
وأكــد المهنــدس ســاعد العوضي المديــر التنفيذي 

لمؤسســة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسســات 

اقتصادية دبــي أهمية قطاع األغذية والمشــروبات 

باعتبــاره مــن المحــاور الرئيســية التي تركــز عليها 

اســتراتيجية دبــي الصناعيــة 2030، حيــث تظهــر 

االســتراتيجية قدرة وإمكانات دبي فــي القيام بدور 

محوري في مجال صناعة األغذية والسلع االستهالكية، 

حيث تركز االســتراتيجية على االســتفادة من تزايد 

الطلب علــى األغذية وخاصًة المنتجات الحالل التي 

تشــكل دبي مركزاً عالميــاً إلنتاجها وتســويقها مما 

يعزز من موقع دبي كعاصمة لالقتصاد اإلسالمي من 

خالل التوسع في قطاعات جديدة لتصبح دبي مركزاً 

إقليميــاً وعالمياً لتصدير المنتجــات الغذائية الحالل 

المبتكــرة والعالية الجودة. وأشــار العوضي إلى أن 

قطاع األغذية والمشــروبات ســاهم بنسبة 13% من 

إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية 

في دبي وبقيمة تبلغ 5 مليارات، حيث يشــكل إنتاج 

قطاع األغذية والمشــروبات نسبة 17% من إجمالي 

إنتاج قطاعات الصناعات التحويلية في دبي، بحسب 

المسح االقتصادي 2017 عن نهاية 2016 الصادر عن 

مركز دبي لإلحصاء. 

أسواق خارجية 
ولفــت العوضي إلى أن قيمة تجــارة دبي الخارجية 

من األغذية والمشــروبات بلغــت 62.8 مليار درهم 

خالل الفترة بين يناير لغاية سبتمبر من 2018، أي ما 

يشــكل 6.5% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير 

النفطيــة لإلمارة في هذه الفترة والتي بلغت 965.3 

مليــار درهم بحســب بيانات جمــارك دبي. وبلغت 

قيمة إعادة صادرات األغذية والمشــروبات من دبي 

12.2 مليــار درهم، فيما بلغت قيمة الصادرات 10.9 

مليــارات درهم، ووصلت قيمة الــواردات إلى 39.6 

مليار درهم. وبلغ إجمالي حجم تجارة دبي الخارجية 

من األغذية والمشروبات خالل األشهر التسعة األولى 

مــن 2018 ما يقارب 12.54 مليار طن، واســتحوذت 

الواردات على 9.1 مليارات طن مقابل 2.1 مليار طن 

للصادرات و1.2 مليار طن من إعادة التصدير. 

وحــل العراق في مقدمة أســواق صــادرات دبي 

الخارجيــة مــن األغذية والمشــروبات بحصة بلغت 

14.63% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة وصلت 

إلــى 1.6 مليــار درهم، وحلت ســلطنة عمــان ثانياً 

بـ1.12 مليار درهم أي ما يشكل 10.2% من اإلجمالي.

وجــاء العــراق أيضاً فــي مقدمة أســواق إعادة 

تصديــر األغذية والمشــروبات من دبي، مســتحوذاً 

على 15.74% مــن حركة إعادة تصدير القطاع أي ما 

قيمتــه 1.93 مليار درهم، باإلضافة أفغانســتان التي 

اســتحوذ على 6.18% من إعادة التصدير أي ما قيمته 

758 مليون درهم، وبلغت قيمة إعادة تصدير القطاع 

من دبي إلى سلطنة عمان 734 مليون درهم، أي ما 

يشــكل 5.9% من اإلجمالي، مقابل 430 مليون درهم 

قيمة إعادة التصدير إلى السعودية. 

وجاءت الهند في صدارة أسواق المصدر لواردات 

دبي مــن األغذيــة والمشــروبات خالل األشــهر 

التســعة األولــى مــن 2018، حيث ســاهمت 

بـ11.89% من إجمالي واردات القطاع، أي ما 

قيمته 4.71 مليارات درهم، تلتها الواليات 

المتحدة األمريكية بـ3.1 مليارات درهم 

أي ما يشــكل 8% من إجمالي واردات 

األغذيــة والمشــروبات إلــى دبي، 

وحلت البرازيل ثالثاً بـ2.26 مليار 

درهم أي ما نســبته %5.72، 

رابعاً  اســتراليا  وجــاءت 

درهم  مليــار  بـ1.94 

يشــكل  مــا  أي 

4.9% من اإلجمالي، وحلت نيوزيلندا خامســاً بـ1.65 

مليار درهم.

أهم السلع 
وفيما يتعلق بأبرز الســلع ضمن تجارة دبي الخارجية 

مــن األغذيــة، أظهرت بيانات جمــارك دبي أن األرز 

يستحوذ على 4.67% من اإلجمالي أي ما قيمته 2.93 

مليار درهم، يليه الحليــب بقيمة 2.92 مليار درهم، 

أي ما يشــكل 4.65% من اإلجمالي، يليه الســكر 

بـ2.88 مليار درهم والمكســرات بـ2.34 مليار درهم 

والشــوكوالته بـــ2.26 مليار درهم. فيمــا تبلغ قيمة 

تجارة دبي من الشاي 1.95 مليار درهم.

