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 الملخص التنفيذٌ

 

تعد اإلمارات العربٌة المتحدة سوقاً هاماً للصاادرات المصارٌة  ح حتتات صاادراتها لااحا الساوً رقمااً  
حٌث تجاوزت للمرة األولاى حااجز الملٌاار دولر لتبلا  فاى هااٌاة العاام هحاو  5102قٌاسٌاً جدٌداً فى عام 

% ؛ وباحل  تواون 4، أي بهسابة زٌاادة هحاو 5109ملٌون دولر فى عاام  479ملٌون دولر متابل  0100
لمملوااة العربٌااة اإلمااارات قااد حلاات وكاااهى أوباار مسااتورد للمهتجااات المصاارٌة بااٌن الاادول العربٌااة بعااد ا

 السعودٌة.

 
 وٌرجع السبب فى زٌادة الصادرات المصرٌة  لى اإلمارات  لى عدة عوامل، مهاا:

   هجاااا الجاااود التروٌجٌااة فااى تعرٌااي المسااتالوٌن باإلمااارات بمبتلااي جهسااٌاتام باااالمهت
 المصرى.

 ى قادرة المهات  المصاارى علاى المهافساة فااى الساوً اإلماااراتى مان حٌاث الجااودة والساعر علاا
 الرغم من صعوبة المهافسة فى هحا السوً وتهوع المهتجات واألحواً به.

  .دبال مهتجات جدٌدة ضمن هٌول الصادرات المصرٌة لإلمارات  

 فعالٌة المشاروة المصرٌة فى العدٌد من المعارض الدولٌة التى تتام باإلمارات.  

  ٌن علاااى اله ااااح فاااى مسااااعدة المصااادرٌن المصااارٌالتمكٌااال التجاااارى المصااارى هجااااا جااااود
بمهتجاااتام  لااى السااوً اإلماااراتى ماان بااال الدراسااات التسااوٌتٌة، والحاار  علااى تحاادٌث 
بٌاهات المستوردٌن اإلماراتٌٌن أولً بأول، ومساعدة الشروات المصارٌة علاى ترتٌاب لتاا ات 
العمل ماع المساتوردٌن اإلمااراتٌٌن، و  ااً الحماات التروٌجٌاة للمهتجاات المصارٌة ومهااا 

التجااارى بااأبو بى جااان المهتجااات المصاارٌة الااحى ٌتااام سااهوٌاً بالتعاااون بااٌن الموتااب مار
 ماروت اللولو فى وافة مدن اإلمارات.ومجموعة هاٌبر

 

وماا تحتال  ،كاهً أوبر اقتصاد عربً بعاد المملواة العربٌاة الساعودٌةواإلمارات العربٌة المتحدة وتأتى 
وقد هجحت اإلماارات فاى تهوٌاع الهشاا   .على مستوى العالمالقتصادٌات أوبر ضمن قائمة  (01المرتبة )

ماان الهااات  المحلااً % 09الااه   بحااوالى  ق اااعوٌساااهم الااه  . القتصااادى باااا، وتتلٌاال العتماااد علااى 
 .% مهه4%، والصهاعات التحوٌلٌة هحو 27، بٌهما ٌبل  هصٌب ق اعات البدمات هحو اإلجمالً

 
الدولاة؛  ٌارادات  لاى تراجاع الصاادرات اإلماراتٌاة وواحا  5109عاام أسعار اله   مهاح وأدى اهب اض 

وحلا  الح اا  علاى الهماو والساتكمار مواجااة هاحا التحادى ومان  اإلماارات تموهاتوعلى الرغم من حل ، 
ً المتتدماة، والت اعاات التاى تحتاالتروٌاز علاى ق اعاات التوهولوجٌاا و ،اتباع استراتٌجٌة التهوٌعب ضل 

 مكل القتصاد اإلسامً. معدلت همو مرت عة 
 

مان  % أجاهاب52ٌاون هسامة، ماهام حاوالى مل ,44فاى اإلماارات )الساوان قلة عادد وعلى الرغم من 
مه تة الشرً األوسا  وأفرٌتٌاا ٌاً  قلٌمٌاً لتجار اً مروزسوقاً هاماً بسبب ووهاا (،  ل أهاا جهسٌات مبتل ة
ٌعاااد تصاادٌرها  لااى دول أباارى؛ ماان واردات المااارات  اً وبٌاار اً جااز  وٌااهعوذ حلاا  فااى أنوجهااوب يسااٌا. 

