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Wythnos yn cychwyn 
ddydd Sul 5ed Medi 2021

Pam Saudi Arabia, Kuwait, Oman ac Bahrain?

Mae Teyrnas Saudi Arabia yn wlad incwm uchel gyda phoblogaeth fawr sy’n tyfu’n gyflym, ac mae 39% ohonyn nhw 
o dan 25 oed. Mae gan y Deyrnas bŵer prynu sylweddol ac enw da cynyddol fel cyrchfan bwysig i lawer o frandiau 
tramor mewn llawer o wahanol sectorau.

Yn 2020, cyfanswm allforion y DU i Kuwait oedd £ 1.9 biliwn (DIT, 2021). Mae 70% o boblogaeth Kuwait yn cynnwys 
‘ex-pats’.

Mae Bahrain yn economi fach ond llewyrchus, sydd wedi profi twf cyson. Mae ganddo un o’r amgylcheddau busnes 
mwyaf rhyddfrydol yn y rhanbarth. Yn y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2019, cyfanswm y fasnach rhwng y DU a Bahrain 
oedd £ 1.1 biliwn (SYG, 2019). Mae’r DU yn parhau i fod yn bartner busnes a masnach a ffefrir.

Swltaniaeth Oman yw’r ail wlad fwyaf yn ddaearyddol yng Nghyngor Cydweithrediad y Gwlff (GCC). Mae ei leoliad 
strategol ym Mhenrhyn Arabia, sefydlogrwydd gwleidyddol mewnol, trefn dreth ffafriol a chysylltiadau cryf presennol 
â’r DU yn cynnig cyfleoedd allforio sylweddol i fusnesau’r DU. Mae Saesneg yn cael ei siarad yn eang a’i derbyn fel 
iaith fusnes.

*Ffynhonell:: Exporting Is Great

Defnyddiwch y ddolen hon ar gyfer y ffurflen gais ar-lein
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Mynd â Chymru i’r Byd

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan aelodau Clwb Allforio Bwyd a Diod Cymru i gymryd rhan mewn Ymweliad 
Datblygu Masnach rithwir a gefnogir gan Bwyd a Diod Cymru sy’n targedu Saudi Arabia, Kuwait, Oman a Bahrain. 
Dyma’r ymweliad masnach bwyd a diod gyntaf Cymru yn y Dwyrain Canol y tu allan i’r Emiradau Arabaidd Unedig a 
Qatar.

Gyda phoblogaeth gyfun o oddeutu 47 miliwn, mae’r pedair gwlad hyn yn y Cyngor Cydweithrediad Gwlff (GCC) yn 
dangos arwyddion cadarnhaol ar gyfer adferiad economaidd ar ôl covid-19 ac yn croesawu gwneud busnes gyda 
chwmnïau yn y DU.

Mae cynnal yr Ymweliad Datblygu Masnach hwn fwy neu lai yn rhoi cyfle i chi wneud cysylltiadau â darpar brynwyr, 
dosbarthwyr a mewnforwyr mewn ffracsiwn o’r amser y mae Ymweliad Datblygu Masnach gorfforol yn ei fynnu.

Y Cynnig

https://bicinnovation.formstack.com/forms/middle_east_vtdv


Nid oes unrhyw ffi i gymryd rhan yn yr Ymweliad Datblygu Masnach rithwir hwn.
Mae’r Ymweliad Datblygu Masnach Rithiol hwn wedi’i gyfyngu i 10 cais.

Defnyddiwch y ddolen hon ar gyfer y ffurflen gais ar-lein

Mae’r wythnos gwaith yn Saudi Arabia, Kuwait, Oman a Bahrain yn rhedeg o Ddydd Sul i Ddydd Iau, felly byddwch 
yn barod ar gyfer rhai cyfarfodydd a all gael eu cynnal ar ddydd Sul. Mae gwahaniaeth amser o 3 awr rhwng y DU a’r 
rhanbarth, felly mae’n bosibl y bydd rhai cyfarfodydd yn cael eu cynnal y tu allan i’r oriau gwaith arferol.

Os bydd darpar brynwr yn gofyn am samplau cyn neu ar ôl cyfarfod, byddwch yn gyfrifol am anfon y samplau a’r 
holl gostau cludo cysylltiedig. Disgwylir i gynhyrchwyr ymateb i geisiadau am wybodaeth bellach neu samplau mewn 
modd amserol.

Er nad oes unrhyw gost i gymryd rhan yn yr Ymweliad Datblygu Masnach rithwir hwn, bydd peidio â mynychu, neu 
dynnu’n ôl o’r Ymweliad Datblygu Masnach rithwir ar ôl i’r gwaith ddechrau, yn golygu eich bod yn atebol am unrhyw 
gostau a ysgwyddir gan Lywodraeth Cymru.

Mae ymatebion hwyr i geisiadau am wybodaeth bellach a pheidio â chymryd rhan mewn cyfarfodydd prynwyr a 
trefnwyd ymlaen llaw yn niweidiol iawn i’r cynhyrchwyr, ond hefyd i sector bwyd a diod Cymru yn ei gyfanrwydd. 
Felly, mae disgwyl i’r cynhyrchwyr sy’n cymryd rhan ymrwymo i’r broses gyfan a gweithredu fel “llysgenhadon” ar 
gyfer sector bwyd a diod Cymru.

Rhai Pethau i’w Hystyried

Mae’r Ymweliad Datblygu Masnach rithwir hwn yn agored i aelodau’r Clwb Allforio sy’n allforwyr newydd neu 
brofiadol i’r rhanbarth hwn.

Cymhwyster

Bydd galwadau un i un rhwng cynhyrchwyr a’r partner yn y farchnad yn dechrau wythnos yn dechrau 26 Gorffennaf 
2021, gyda hyblygrwydd ar gyfer y cyfnod gwyliau.

Bydd Briff Marchnad yn digwydd rhwng 9.00yb - 10.30yb ar ddydd Mercher 25 Awst 2021 (bydd y briff yn cael ei 
recordio).

Bydd cyfarfodydd un i un gyda phrynwyr, mewnforwyr a dosbarthwyr cyn-gymhwyso yn cael eu cynnal yn ystod yr 
wythnos sy’n dechrau ar 5 Medi 2021, er bod hyn yn amodol ar argaeledd y prynwyr, mewnforwyr a dosbarthwyr ac 
efallai yn gynharach neu’n hwyrach.

Dyddiadau Allweddol

https://bicinnovation.formstack.com/forms/middle_east_vtdv