وأوضح العوضي أن السكر والمصنوعات السكرية 

من أهم المنتجات الغذائية المحلية الصنع، باإلضافة 

لمنتجات األلبان والبيض والعسل الطبيعي، والزيوت 

الحيوانية والنباتية، باإلضافة للمنتجات التي أساسها 

الحبــوب والدقيق. والجدير بالذكر أن دولة اإلمارات 

حققــت أكثر من 80% من االكتفــاء الذاتي للحليب 

ونحو 40% من االكتفاء الذاتي في طلبها على البيض.

محركات النمو 
وحــول أبرز الفرص التي يزخر بها القطاع قال المدير 

التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: بشكل عام 

ستشكل اســتمرارية الطلب على المنتجات الغذائية 

الفاخرة أهــم محركات النمو الرئيســية في صناعة 

األغذيــة في اإلمــارات، باإلضافة إلــى اإلقبال على 

المنتجــات الصحيــة ذات القيمة الغذائيــة العالية 

والمنتجــات العضوية، نظراً الرتفاع مســتوى الوعي 

الصحــي في المجتمع وتبني أنمــاط حياتية صحية. 

ولفت إلى أن قطــاع األغذية المصنعة في اإلمارات 

شــهد توســع كبير خــالل الســنوات الماضية. ومن 

المتوقع أن يستمر هذا االتجاه مع االستثمار األجنبي 

وتوجهات الحكومة لزيــادة اإلنتاج الغذائي المحلي 

وتحقيق االكتفاء الذاتي. موضحاً أن منتجات األلبان 

ذات القيمــة المضافة تأتي في مقدمة فئات القطاع 

الواعدة أيضاً، إذ إن المســتوى العالي من اســتهالك 

األلبــان في الدولة يمنح الالعبيــن اإلقليميين الكبار 

فرصة لدخول الســوق. حيث يصل اســتهالك الفرد 

من منتجــات األلبان في الدولة إلــى حدود 85-80 

كيلوغرامــاً للفرد ســنوياً، وهو معــدل مرتفع، مما 

يجعل صناعة منتجات األلبان ذات تنافسية عالية مع 

وجود فرص للتوسع في صناعات تعتمد على األلبان 

مثل منتجــات األجبــان، الزبادي والزبــدة وغيرها. 

ومن جانب آخــر، يعد قطاع الخدمات الغذائية من 

أكثر القطاعات تســارعاً في النمو ال ســيما مع تنوع 

الشريحة السكانية وتزايد عدد السكان في الدولة.

وفيما يتعلق بأهم الخطوات الضرورية لتعزيز نمو 

صناعة األغذية والمشــروبات في دبي قال العوضي: 

يتعين على المصانع التي تهدف إلى المنافســة في 

هذا العصر االستثمار في التقنيات الذكية وأتمتة كافة 

عمليات اإلنتاج وتحليلها رقمياً بشكل آٍن ومتواصل، 

وذلك لتحســين العمليات واالرتقاء بمعايير الجودة، 

»إنترنت األشياء الصناعية« تدعم تطور العمليات اإلنتاجية
تتجسد أهم التحديات التي تواجه مصنعي 

األغذية والمشروبات في الحاجة المستمرة 

لتحســين جودة العمليات الصناعية ورفع 

واالستدامة،  التشغيلية  الكفاءة  مستويات 

إضافة إلى اتباع أفضل معايير االســتدامة 

والصحــة والســالمة في هــذه المرحلة، 

التي تشــهد متغيرات متسارعة في أذواق 

المستهلكين بحسب تقرير صدرت مؤخراً 

عــن شــركة »جنــرال إلكتريك«، وأشــار 

التقرير إلى األساليب التي يمكن لمصنعي 

األغذية والمشــروبات في منطقة الشرق 

األوسط تحســين أدائهم، من خاللها على 

مســتوى الكفــاءة واإلنتاجيــة والجــودة 

واالســتدامة والمرونة، مــن خالل تطبيق 

الحلول الصناعية الرقمية.  وخلص التقرير 

إلى أنه يمكن للمصنعين وشــركائهم على 

امتداد سلســلة القيمة في قطاع األغذية 

والمشــروبات االســتفادة من التطبيقات 

واألنظمــة الرقمية الجديــدة، التي تعرف 

باسم »إنترنت األشياء الصناعية« أو الثورة 

الصناعيــة الرابعــة أو الصناعــة الرقميــة 

للحصــول على ميــزة تنافســية أكبر في 

الوقــت الحالي والقدرة علــى مواكبة أية 

متغيرات قد تحدث مستقباًل.

