _  ب++يد
بلغت قيم:ة التب:ادل  في حين، 2020-2015مليار دوالر خالل الفترة  13.9بلغ  (باستثناء التبغ) والمشروبات

ملي::ار  2.4ح::والي  2020ف::ي الع::ام  (باس++تثناء التب++غ)ف::ي مج::ال األغذي::ة والمش::روبات  الثن::ائي ب::ين الج::انبين
  .  2017% مقارنة بالعام الذي سبقه وهو األعلى منذ عام 18دوالر امريكي، بنمو 

% م:ن إجم:الي تج:ارة 13إجمالي تجارة دبي في األغذية والمشروبات مع إفريقيا في المتوسط حوالي ويشكل 
  .2020ـــ 2015الكريمة على مدى الفترة دبي مع القارة باستثناء تجارة الذهب والمجوهرات واألحجار 

ويأتي إصدار هذا التحليل لتسليط الضوء على الفرص االستثمارية لتجار دبي في الق:ارة الس:مراء م:ع اس:تعداد 
دب:ي لتنظ:يم ال:دورة السادس:ة م:ن المنت:دى الع:المي األفريق:ي لألعم:ال خ:الل الفت:رة  2020غرفة دبي وإكس:بو 

ويقدم التحلي:ل وص:فاً دقيق:اً لمس:توى أداء األس:واق مبين:اً أن التج:ارة الثنائي:ة  .في إكسبو 2021أكتوبر  13-14
تمث:ل فرص:ة ثمين:ة للمس:تثمرين وتس:اعد عل:ى بن:اء  في مجال األغذي:ة والمش:روباتبين دبي والقارة األفريقية 

وص:ناعة دب:ي بيئة تجارية متطورة تسهم في تسريع وتيرة نمو األسواق وازدهارها، حيث تعمل غرفة تج:ارة 
  على تشجيع التجار والمستثمرين الستغالل الفرص االستثمارية الكبيرة التي تقدمها القارة السمراء.

 2020و 2015أن::ه ب::ين ع::امي  المبن::ي عل::ى أبح::اث غرف::ة دب::ي وفق::اً لبيان::ات جم::ارك دب::ي، ويش::ير التحلي::ل
بنس:بة ، وذل:ك ب:ي م:ع أفريقي:اتج:ارة دحج:م إجم:الي الصادرات في مجال األغذية والمش:روبات عل:ى سيطرت 

% وإع::ادة الص::ادرات 31فريقي::ا ح:والي أص::ادرات دب:ي م::ن األغذي::ة والمش:روبات إل::ى حي:ث ش::كلت  ،54%
23%.  

 2021المنت::دى الع::المي األفريق::ي لألعم::ال  تنظ::يمل م::ع اس::تعدادهاغرف::ة دب::ي  أص::درتهال::ذي وب::ين التحلي::ل 
أن الف::رص ية"، تق::ود مس::تقبل التح::والت االقتص::ادالتج::ارة " ح::ت ش::عاردب::ي ت 2020بالتع::اون م::ع إكس::بو 



 

 

 

 

االستثمارية في أسواق األغذية والمشروبات األفريقية تسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواج:ه ه:ذا القط:اع 
 ،من ضعف في البنية التحتية وارتفاع التكاليف التشغيلية للمزارع والمصانع وع:دم الق:درة عل:ى زي:ادة اإلنت:اج

ً فرصلوقت ذاته في اما يمثل م  ةلعم:ل عل:ى مش:اريع اس:تثماريلاستثمارية واعدة للش:ركات التجاري:ة ف:ي دب:ي  ا
اإلم::ارات لألم::ن الغ::ذائي وت::دعم القط::اع الزراع::ي األفريق::ي وتعم::ل عل::ى  ةزراعي::ة تحق::ق أه::داف اس::تراتيجي

  تسريع وتيرة النمو.

  مع أفريقيا 2020تجارة دبي البينية من األغذية والمشروبات في 

، بلغت قيمة إجمالي صادرات دبي من األغذية والمشروبات إلى الق:ارة 2020أشار التحليل إلى انه في العام و
 1,066.6ملي::ون دوالر وبلغ::ت قيم::ة ال::واردات  516.3ملي::ون دوالر، وإع::ادة الص::ادرات  816.8اإلفريقي::ة 

 266.5لمشروبات م:ع الق:ارة بل:غ مليون دوالر. وبذلك، سجلت دبي فائضا ايجابيا في ميزان تجارة األغذية وا
  .مليون دوالر

الشريك التجاري الرئيسي لدبي من حيث إجمالي التجارة في ، 2020كانت منطقة شمال إفريقيا في عام و
منطقة على الاستحوذت وقد مليون دوالر.  971.2حوالي  تبقيمة إجمالية بلغوذلك والمشروبات،  غذيةاأل

الرئيسيين في شركاء دبي ومن والمشروبات إلى إفريقيا.  غذيةمن إجمالي صادرات دبي من األ %62حوالي 
  المنطقة مصر والسودان وليبيا والمغرب.بألغذية والمشروبات مجال ا

أما ثاني أكبر شركاء دبي التجاريين في مجال األغذية والمشروبات بإفريقيا فكان:ت منطق:ة ش:رق الق:ارة حي:ث 
. وم:ن ش:ركاء دب:ي التج:اريين 2020مليون دوالر في ع:ام  828.3تجارة في هذا القطاع حوالي بلغ إجمالي ال

  .الرئيسيين في المنطقة كينيا، والصومال، وتنزانيا واثيوبيا

، جاءت منطقة الجنوب اإلفريقي في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر شركاء دبي التجاريين في 2020في 
مليون دوالر. وحلت ثانية في أسواق واردات دبي  362.9مة إجمالية قدرها مجال األغذية والمشروبات بقي
  مليون دوالر. 335.5من القارة بقيمة إجمالية بلغت 

  

تعتبر منطقة غرب إفريقيا رابع شريك تجاري لدبي في مجال األغذية والمشروبات بالقارة وذلك بقيمة 
مليون دوالر. وتعد نيجيريا وغانا وموريتانيا وساحل العاج شركاء رئيسيين لدبي في  192.9إجمالية قدرها 

  مجال األغذية والمشروبات بالمنطقة.