تسااٌل التجاارة هامااً فاى دورا ـ البادمات اللوجساتٌة مٌازة فاى مجاالت ـ بماا تتمتاع باه مان دباً وتلعاب 
 اإلقلٌمٌة.
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وٌتهاااول دلٌاال المصاادر عرضاااً للبٌاهااات األساسااٌة لدولااة اإلمااارات العربٌااة المتحاادة، وأهاام م شاارات 

دول العاالم، وأهام مامال السٌاساة التجارٌاة صاد اإلماراتً، والتجارة البارجٌاة لدولاة اإلماارات ماع القت
لإلماااارات متضااامهة هباااحة عااان الاااه م الجمروٌاااة فاااً الدولاااة والمعاملاااة الجمروٌاااة للمهتجاااات المصااارٌة، 

، وواحا هباحة اومت لبات وضع العامات والتعبئة والتغلٌي، واشترا ات الصحة والصحة الهباتٌاة، وغٌرها
ساتاا  وقهاوات التوزٌاع فاً هماا  ال، وعرضااً ألالستكمار األجهباً فاً اإلمااراتعن حجم ومهاخ وه م 

 الدولة.
 

أهااام مامااال العاقاااات التجارٌاااة علاااى  وماااا ٌلتاااً دلٌااال المصااادر المصاااري لدولاااة اإلماااارات الضاااو 
حلا  اإل اار التعاقادي باٌن البلادٌن، جماورٌاة مصار العربٌاة ودولاة اإلماارات، بماا فاً والستكمارٌة بٌن 

  وحجم التبادل التجاري وأهم السلع المتبادلة، والستكمارات اإلماراتٌة فً مصر.
 

ٌُبرز الدلٌل، من بال عرض المعلومات الساابً اإلشاارة لااا، أهمٌاة الساوً اإلمااراتً للصاادرات  و
وتتمٌاز بتعادد األحواً  حاد مان الاواردات،قٌاوداً أو عوائاً للبااا ل ٌوجد  ةم توح اً سوقالمصرٌة، ووهاا 

ممااا ٌتااٌل مجااالً واسااعاً أمااام الصااادرات المصاارٌة والتااً تتمتااع بمٌاازة اإلع ااا   سااتااوٌةوالشاارائل ال
تعادد باإلضاافة  لاى واحل ، والتاً تارب  البلادٌن.  المه تة الحرة العربٌة الوبرى ات اقٌة فى   ارالجمروً 

حتواا  المباشار المصادرٌن المصارٌٌن لافرصاة أماام والتاً تمكال بدولة اإلمارات هاسبات المعارض والم
اً  قلٌمٌاً إلعادة التصادٌر ألساواً أبارى مروز، وبص ة باصة دبى، ، فإن اإلمارات ُتعدبالسوً اإلماراتً

"Business Hub".  
 

مهتجاااات الهتماااام بمساااتوى الوٌوصاااً الموتاااب الشاااروات المصااارٌة المصااادرة لإلماااارات بضااارورة 
، اإلماراتٌااةاللتاازام بالمواصاا ات التٌاسااٌة ، وحٌااث الجااودة والتعبئااة والتغلٌااي المصاارٌة المصاادرة ماان

المت اً علٌااا ماع تتدٌم عروض تصدٌرٌة مهافسة من حٌث الجاودة والساعر واللتازام بشارو  التورٌاد و
 ومساتترة ماع المساتوردٌن بعٌاداً  مستمرةوتعامات  اتصالمٌة بلً قهوات وأهالمستوردٌن اإلماراتٌٌن، 

 .اإلماراتً دى فى التعامل مع السوًـالم  وٌلةتباع استراتٌجٌات اة وـعن الص تات العارض
 

ومااا ٌ وااد الموتااب علااى اسااتعدادق التااام لتتاادٌم المعاوهااة للشااروات المصاارٌة المصاادرة فااً تااوفٌر 
اعاااات ماااع المساااتوردٌن وتاااوفٌر ترتٌاااب الجتمالمعلوماااات الازماااة عااان الساااوً اإلمااااراتً، وواااحا فاااً 

المعلومات حول مصداقٌة الشروات المستوردة. وٌوصً الموتب فً هحا الصدد بأهمٌة استمرار التهساًٌ 
والتصالت مع موتبى التمكٌل التجارى المصرى بأبو بى ودبى والست ادة من بدماتاما من حٌث توفٌر 

قهااوات اتصااال مااع أهاام الشااروات المسااتوردة  المعلومااات التسااوٌتٌة والتااروٌ  لإلهتااا  المصاارى وفااتل
 بما ٌساهم فى تحتًٌ الهتائ  المرجوة. وترتٌب زٌارات األعمال بالسوً اإلماراتى

 
لمزٌد مان المعلوماات، ٌرجاى التواصال ماع موتاب التمكٌال التجااري باأبو بً للحصاول علاى الهسابة 
ر المصاااااااري لدولاااااااة اإلماااااااارات، وحلااااااا  علاااااااى البرٌاااااااد اإللٌوتروهاااااااً:  الواملاااااااة لااااااادلٌل المصااااااادا

abudhabi@ecs.gov.eg.   
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