وفــي ضوء ارتفــاع تكاليف المدخالت 

والكــوادر البشــرية، وزيــادة الطلب على 

مرونــة خطــوط التصنيــع، وضغوطــات 

الهوامــش التــي تزيــد تكاليــف كفــاءة 

العمليات واإلنتاجية والجاهزية والجودة، 

والحاجــة إلى تحقيــق تكامــل أكبر بين 

والبيــع  والتوزيــع  التصنيــع  عمليــات 

بالتجزئة، يمكن للحلول الصناعية الرقمية 

تقديم العديد من المقومات التي تساعد 

المصنعيــن علــى تحقيــق النجــاح الذي 

ينشدونه. وتسلط الدراسة الضوء على عدد 

من الحلــول الصناعية الرقمية المناســبة 

بشكل خاص الحتياجات مشغلي صناعات 

األغذية والمشروبات في المنطقة، بما في 

 ،)APM( ذلك حلــول إدارة أداء األصول

وإدارة الخدمات الميدانية، وأنظمة تنفيذ 

العمليــات الصناعيــة )MES( وبرمجيات 

.)Digital Twin( التوأم الرقمي

وفي هــذا الســياق قال علــي صالح، 

الرئيس التنفيذي التجاري لشــركة »جنرال 

إلكتريــك الرقمية« في الشــرق األوســط 

وأفريقيــا وتركيــا: »بالنظــر إلــى الوضع 

الحالــي لعمليــات العديد مــن مصنعي 

األغذية والمشــروبات في المنطقة، فإننا 

نرى فرصــاً ضخمــة لتحقيق تحســينات 

جذريــة على العمليات مــن خالل تطبيق 

الحلول الصناعية الرقمية«.

وأضاف: »تمتاز هــذه الحلول بقدرتها 

على مساعدة المصنعين لتحقيق معدالت 

كفــاءة تشــغيلية تتخطى 95 فــي المئة، 

وخفــض تكاليــف الملكيــة والعمليــات 

اإلنتاجية بنســبة تصل إلى 10 في المئة. 

الرقميــة  الصناعيــة  التقنيــات  وتقــدم 

للشــركات مرونــة أكبر ومنصــات البتكار 

منتجــات وخدمات وحتــى نماذج أعمال 

جديــدة، إضافــة إلى تزويدهــا باألدوات 

الالزمــة لرفــع الكفاءة وتقديــم منتجات 

أفضــل للمســتهلكين«. ووفقاً للدراســة، 

يمكن للمصنعين في المنطقة اســتخدام 

الرقمية لالســتفادة من  الحلول الصناعية 

مزايا عدة تشــمل تعزيز فعالية المعدات 

واســتخدام األصول واإلنتاجية، تحســين 

نوعية المنتجات وخفض معدالت العيوب 

والنفايات، خفض استهالك الطاقة، خفض 

التكلفــة اإلجماليــة للتملــك، وإمكانيــة 

الصيانــة بمواعيد  التحول مــن أســلوب 

محددة إلــى الصيانة االســتباقية، إضافة 

إلى خفض زمن توقف العمليات والتصليح 

والصيانــة عبر ضمان وجود المهندســين 

المناســبين فــي الوقــت المناســب ومع 

المناســبة.  والخبرات  والقطــع  المعدات 

وإضافة إلى التحســينات المباشــرة على 

العمليات التشــغيلية، فإن تطبيق الحلول 

التحــول الرقمي على  الرقميــة بمــوازاة 

مســتوى الشــركة يؤســس لبيئــة داعمة 

لالبتــكار. ويمكن تحقيق ذلــك عبر اتباع 

نمــاذج جديــدة وأكثر فعاليــة للعمليات 

الصناعية من خالل خطوط إنتاج ومنتجات 

ونماذج أعمال جديدة كلياً.

Ⅶ أعد الملف:  بشار باغ
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6.5 % حصة القطاع مــــــــــــن تجارة دبي الخارجية

»صنع في اإلمارات« بوابة تنافسية األغذية والمشروبات عالميًا

التطــورات  فوائــد  تقتصــر  ال 

التكنولوجيــة علــى تعزيــز كميــة 

األغذيــة المتاحــة فحســب، بــل 

المحافظة  فــي  لتســهم  تتعداهــا 

علــى مســتويات الجــودة العالية 

المتوقعــة من قبل المســتهلكين، 

والذيــن يبــدون اهتمامــاً متزايداً 

بنوعيــة المنتجات التي يشــترونها 

وبمســتويات الحماية، التي تقدمها 

العالمــات التجارية بحســب بيورن 

فايتــس، مديــر التســويق العالمي 

لقسم األغذية لدى شركة »تومرا«، 

الــذي أضاف: نشــهد فــي الوقت 

الحالــي حاجة عالمية للوصول إلى 

مستويات أعلى من سالمة األغذية 

واعتمــاد أنظمة تتبــع أكثر فاعلية. 

وفي ضوء المــوارد المائية والبرية 

المحــدودة، إلى جانب الزيادة غير 

المســبوقة في التعداد الســكاني، 

فإنــه ينبغــي علينــا الوصــول إلى 

إنتاجية أكبر من مواردنا  مستويات 

الطبيعية، بما في ذلك الغذاء. 

يشير الخبراء إلى أن قطاع األغذية 

والمشــروبات بحاجــة إلــى إعادة 

تعريف دور الموزعين ضمن سلسلة 

إمــداد القطاع، وتقييــم التوجهات 

والتحديــات فــي الســوق، ووضع 

نمــاذج عمــل مســتدامة، فضــاًل 

عــن الحد مــن تحديات الشــحن 

ويشــير  اللوجســتية.  والخدمــات 

بوشــانت غاندي، مدير قســم لدى 

تروبيــل فــود إلــى أن الموّزعيــن 

يبحثــون أكثر عــن وســائل فعالة 

مــن حيث التكلفة لتقليص رســوم 

الشحن.