 **انتهى**

 للمحررين:



 

 

 

 

وهي مؤسسة ذات نفع عام ال تهدف إلى الربح وتقوم رسالتها  ١٩٦٥تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 
مجتمع األعمال في دبي من خالل خلق بيئة محفزة لألعمال ودعم نمو األعمال على تمثيل ودعم وحماية مصالح 
   .وترويج دبي كمركز تجاري عالمي

وتوفر غرفة تجارة وصناعة دبي منظومة متكاملة من الخدمات الذكية واإللكترونية التي تغطي كافة احتياجات 
الخدمات الذكية حيث بلغت نسبة التحول الذكي في ومتطلبات مجتمع األعمال. وتعتبر الغرفة من رواد مقدمي 

%، ويمكن االستفادة من خدماتها الذكية عبر استخدام التطبيق الذكي للغرفة أو زيارة 100خدماتها األساسية 
  الموقع اإللكتروني

  : الراوبط االلكترونية التالية على المنتدى العالمي لألعمالتابعوا 

  

 

https://www.facebook.com/DCGBForums/ 

https://twitter.com/DcgbForums 

https://www.linkdin.com/showcase/dubai-chamber-global-business-forums/ 
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�     2020202020202020ن � د�� � د�� � د��  ®®®®د��

# من مارس  2021من األول من أ�ت��ر  � بزوار من جميع  2020، يرحب إ�سبو 2022إ, الحادي والثالث%$ د��
 �
� صنع عالم جد?د، ف@ما ?جمع ال=وكب ;أ9ە #7

     مRان واحد إلعادة Oشك@ل المستق�ل. أنحاء العالم، لGساهموا #7

حاضنة األفRار األ�WX  2020تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستق�ل"، ?مثل إ�سبو  •
� العالم، إذ ?حفز ت�ادل الرؤى الجد?دة و`لِهم التحرك نحو إ?جاد حلول واقع@ة 

ا #7 $Xتأث
      لتحد?ات العالم الواقع@ة

�  2020س@كون إ�سبو  •
� أضخم لقاء ثقا#7 � العالم، إذ سيوفر تجارب مدهشة وملهمة  د��

#7
ة ممتدة عi مدار  jXط@لة ف �

#lالصع@د العاط iهذە التجارب  182ع �
يوما، وسoساهم #7

qات، ومؤسسات  200أ�WX من  r9ذلك دول، ومنظمات متعددة األطراف، و �
جهة، ;ما #7

 الزوار، إلقامة vسخة إ�سبو الدو,� األضخم وا
# أل�WX تنوعا عi تعل@م@ة، فضال عن مالي%$

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

    اإلطالق
، من أجل صون  الفرص والتنقل واالستدامةالفرع@ة،  2020سُتلهم الزواَر موضوعاُت إ�سبو  •

 كوكبنا وحمايته، واستكشاف آفاق جد?دة، وصنع مستق�ل أفضل للجميع
مثال@ة للعائالت، تزخر ;~الف الفعال@ات، ، عi مدار ستة أشهر، وجهة 2020س@كون إ�سبو  •

 عاما 18االستكشاف@ة الرائعة، وسيوفر دخوال مجان@ا لألطفال ما دون سن والتجارب 
م إ�سبو  • # jXمساواة وعدال و�نصافا للجميع، ف@ما ?حافظ  2020?ل WXبناء عالم أ� �

;المساهمة #7
� مجاالت 

# رواد #7 اء عالمي%$ �Xاع أحدث التوجيهات الصادرة عن خ�ات �Xسالمة الزوار، ع iع
  الطب، والعلوم، والصحة

ق@ا وجنوب آس@ا،  2020إ�سبو  • ق األوسط وأف̀� rمنطقة ال� �
� أول إ�سبو دو,� ?قام #7 د��

� الجنوب" قرب مطار آل مكتوم   4.38و`متد موقعه عi مساحة  � "د��
ك@لومjX م��ــع #7

 الدو,� 
ل موقع إ�سبو تطب@قا عمل@ا لالبتRار وقد  •

ّ
� الحس�ان أن ?كون إرثا هادفا ?مث

� مع األخذ #7
ُب�#

كت  2020وملحوظا ط�`ل األمد، وس�تحول ;عد اختتام فعال@ات إ�سبو  jX2020إ, دس ،
� OشRل نموذجا لمجتمع عال�� ?ع@د رسم مالمح مدن المستق�ل 

jال� 
 

  للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:

 ربى عبد الحليم

  غرفة دبي –ة واالتصال المؤسسي مدير ادارة العالقات العام

  + 971-4- 2028450هاتف: 

  ruba.halim@dubaichamber.comبريد الكتروني: 

 

 

 

 

 

 


