
 
  

 
 

بريد اإلمارات يوقعان مذكرة تفاهم لتقديم مركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة 

ألف شخص يعيشون في منطقة أبراج  100خدمات بريدية جديدة ألكثر من 

 بحيرات جميرا بدبي

 

االتفاق على تقديم خدمات بريدية مريحة وآمنة للشركات األعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة التي يتجاوز 

كثر من  15,000عددها   ألف شخص 100شركة، ومجتمع أبراج بحيرات جميرا الذي يضم أ
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، المنطقة الحرة الرائدة في العالم في مجال تجارة السلع والمشاريع، أعلن اليوم مركز دبي للسلع المتعددة

العربية  ماراتفي دولة اإل السريع وحلول التوصيل ومجموعة بريد اإلمارات، المزود الرائد للخدمات البريدية

وينص االتفاق بين الجانبين على توفير صناديق بريد اإلمارات المخصصة  ، عن توقيع مذكرة تفاهم.المتحدة

لألعمال، ومجموعة من الخدمات البريدية الحصرية للشركات األعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة التي يزيد 

كثر من عضو، ومجتمع أبراج بحيرات الجمير  15,000عددها عن   100,000ا التابع للمركز والذي يعيش فيه أ

 شخص.

 

وتم التوقيع على االتفاقية الرسمية من قبل أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع المتعددة، 

وسعادة عبدهللا محمد األشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد اإلمارات بالوكالة، خالل مراسم جرت يوم 

 ، في مقر مركز دبي للسلع المتعددة ببرج الماس. 2018مايو  24س، الموافق الخمي

 

كة بين الجانبين إنشاء مركز خدمة لبريد اإلمارات في مركز خدمة العمالء التابع لمركز دبي للسلع  وتتضمن الشرا

عضاء مركز دبي للسلع المتعددة في الطابق األول في برج الماس، باإلضافة إلى تطوير بوابة رقمية مخصصة تتيح أل

 طلبات الحصول على صندوق بريد من خالل اإلنترنت. تابعةالمتعددة م

 

أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع في معرض تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال 

ماع إلى الشركات وفهم ما تبنى مركز دبي للسلع المتعددة في صلب استراتيجيته نهجاً يقضي باالستي: "المتعددة

تحتاجه من أجل النمو، وتلبية هذه االحتياجات بدقة. إن االتفاق الذي تم توقيعه يشكل دليالً على استراتيجيتنا 



التي ترتكز على العمالء، ومؤشراً على عزمنا إزالة المعيقات من أمام التجارة، وتوفير إطار عمل يسّهل القيام 

 باألعمال."

 

"تعتبر الخدمات المقدمة من خالل مجموعة بريد اإلمارات ضرورية لنجاح المشاريع التجارية، ومن  وأضاف قائالً:

 شأن تحفيز الكفاءات في هذا المجال أن يقدم المنفعة للشركات الرائدة التي نستضيفها، واالقتصاد المحلي

 المزدهر الذي نساهم فيه."

 

 1.8" الذي يقّدر تكلفة التجارة عالمياً بمبلغ مستقبل التجارةأصدر مركز دبي للسلع المتعددة مؤخراً تقرير "

٪ منها مرتبطة باألعمال الورقية. وتعمل االتصاالت الرقمية واستخدام تكنولوجيا بلوكشين 20تريليون دوالر، 

(Blockchain)  وصعود التجارة اإللكترونية على تحويل النموذج التقليدي للمراسالت التجارية، من خالل خفض

 التكلفة، وزيادة اإلنتاجية، وتحفيز االقتصادات خالل العقد القادم.

 

، تعليقاً على سعادة عبد هللا محمد األشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد اإلمارات بالوكالةمن جانبه، 

يمثل توقيع مذكرة التفاهم هذه لحظة مهمة بالنسبة لمجموعة بريد اإلمارات ومركز دبي "توقيع مذكرة التفاهم: 

ومثل مركز دبي للسلع المتعددة، فإن مجموعة بريد  للسلع المتعددة ومجتمع أبراج بحيرات جميرا ككل.

ت لالزدهار. ويسعدنا تقديم الدعم الرسمي إلى واحد اإلمارات ملتزمة بتوفير خدمات مخصصة تحتاجها الشركا

 من مجتمعات األعمال والمجتمعات السكنية األسرع نمواً في دبي." 

 

وأضاف األشرم قائالً: "هناك عدد من المزايا لوجود صندوق بريد مخصص بدالً من صندوق البريد المركزي، 

مذكرة التفاهم هذه، فإن أعضاء مركز دبي للسلع وكنتيجة ل خاصًة فيما يتعلق بتحسين الخصوصية واألمان.

المتعددة سيستفيدون اآلن من المجموعة الواسعة من الخدمات المقدمة من خالل بريد اإلمارات، ونحن نتطلع 

 إلى دعم نموهم المستدام في األشهر والسنوات المقبلة."

 

 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

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

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

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

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

https://futureoftrade.com/shaping-the-future-of-sustainability-in-trade


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

  www.dmcc.ae وفي المستقبل البعيد.

 

 حول مجموعة بريد اإلمارات 

اتحادية تعمل في مختلف إمارات الدولة، حيث تشرف على إدارة وحداتها مجموعة بريد اإلمارات هي جهة حكومية 

التشغيلية البريدية، التي تشمل "بريد اإلمارات" و"وول استريت للصرافة" و"مركز الوثائق اإللكتروني". كما تعد 

دولة  المجموعة الجهة الرسمية المعنية بترخيص كافة عمليات البريد والتوصيل والخدمات اللوجستية ضمن

اإلمارات. وتدير المجموعة، ومقرها دبي، بريد اإلمارات، المزود الرائد في مجال البريد والتوصيل العاجل على 

. . 1973المستويين المحلي والدولي. وتعتبر مجموعة بريد اإلمارات عضواً في االتحاد البريدي العالمي منذ العام 

www.epg.gov.aeللتواصل ،: media@epg.gov.ae . 
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