قــال أنيانا ناريان، مدير عام شــركة 

المســتهلكين  »هنتــر فــودز«، إن 

باتوا يبحثــون أكثر عن االبتكار في 

منتجــات األغذيــة والمشــروبات، 

حيــث يتزايد الوعي حــول أهمية 

والصحيــة  الغذائيــة  المواصفــات 

لألغذية، وأن تكــون مغلفة بطرق 

صديقة للبيئة، الفتاً إلى أن العديد 

من الشــركات العاملة في القطاع، 

ومــن ضمنها »هنتر فــودز« بدأت 

بالتوجــه نحــو أســاليب التغليف 

والعبــوات القابلة إلعــادة التدوير 

أو القابلــة لالنحالل، مع اســتخدام 

الزيوت األقل تشبعاً بالدهون.

وأوضــح ناريــان، أن دبي تشــكل 

للتوزيع على المستوى  مثالياً  مركزاً 

اإلقليمــي، مما دفع شــركة »هنتر 

فودز« للتوّســع، انطالقاً من اإلمارة 

للدخــول إلى 10 أســواق خارجية 

محفظــة  إلــى  لتضمهــا  جديــدة 

صادراتها التي تضم 27 سوقاً.

تطورات تكنولوجية

االبتكار أولوية

نماذج مستدامة 

تتمتع صناعة األغذية والمشروبات 

في دبي بأهمية اقتصادية خاصة في 

ظل النمو المتواصل الذي تحققه 

بمختلف فئاتها على المستوى المحلي 

واإلقليمي، ويساهم القطاع بـ17% في 

إنتاج الصناعات التحويلية في دبي، 

كما يأتي ضمن محاور استراتيجية دبي 

الصناعية 2٠3٠، فيما تستحوذ األغذية 

والمشروبات على ما يقارب 6.5% من 

إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير 

النفطية لدبي. 

وإلى جانب ارتفاع الطلب المحلي 

المدفوع بارتفاع القوة الشرائية وتنوع 

الشرائح السكانية في دبي واإلمارات 

بالتزامن مع النمو السكاني المتواصل، 

تشكل عالمة »صنع في اإلمارات« عاماًل 

حيوياً يعزز من تنافسية منتجات األغذية 

والمشروبات المحلية التي باتت تتمتع 

بأرقى مستويات الجودة وبأسعار تنافسية 

مما أهلها لالنتشار والتوسع في مختلف 

األسواق اإلقليمية والعالمية.

ₗₙـــــــــــــــــ₉

مروان جناحي: 

التقنيات الحديثة تعزز 
سلسلة القيمة الغذائية

ساعد العوضي: 

دبي مركز عالمي 
للمنتجات الحالل

⁃₁℃⁅ₙ آ₇‶ق وا₁⁙ة و₇ص
تزخر صناعة األغذية واملرشوبات، بفرص متنوعة وآفاق واعدة، يف ظل تنامي الطلب محلياً وعاملياً، وهو ما تعكسه أرقام تجارة د� الخارجية من 

األغذية واملرشوبات، خالل األشهر التسعة األوىل من 2018، والصادرة عن ج�رك د�. 

 % 6.5
حصة األغذية واملرشوبات من إج�يل 

قيمة تجارة د� الخارجية 

 39.6
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قيمة واردات د� من 
األغذية واملرشوبات 

 12.54
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حجم تجارة د� الخارجية من األغذية 

% 14.6
حصة العراق من صادرت د� الخارجية 

من األغذية واملرشوبات 

 1.93
 ₛ℀ر در‶℆ₗₙ

قيمة إعادة تصدير األغذية واملرشوبات من د� 
إىل العراق، أي ما يشكل 15.7 % من إج�يل 

تجارة هذا القطاع يف اإلمارة 

 1.12
 ₛ℀ر در‶℆ₗₙ

صادرت القطاع من د� إىل سلطنة ع�ن

 758
 ₛ℀ن در℃℆ₗₙ

قيمة إعادة تصدير األغذية 
واملرشوبات من د� إىل أفغانستان 

% 4.67
حصة األرز من إج�يل تجارة د� 

الخارجية من األغذية أي ما قيمته 
2.93 مليار درهم 

إعداد: بشار باغ - غرافيك: أسيل الخلييل
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مشيراً إلى أن هذه المتطلبات تواكب توجهات الدولة 

لتطبيق تقنيــات الثورة الصناعية الرابعة بهدف زيادة 

القدرة التنافســية للمنتج اإلماراتي بشكل عام محلياً 

وفي األسواق العالمية.

