
 
  

 
 

تريليون دوالر وتسّرع نمو  1.5التكنولوجيا ستسد فجوة التمويل التجاري البالغة 

رة والمتوسطة خالل العقد القادم حسب توقعات مركز دبي المنشآت الصغي

 للسلع المتعددة في دراسة جديدة

 

 2018مايو  15

 

كن للتقدم التكنولوجي سد الفجوة الحالية في يمالتصنيع في قطاع التجارة،  للمساهمة فيمع بلوغه مرحلة النضج 

"مستقبل ، وفقاً لتقرير حول إمكانية ضخ نمو جديد في التجارة تريليون دوالر، مع 1.5التمويل التجاري البالغة 

صادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة الحكومية في دبي  التجارة"

 المختصة بتجارة السلع والمشاريع.

 

كز العشرة ويسلط البحث الضوء على التأثير الناشئ للتحول الرقمي بالنسبة للمستوردين والم صدرين، والمرا

 األولى لتجارة السلع في العالم، إلى جانب التحوالت الجارية في القوة االقتصادية العالمية.

 

٪ من طلبات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترفضها البنوك وأن التمويل 50ويشير التقرير إلى أن 

ً  (Blockchain) وك شينل( وبFinTechيك )تالتجاري البديل المدعوم من فين على سبيل المثال،  .يشهد تزايدا

ليصل إلى قيمة  2016و 2015تضاعف معدل سوق التمويل البديلة في منطقة آسيا والمحيط الهادي بين عامي 

 مليار دوالر.  245.2إجمالية تبلغ 

 

ى مدى العقد القادم، كما يشير التقرير إلى أنه من المرجح أن تعيد تكنولوجيا بلوك شين تعريف قطاع التجارة عل

كثر أمناً وفعالية للتعامل مع تدفقات العمل ونقل البضائع عبر الحدو  ، ولكن هذا التقدم دمما يوفر طرقاً أسرع وأ

 .في مرحلة التطويرالكبير ال يزال 

 

% وأحجام 5التقديرات إلى أن تكنولوجيا بلوك شين يمكن أن تزيد الناتج اإلجمالي المحلي العالمي بنحو وتشير 

 %.  15التجارة بنسبة 

 

 : أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع المتعددةتعليقه على التقرير، قال  معرضفي 
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الناشئة ثورة في التجارة والتمويل التجاري. وتتقدم  قنياتوغيرها من التسوف تحدث تكنولوجيا بلوك شين "

اإلمارات ودبي بسرعة من خالل التطلع إلى المستقبل لالستفادة من هذه التغييرات الحاسمة للحفاظ على 

 مكانتنا في الصدارة على مستوى العالم كمركز لتجارة السلع."

 

، بما في ذلك بالتفصيل كيف تشكل العوامل الجيوسياسيةير التقر  يتناولباإلضافة إلى تأثير التقنيات الناشئة، 

لصالح الخروج من االتحاد األوروبي، تحدياً للتدفقات التجارية المملكة المتحدة تصويت اإلدارة األمريكية الحالية و 

 .ةالتقليدي

 

إلى آسيا وأن  وبتوقعات للعشر سنوات القامة، يشير التقرير إلى أن مركز الجذب االقتصادي العالمي يتحول

وعالوة على ذلك ، فإن اعتماد الصين المتزايد على االستهالك  مبادرة الحزام والطريق في الصين تكتسب زخماً.

مليون وظيفة إلى بلدان أخرى  100التكنولوجيا سيؤدي إلى تحول  المبني علىالمحلي واالنتقال إلى التصنيع 

 نمو التصنيع في فيتنام وميانمار وإندونيسا، على سبيل المثال.، وهو ما سيؤدي إلى تسارع ةتنخفض فيها التكلف

 

 ، معلقاً على التقرير: جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددةمن جانبه، قال 

في  إن التجارة العالمية والتمويل التجاري في طليعة الثورة الرقمية. ومثلما أحدثت حاوية الشحن ثورة في التجارة"

 الخمسينيات، فإن التقدم الكبير في التكنولوجيا سيعيد تشكيل التجارة وكيفية نقل البضائع عبر الحدود.

 وتساعدنا أبحاثنا على فهم كيفية تطور التجارة العالمية، وكيف يمكننا أن نستعد خالل العقد القادم."

 

كز مقاييس وتقييمات لدور ع، تم إطالقه مع التقرير، مؤشر مستقل لتجارة السلعمن جانب آخر، يضع  شرة مرا

الواليات المتحدة وهولندا وسنغافورة والمملكة المتحدة واإلمارات العربية  رئيسية للسلع مقابل عشرة مؤشرات:

تجارة سويسرا وهونغ كونغ والصين وجنوب أفريقيا ونيجيريا. وتحتل اإلمارات المرتبة األولى في مؤشر المتحدة و 

وتأتي الواليات المتحدة في المرتبة الثانية على المؤشر، تليها  مواردها الطبيعية الكبيرة.السلع، اعتماداً على 

 المملكة المتحدة.

 

 بعة فصول: من أر  2018يتكون تقرير "مستقبل التجارة" 

 الطابع المتغير للتجارة العالمية -

  تأثير التحول الرقمي -

  سد الفجوة في التمويل التجاري -

   تشكيل مستقبل االستدامة في التجارة -
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 6من قادة الصناعة واألكاديميين والخبراء عبر  250إلى رؤى متعمقة قدمها  "مستقبل التجارة"تقرير يستند 

كز رائدة في مجال تجارة السلع: لندن، زيورخ، دبي، سنغافورة، جوهانسبرغ وهونغ كونغ،  كة مع آسيا بمرا الشرا

ساذرالند غلوبال سيرفسز، وهي ها مركز بحوث االقتصاد واألعمال، و اباإلضافة إلى أبحاث عالمية كمية أجر هاوس، 

 شركة استشارية عالمية رائدة في مجال اإلدارة.

 

 www.futureoftrade.comلتحميل التقرير: 

 DMCCAuthority #futureoftrade@على تويتر: 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة األكثر ترابطاً في العالم، وهو 

ومشاريع السلع. وسواء من خالل تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص المركز الرائد لتجارة 

عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية األداء، يوفر مركز 

هار. مركز دبي للسلع دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل واالزد

المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية اآلن 

  www.dmcc.ae وفي المستقبل البعيد.
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