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صفحة متخصصة  يتم اعدادها 
بالتعاون مع منظمة الخليج 
لالستشارات الصناعية «جويك» 
وتنشر أول يوم إثنين من كل 

شهر

الحصول  بــالــقــدرة على  الخليج  تتميز دول 
الجمركية  التعرفة  التقنية. وانــخــفــاض  على 
لـــــواردات الــســلــع الــزراعــيــة وارتـــفـــاع مستوى 
املــواصــفــات واملــقــايــيــس بــمــا يــخــص الــرقــابــة 
الــصــرف على  إمكانية  الصحية، فضال عــن 
القوة الشرائية.  إلى  البحث والتطوير وتوفر 
املنتجات  الـــواردات من  ارتفاع فاتورة  جانب 
الــزراعــي في  الغذائية.. وإمكانية االستثمار 
دول أخرى خارج دول املجلس. والقدرة على 
اســتــقــطــاب وجــلــب الــعــمــالــة املـــاهـــرة. إضــافــة 
التجارة  االســتــفــادة مــن منطقة  إمكانية  إلــى 
الغذائية.  للصادرات  للترويج  الكبرى  العربية 
ــات  ــراء دراســ ــ وتـــوفـــر مــعــلــومــات الـــســـوق إلجـ
الــــجــــدوى لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــصـــنـــاعـــيـــة الــغــذائــيــة 
وسهولة الحصول على التمويل من صناديق 

التمويل.
 أما التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية 
فهي ارتفاع حدة املنافسة في السوق املحلية 
املستوردة ومحدودية وصول  املنتجات  من 
الخليجية  الــغــذائــيــة  الــصــنــاعــات  مـــن  الــكــثــيــر 
ــواد الــخــام  لــألســواق الــعــاملــيــة، وعـــدم تــوفــر املــ
مــحــلــيــًا ملــحــدوديــة تــوفــر األراضـــــي الــزراعــيــة 
ــويـــق املــنــتــجــات  ــة تـــسـ ــوبـ ــعـ إضــــافــــة إلــــــى صـ
واإلمكانات لدى الصناعات الغذائية الصغيرة 
الصعوبات  أن هنالك بعض  واملتوسطة، كما 
الصناعية، مع  األراضـــي  الحصول على  فــي 

االرتفاع في تكلفة إنشاء املباني الصناعية.

 22.1 مليون دوالر واردات 
الخليج من املنتجات 

الغذائية 2015

دول الخليج تولي املزيد من 
االهتمام لتطوير وتنمية 

الصناعات الغذائية 

تطرح مجموعة من الفرص االستثمارية الواعدة 

جويك تعقد امللتقى األول ملصنعي األغذية 
وبرامج األمن الغذائي في الخليج 

عقدت «منظمة الخليج لالستشارات الصناعية» (جويك)، 
أمــس، بمركز الــدوحــة للمؤتمرات واملــعــارض امللتقى األول 
ملصنعي املنتجات الغذائية وبرامج األمــن الغذائي في دول 
الخليج العربية»، و»معرض فودكس قطر» تحت شعار «رحلة 

من املزرعة إلى املائدة»، بتنظيم من شركة الفجر للمعلومات 
والخدمات ممثلة بشركة الخليــج للتسويـق، والــذي يستمر 
حتي غدًا الثالثاء. يتخلل امللتقى جلسات عمل تتضمن عرضًا 
للمنظمة حول تشخيص واقع ومكونات الصناعات الغذائية بدول 

مجلس التعاون ودورهــا في توفير األمن الغذائي لدول مجلس 
التعاون، وورقة عمل من جامعة قطر حول الصناعات الزراعية، 
إضافة لعرض الفرص االستثمارية واستعراض تجارب الجهات 

ذات الصلة واملتخصصة في مجال التصنيع الغذائي.

طرحت «جويك» مجموعة من الفرص االستثمارية 
الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة 
املــنــاطــق االقــتــصــاديــة،  إلــى عــرض تقديمي لشركة 
وكـــذلـــك جــلــســات لــعــرض الــتــقــنــيــات فـــي التصنيع 

.FOODEX الغذائي من الشركات العارضة في
واقع الصناعات الغذائية في الخليج

أولــــت دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون املـــزيـــد مـــن االهــتــمــام 
واملــســانــدة لتطوير وتنمية الصناعات الغذائية، 
وبــمــوازاة ذلــك بذلت جــهــودًا كبيرة لتنمية الثروة 
الــــزراعــــيــــة والـــحـــيـــوانـــيـــة والـــســـمـــكـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا 
املــقــومــات األســاســيــة لتنمية وتــطــويــر قطاع  أحـــد 

الصناعات الغذائية الخليجية.
تـــعـــتـــبـــرالـــصـــنـــاعـــات الــــغــــذائــــيــــة إحــــــــدى الــــدعــــائــــم 
األساسية لتكوين البعد االقتصادي اإلستراتيجي، 
حــيــث إنــهــا تــســهــم بــشــكــل فـــّعـــال فـــي تــأمــني الــغــذاء 
لإلنسان، وتعمل على تحقيق أكبر قــدر ممكن من 
االكتفاء الذاتي من املنتجات الغذائية، والتقليل من 
االعــتــمــاد على االســتــيــراد، مما يـــؤدي إلــى تحقيق 

األمن الغذائي.
ــام دول املـــجـــلـــس بــتــطــويــر  ــمـ ــتـ ــتـــاج اهـ ــن نـ ــان مــ ــ وكــ
الصناعات الغذائية أن وصل عدد املصانع العاملة 
فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع بـــــدول املــجــلــس عــــام 2016 نحو 
2,063 مصنعًا، تمثل ما نسبته 11.7 % من إجمالي 
البالغ 17,596 مصنعًا، بلغ إجمالي  عدد املصانع 
االستثمارات فيها قرابة 25.0 مليار دوالر أمريكي، 