 رفع الكفاءة 
ومــن جانبه أوضح مروان عبــد العزيز جناحي، مدير 

عــام مجمع دبــي للعلــوم أن الرؤية االســتراتيجية 

لدولة اإلمارات تلحظ بقوة أهمية رفع كفاءة القطاع 

الزراعــي للنهــوض بمنظومة األمــن الغذائي، وتعزيز 

التنــوع االقتصــادي، وتضع ضمن خطط المســتقبل 

القريــب تنمية المنتج المحلي ليبلغ 40% من الســلع 

الغذائية.  وأشار إلى أن تحقيق األمن المائي والغذائي 

عبر منظومة متكاملة ومستدامة، يعني تحقيق »أمن 

المســتقبل«، الذي يندرج ضمن أهداف »استراتيجية 

الثورة الصناعية الرابعــة« التي أطلقتها حكومة دولة 

اإلمــارات عــام 2017 بهــدف تعزيز مكانتهــا كمركز 

عالمــي للثورة الصناعيــة الرابعة، ويشــهد االهتمام 

بتقنيــات الزراعــة الحديثة تنامياً متســارعاً بعد تبني 

وزارة التغيــر المناخي والبيئة، تقنيــة الزراعة المائية 

)بدون تربة( كنمط زراعي جديد، لمواجهة محدودية 

المــوارد الطبيعية المتزايدة من ضعف التربة وشــح 

الميــاه، فعدا عــن توفير هذه الطريقــة ما يصل إلى 

70% مــن المياه الالزمة في الزراعــة التقليدية، فإنها 

تقلُل اســتخدام المــواد الضارة من أســمدة كيماوية 

ومبيــدات زراعية، ما ينعكس باإليجاب على ســالمة 

المنتجات من بقايا المبيدات، وتوفير إنتاج بمواســم 

تستمر لفترات أطول. 

تقنيات مستدامة 
ولفــت جناحي إلى أن الزراعــة المائية ال تحتاج إلى 

تربــة، ولها تفرعــات عديدة، منها اســتخدام محاليل 

المغذيــات المعدنية في مذيــب مائي، وقد نجحت 

شــركات بتطوير تقنية الزراعة المائية في مياه البحر، 

وهــي طريقة تجمع بيــن الطاقة الشمســية وتحلية 

الميــاه وزراعة الخضروات فــي أي منطقة، من خالل 

بيــت زجاجي بحــري - مزيج من الطاقة الشمســية 

وتحليــة المياه والزراعة - لزراعــة وإنتاج الخضروات 

بكميــات تعــادل تلك المنتجــة بالطــرق التقليدية، 

ويعتبر هذا النظام الزراعي مستداماً ونموذجياً، كونه 

ال يعتمد على الوقود األحفوري، إذ يستمد طاقته من 

الشــمس، كما ال يحتاج إلى مساحات أراٍض، فالزراعة 

المائيــة تقنية تجمــع بين الطاقة الشمســية وتوليد 

الكهرباء وإنتــاج المياه العذبة والزراعــة المائية بآٍن 

واحــد.  وتقدم »الزراعة المائية الرأســية« حاًل زراعياً 

جيــداً للبيئة الصحراوية، حيث توفر إنتاجاً مســتداماً 

للمحاصيل الزراعية طيلة أيام الســنة، واستهالكاً أقل 

للمياه المعاد تكريرها، مع استغالل مثالي للمساحات 

المزروعــة. وأضــاف جناحــي: بالنظــر إلــى النتائج 

التــي تحققهــا المــزارع الذكية في منطقــة الخليج، 

والتــي تعتمــد على تقنيــة الزراعة المائية الرأســية، 

فإن مســتقبل الزراعة المائية الرأســية مبشر وواعد، 

فقــد نجحت أولــى المزارع بإنتاج مجموعة واســعة 

من الخضراوات واألوراق العشــبية الصغيرة بأنواعها، 

منها الجرجير، والفجل، والملفوف األحمر، والريحان، 

والخردل. والزراعة الرأســية تتم في طبقات مرصوصة 

رأســيا، بهدف التغلب على العوامــل البيئية الصعبة 

وعدم توفر األراضي الصالحة للزراعة، وهي تســتخدم 

باالقتــران مــع الزراعــة المائية أو الزراعــة بالتربة أو 

الزراعــة الهوائيــة، وتســتهلك كمية أقل مــن المياه 

والســماد والمكمالت الغذائية بنسبة 95% وبدون أي 

مبيدات، مع تعزيز اإلنتاجية.

وتندرج تقنيــات الزراعة الحديثــة في عمق رؤية 

اإلمارات 2021 الطامحة إلى تعزيز مســتقبل مستدام 

وتقنين اســتهالك المياه، فالزراعــة المائية كمنظومة 

إنتاج متكاملة، تســتهلك مياه أقل بنسبة 90% مقارنة 

بالزراعة التقليدية، كما تعمل على إعادة تكرير المياه 

التي تستخدمها.

تطورات رقمية 
وأشــار جناحــي إلى توقعــات بأن تســهم التطورات 

الرقمية والتقنية في قطاع الزراعة في تعزيز سلســلة 

القيمــة الغذائية بأكملها. وبحســب دراســات تحقق 

فــي مجــال  العاملــة  الناشــئة  الشــركات 

التكنولوجيا الزراعية نمواً بنســبة تزيد 

على 80% ســنوياً منذ عــام 2012، 

كما يعــّول علــى تطويــر تقنيات 

الزراعة في إحداث الثورة الخضراء 

والتي  والعشــرين،  الحادي  للقرن 

من شــأنها تغييــر طــرق الزراعة 

تزايد  المزارع عالميــاً، مع  وإدارة 

االعتماد فــي الزراعة على أجهزة 

االستشــعار، والمعدات، واآلالت، 

وتكنولوجيــا المعلومات وإنترنت 

األبعاد  الثالثية  والطباعة  األشــياء، 

لألغذية واللحوم.

تنسيق الجهود لمواجهة التحديات
يشــهد قطاع األغذية والمشــروبات في 

اإلمــارات نمــواً قويــاً، وال يــزال إحدى 

للدولة  األساســية  االقتصاديــة  الركائــز 

ودول المنطقة بحســب صالح عبد الله 

لوتــاه، رئيس مجموعــة صناعة األغذية 

تجــارة  لغرفــة  التابعــة  والمشــروبات 

وصناعــة دبــي، ولفــت لوتــاه إلى أن 

إيجاد أفضل الســبل لحماية مســتهلكي 

الغذاء فــي دولة اإلمــارات مع الحفاظ 

على ظروف السوق المثلى لنمو صناعة 

األغذيــة هو أحــد التحديات الرئيســة 

التــي ال بد من التنســيق إليجاد الحلول 

الفاعلــة لهــا، وكانت مجموعــة صناعة 

األغذية والمشــروبات قد شكلت مؤخراً 

لجنة دعم فنــي وتنظيمي جديدة تضم 

في عضويتها خبراء من كبرى الشــركات 

المحليــة والعالمية لتعمل على دراســة 

ومناقشة التحديات واقتراح الحلول التي 

تســهم في الحــد منهــا، وتمكين قطاع 

األغذية والمشــروبات من مواصلة النمو 

وتفعيل التشــاركية بيــن القطاع الخاص 

والعام.

ملف 07األحد | 05 جمادى اآلخرة 14٤٠ هـ | 10 فرباير 201٩م | العدد 14116

6.5 % حصة القطاع مــــــــــــن تجارة دبي الخارجية

»صنع في اإلمارات« بوابة تنافسية األغذية والمشروبات عالميًا

894 منشأة تستثمر في القطاع

يبلغ عدد المنشــآت المتخصصة في 

الصناعــات الغذائية العاملة في دبي بما 

ال يشــمل المناطق الحرة 894 منشــأة، 

وذلــك وفقاً لبيانــات حديثة صادرة عن 

قطاع التســجيل والترخيص التجاري في 

اقتصادية دبي.

وتركــز تخصــص العــدد األكبــر من 

منشــآت صناعــة األغذيــة فــي صناعة 

البســكوت التي تعمل بها 107 شركات، 

فيما حل نشــاط تعبئة الفواكه والخضار 

المجففــة ثانياً بـــ 55 شــركة، وجاءت 

صناعة منتجات اللحوم ثالثاً بـ 51 شركة، 

فيمــا حلت صناعــة المثلجــات رابعاً بـ 

43 شــركة، وجاء نشاط تعليب األسماك 

واألغذية البحرية وحفظها خامســاً بـ 38 

شركة ، باإلضافة إلى 35 شركة متخصصة 

في تجميد األسماك واألغذية البحرية 

و33 شــركة تعمل فــي صناعة عصير 

الفواكه إلى جانب 33 شــركة تعمل في 

صناعة منتجات لحوم الدواجن. 

وأظهــرت بيانات اقتصاديــة دبي أن 

دبي ســجلت تأســيس 34 شركة جديدة 

متخصصة في الصناعات الغذائية، مقارنة 

بـ 50 شــركة تم تأسيسها في 2017 و55 

شــركة في 2016 و41 شــركة في 2015 

و68 شركة في 2014.

مبيعات األطعمة الصحية تتجاوز 

المعدل العالمي

7.1 % معدل نمو األسواق الخليجية 

حتى 2021

تشير التوقعات إلى زيادة مبيعات األغذية 

الصحيــة والخالية من عناصــر معينة، في 

منطقة الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا، 

بنسبة 7% خالل السنوات الخمس المقبلة، 

ر بـ %4  متجاوزة المعدل العالمي الذي يقدَّ

خــالل الفترة ذاتها، وذلك وفق تقرير صادر 

عن شــركة »يورومونيتور إنترناشــيونال«. 

وأوضح التقرير الشركة أن المستهلكين في 

المنطقة باتوا أكثر اهتماماً بنوعية الطعام 

الــذي يتناولونه أكثر مــن أي وقت مضى، 

وباتت خياراتهم تميل إلى »المنتجات التي 

تمنحهم إحساســاً بالعافيــة وتحمل فوائد 

صحية على المدى الطويل«.

فــي  المســتهلكين  أن  التقريــر  وأضــاف 

المنطقــة »أصبحــوا أكثــر انتقائيــة فــي 

األطعمة  مفضليــن  الغذائيــة،  خياراتهــم 

والتي  والطازجة  الطبيعيــة  والمشــروبات 

مــن  ممكــن  مســتوى  ألقــل  خضعــت 

المعالجة«. والحظت الشركة تزايد اإلقبال 

على ثالث فئــات من األغذية، وهي: أوالً، 

المنتجات الخالية من المشتقات الحيوانية 

والجلوتيــن، والمنتجــات المرتكــزة إلــى 

البروتينات النباتية؛ وثانياً، المنتجات قليلة 

الســعرات الحرارية والخالية من المكونات 

»الصناعيــة« بمــا فيها الُمحليــات؛ وثالثاً، 

األغذية التي تسهم في إطالة العمر كزيت 

األفوكادو وفاكهة التنين.