تمثل مــا نسبته 6.3 % مــن إجمالي االستثمارات 
البالغ 394 مليار  في قطاع الصناعات التحويلية 
ألــف عامل في قطاع  دوالر، واستوعبت نحو 257 
الصناعات الغذائية، ممثلة ما نسبته حوالي 15.5 
% من إجمالي عدد العاملني في قطاع الصناعات 

التحويلية والبالغ 1,664 ألفا.
أدت هذه التطورات إلى زيادة مساهمة الصناعات 
ــيـــة،  الـــغـــذائـــيـــة فــــي تــقــلــيــل حـــجـــم الـــفـــجـــوة الـــغـــذائـ

املــســتــوردة،  الــغــذاء  فــاتــورة  وبالتالي ترشيد كلفة 
حيث حافظت على ثباتها وفي حــدود (9 – 10%) 
من إجمالي قيمة الواردات خالل السنوات الخمس 
املاضية. تلعب الصناعات الغذائية دورًا مهمًا في 
الــغــذاء، وتكمن أهميتها في تعدد األنشطة  توفير 
الــتــي تــقــوم بها اعــتــمــادًا على  الــغــذائــيــة  الصناعية 
الــخــام املتأتية مــن مــصــادر نباتية  املـــواد  تصنيع 
وحيوانية، والــتــي تكون غير صالحة لالستهالك 
ــبــــذور الــزيــتــيــة  بــشــكــلــهــا الـــخـــام، مــثــل الــحــبــوب والــ

وغيرها. 
الــرغــم مــن نمو الصناعات الغذائية فــي دول  على 
املجلس وإحاللها لكثير من املنتجات التي كانت 
أنــه مــا زالــت هناك مستوردات  تستورد سابقًا إال 
غذائية بلغت قرابة 22.1 مليار دوالر، شكلت نحو 
ــواردات، وذلــك مقابل 8.6 مليار  5 % من إجمالي الـ
دوالر للصادرات الغذائية شكلت نحو 1.8 % فقط 

من إجمالي الصادرات.
تــتــركــز مــعــظــم الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة فـــي املــمــلــكــة 
العربية السعودية، حيث تستأثر بما يفوق 70 % 
لــهــذا القطاع فــي دول  التراكمية  مــن االســتــثــمــارات 

مجلس التعاون.

◄ الواردات الغذائية عام 2015
بلغ إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي 
الــغــذائــيــة ٢٢,٠٧٧٫٣ مــلــيــون دوالر  املــنــتــجــات  مـــن 
أمريكي عام ٢٠١٥ توزعت حسب األقسام الرئيسية 
بــقــيــمــة ٥,٤٨٤٫٨  ــان  ــبــ لــلــنــظــام وهـــي:مـــنـــتـــجـــات األلــ
مليون دوالر أمريكي، وبنسبة ٢٤٫٨ ٪ من إجمالي 
الــغــذائــيــة. ومــحــضــرات أساسها  واردات املنتجات 
الحبوب والدقيق والنشا والحليب بقيمة ٣,١٨٢٫٣، 
املــنــتــجــات  وبــنــســبــة ١٤٫٤ ٪ مـــن إجــمــالــي واردات 
الــغــذائــيــة، إضــافــة ملــحــضــرات غــذائــيــة متنوعة مثل 
الشاي والقهوة والتوابل والبهارات املعبأة وغيرها 
بقيمة ٣,٠٥٧٫١ مليون دوالر، وبنسبة ١٣٫٨ ٪ من 
إجــمــالــي واردات املــنــتــجــات الــغــذائــيــة. ومــحــضــرات 
الخضراوات والفواكه بقيمة ٢,٢٦١٫٤ مليون دوالر 
أمـــريـــكـــي، وبــنــســبــة ١٠٫٢ ٪ مـــن إجــمــالــي واردات 
املنتجات الغذائية. إلى جانب الزيــــــــــوت الحيوانية 
والنباتية بقيمة ١,٨٩٠٫١ مليــــون دوالر أمريكــــــي، 
املــنــتــجــات  وبــنــســبــة ٨٫٦٪ مــــن إجـــمـــالـــي واردات 

الغذائية.
وهناك الكاكاو ومحضراته بقيمة 1,444.4 مليون 
دوالر أمريكي، وبنسبة 6.5 % من إجمالي واردات 

املنتجات الغذائية.
والسكر ومصنوعاته بقيمة 1,323.9 مليون دوالر 
ــالـــي واردات  ــمـ أمـــريـــكـــي، وبــنــســبــة 6.0 % مــــن إجـ

مميزات الخليج 
في الصناعات الغذائية 

املنتجات الغذائية. ثــم األعـــالف الحيوانية بقيمة 
1,027.4 مليون دوالر أمريكي، وبنسبة 4.7 % من 
اإلجــمــالــي. ومــحــضــرات الــلــحــوم واألســـمـــاك بقيمة 
933.5 مــلــيــون دوالر أمــريــكــي، وبنسبة 4.2 % من 
اإلجــمــالــي.. إضــافــة للمشروبات والعصائر بقيمة 
920.6، وبــنــســبــة 4.2 مـــن اإلجــــمــــالــــي.. ومــنــتــجــات 
أمـــريـــكـــي،  بــقــيــمــة 551.8 مـــلـــيـــون دوالر  املـــطـــاحـــن 

وبنسبة 2.5 % من اإلجمالي.