وقد شــهدت الســنوات األخيــرة تزايداً 

ملحوظاً في اهتمام المستهلكين بالنظام 

الغذائــي، فلــم يعــد مفهــوم »الطعام 

بالحفاظ علــى الصحة  الصحي« يتصــل 

الجسدية وحسب، بل بات يشمل معرفة 

األغذيــة الصحيــة والمواعيــد المثلــى 

لتناولهــا، إلــى جانب االهتمــام بمصدر 

هــذه األغذيــة وطريقــة إنتاجهــا، وقد 

أصبحت هــذه المعلومات تضاهي حتى 

المــذاق من حيث أهميتها في اختيارات 

المستهلكين.

كشــف تقريــر متخصــص عــن أن قطاع 

األغذيــة والمشــروبات فــي منطقة دول 

مجلس التعاون الخليجي ســوف يســتمر 

في النمو بمعّدل يبلغ 7.1 % سنوياً ليصل 

إلــى 196 مليار دوالر بحلــول عام 2021 

مــن معّدله الحالي البالغ 130 مليار دوالر 

وذلك وفقاً لشركة األبحاث اإلقليمية "مينا 

ريسيرتش بارتنرز".

وذكــر التقرير أن حّصــة المملكة العربية 

الســعودية وحدها تشّكل أكثر من نصف 

هذا الســوق تليها اإلمارات بحّصة قدرها 

31 بالمائــة أما دولــة الكويت التي ُتعَتبر 

أكبر ســوق لألغذية والمشــروبات  ثالث 

ع أن تشــهد أعلى نمو  في المنطقة فُيتوقَّ

سنوي بمعدل 9.6 %.

األغذيــة  منتجــات  قطــاع  أن  وأكــد 

والمشــروبات الــذي يتمّيز بوجــود كبير 

لعالمات تجارية عالمية إما ُمصّنعة محلياً 

في المنطقة من خــالل مصانع محلية أو 

مستوردة من خالل موزعين يشكل حصة 

األسد من السوق إذ تبلغ هذه الحصة 70 

% ومع ذلك، فــإن قطاع خدمات األغذية 

والمشروبات الذي تتصّدره سالسل عالمية 

يمثلها شــركاء امتياز إقليميين ..متوقعا له 

ق فــي األداء على نمــو القطاع  أن يتفــوَّ

بحيث يتوســع بمعدل 8.4 % سنوياً حتى 

عام 2021.

ومع ارتفــاع الدخل المتــاح لإلنفاق في 

األسواق الناشئة، يصبح المستهلكون أكثر 

معرفة ودراية وتتغّير فكرتهم عن الطعام 

حيث تتغير األنماط االستهالكية بعيداً عن 

المنتجات األساســية باتجاه بدائل صحية 

ومفيدة أكثر ويسهل الحصول عليها.

ومــن بيــن االتجاهــات المتناميــة التي 

رصدتهــا شــركة "مينا ريســيرتش بارتنرز" 

لألبحاث أيضــاً أّن النمو الســكاني ونمو 

القطــاع الســياحي فــي منطقــة الخليج 

سيســتمّران فــي التأثيــر علــى االرتفاع 

الكبير في قطاع األغذية والمشروبات في 

المنطقة خالل السنوات القادمة.

وقــال التقريــر أن التوقعات المســتقبلية 

الكليــة لمنطقــة دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي تظــل مواتيــة لقطــاع األغذية 

والمشــروبات ألن الحكومات ستظّل تهتّم 

بالدرجة األولــى بالتنويع بعيداً عن النفط 

خــالل العقد القادم .. والعديد من البلدان 

والمــدن في المنطقة تهــدف إلى تحقيق 

التنّوع االقتصادي من خالل خطط تنموية 

ورؤى وطنيــة .. فدبي على ســبيل المثال 

تطّبق استراتيجية 2030 الصناعية الطموحة 

مع إطالق مبــادرات ليس فقط في قطاع 

األغذية والمشــروبات بــل أيضاً في مجال 

الفضاء والمجال البحــري ومجال الصيدلة 

والمعــدات الطبية واأللمنيــوم والمعادن 

الُمصّنعة واآلالت والمعّدات .. كما تمتلك 

المملكة العربية السعودية رؤية للتنّوع من 

خالل خطة التحّول الوطني التي ســتطّبق 

كجزء من رؤية 2030.

التحول الرقمي يعزز كفاءة العمليات
يفرض تســارع حركــة التصنيع في 

الشــرق األوســط علــى الُمصّنعيــن 

االعتمــاد على حلول التحول الرقمي، 

من أجل مواكبة التغيرات المســتمرة 

فــي أذواق وتوقعــات المســتهلكين 

بحســب آثار صّديقي نائــب الرئيس 

التنفيــذي لقطــاع المصانــع الرقمية 

في ســيمنس الشــرق األوسط، وفي 

الوقت نفسه، هناك إقبال متزايد على 

المنتجــات الغذائية حســب الطلب، 

الشــخصية  الرغبات  والتــي تعكــس 

للمســتهلكين فــي قطــاع األغذيــة 

والمشــروبات. وتتيح حلــول التحول 

الرقمــي للُمصّنعيــن إمكانية التغلب 

تنافســي،  التحدي بشــكل  على هذا 

مع توفير مستويات أعلى من اإلتاحة 

التشغيلية والجودة والكفاءة والمرونة. 

وأضــاف: إن التغيرات الســريعة في 

توقعــات المســتهلكين تضع ضغوطاً 

متزايدة على الشــركات بحيث يتعين 

عليها تقديم منتجات مصممة حسب 

الطلب فــي أقصر وقــت ممكن، مع 

الحفاظ على أرقى مستويات الجودة. 

ويتمثــل الحــل األمثــل للتغلب على 

هذا التحدي في االعتماد على حلول 

التحول الرقمي، والذي يتيح للشركات 

القدرة على محاكاة واختبار وتحسين 

المنتجات والعمليات والخطط. 

75.5 مليار درهم إجمالي 
المبيعات في الدولة

أظهرت دراســة أعدتها مؤسســة دبي لتنمية 

الصادرات أن تقديرات قيمة مبيعات األغذية 

والمشــروبات خــالل العــام 2018 تصل إلى 

75.5 مليار درهم، وتشكل حصة األغذية منها 

90% مقابل 10% حصة مبيعات المشــروبات، 

وذلك بحسب بيانات مؤسسة »بزنس مونيتور 

انترناشيونال- بي إم آي« لألبحاث. 

وتســتحوذ اللحوم والدواجن على الحصة 

األكبــر من مبيعــات األغذية فــي اإلمارات، 

بنســبة تصل إلى 24%، تليهــا مبيعات الخبز 

واألرز ورقائــق الحبــوب بـــ 14%، وحلت كل 

من األلبان واألجبان ثالثاً بـ 13% والخضراوات 

أيضاً بذات النسبة.

مونيتــور  »بزنــس  مؤسســة  وتوقعــت 

انترناشــيونال- بــي إم آي« لألبحــاث نمــو 

مبيعــات األغذيــة فــي الدولة بنســبة %4.6 

خالل العــام الجاري، على أن تســجل معدل 

نمو مركباً بنســبة 6 % خالل الفترة بين 2019 

لغاية 2023، ومن المتوقع أن تحقق مبيعات 

المشــروبات فــي الدولة نمــواً بمعدل %6.9 

خــالل 2019، علــى أن يصــل معــدل النمو 

المركــب إلــى 6% خــالل الفترة بيــن 2019 

لغاية 2022.

وتوقعت الدراســة نمــو مبيعات األطعمة 

المخبوزة في أســواق الدولة بمعدل ســنوي 

7.1% لغايــة 2022 فــي ظــل تنــوع أنماط 

االســتهالك لــدى الســكان، على أن يســجل 

قطاع الزيوت والدهون أكبر معدل نمو سنوي 

مركــب بقيمة 7.5% خــالل الفترة بين 2019 

.2020 -

وفيمــا يتعلــق بقطــاع المشــروبات في 

الدولة، توقعت "بزنس مونيتور انترناشيونال" 

أن تحقق المياه المعبئــة المعدنية والغازية 

أعلى معدالت نمو ضمن فئات القطاع، حيث 

تشير التقديرات إلى أنها حققت نمواً بمعدل 

11.1 % فــي 2017 و 22.3 % فــي 2018، مع 

توقعات بأن تستمر في النمو بمعدل 20.2 % 

في 2019 وبنفس المعدل في 2020.

⁃₁℃⁅ₙ آ₇‶ق وا₁⁙ة و₇ص
تزخر صناعة األغذية واملرشوبات، بفرص متنوعة وآفاق واعدة، يف ظل تنامي الطلب محلياً وعاملياً، وهو ما تعكسه أرقام تجارة د� الخارجية من 

األغذية واملرشوبات، خالل األشهر التسعة األوىل من 2018، والصادرة عن ج�رك د�. 

 % 6.5
حصة األغذية واملرشوبات من إج�يل 

قيمة تجارة د� الخارجية 

 39.6
 ₛ℀ر در‶℆ₗₙ

قيمة واردات د� من 
األغذية واملرشوبات 

 12.54
 ⁵ ر‶℆ₗₙ

حجم تجارة د� الخارجية من األغذية 

% 14.6
حصة العراق من صادرت د� الخارجية 

من األغذية واملرشوبات 

 1.93
 ₛ℀ر در‶℆ₗₙ

قيمة إعادة تصدير األغذية واملرشوبات من د� 
إىل العراق، أي ما يشكل 15.7 % من إج�يل 

تجارة هذا القطاع يف اإلمارة 

 1.12
 ₛ℀ر در‶℆ₗₙ

صادرت القطاع من د� إىل سلطنة ع�ن

 758
 ₛ℀ن در℃℆ₗₙ

قيمة إعادة تصدير األغذية 
واملرشوبات من د� إىل أفغانستان 

% 4.67
حصة األرز من إج�يل تجارة د� 

الخارجية من األغذية أي ما قيمته 
2.93 مليار درهم 

إعداد: بشار باغ - غرافيك: أسيل الخلييل

املصدر: ج�رك د�
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القيمة (مليار درهم)

4.71

3.1

2.26

1.94

1.65

 12.2
 ₛ℀ر در‶℆ₗₙ

قيمة إعادة صادرات 
القطاع 

 10.9
 ₛ℀رات در‶℆ₗₙ
قيمة صادرات القطاع 
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