
  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

 2019مركز دبي للسلع المتعددة يعلن عن حمالته الترويجية الدولية لعام 

 تعزيزاً لفرص التجارة في دبي وخارجها

كثر من  •  مدينة حتى اليوم 17شركة في  3000استضافت الحمالت الترويجية السابقة للمركز أ

 المملكة المتحدة والصين والبلدان االسكندنافية 2019يشمل برنامج  •

 2019فبراير  23

 

المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع  –أعلن مركز دبي للسلع المتعددة 

 .2019لعام  "ُوجد من أجل التجارة"عن برنامج حمالته الترويجية الدولية المباشرة  –والمشاريع 

 

كتشاف  في دبي  ةالتجاريالفرص لتنمية أنشطتها ُصممت فعاليات الحمالت الترويجية لمساعدة الشركات األجنبية على ا

في مركز دبي للسييييييلع المتعددة. وتشييييييهد كل فعالية منها متيجاي من المتحدنين الرئيسييييييين  ةشييييييركتأسييييييي  وخارجها، و

جابت الحمالت الترويجية و في دبي.األعمال شيييركة وممارسييية  تأسيييي وحلقات النقاش التثقيفية والتوعوية حول كيفية 

كثر م 17لمركز دبي للسلع المتعددة منذ انطالقها   شركة. 3000ن مدينة حول العالم، مستضيفةي أ

 

منطقته الحرة في عّدة أسييييوا  من اييييمنها  الصييييين الترويج مركز دبي للسييييلع المتعددة لخدمات  2019وسيييييشييييهد عام 

مارس في لندن، المملكة المتحدة،  28والهند وألمانيا والمملكة المتحدة وإسيييييبانيا والسيييييويد. وسيييييتقام الفعالية األو ى في 

 قريباي.مواعيد الفعاليات األخرى بالتعاون مع معهد المديرين بالمملكة المتحدة. وسيتم اإلعالن عن 

 

شهدت   "السيدة فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددةالمناسبة، قالت وفي هذه 

فرص االسيييييتثمار في أسيييييوا  جديدة. السيييييتفادة من با، إقباالي قوياي من الشيييييركات الرا بة نظمناهاأينما حمالتنا الترويجية، 

مفتر  الطر  العالم حيث تتمتع بموقع اسيييييييتراتيج  عند  وتعتبر دبي من أبرز وجهات التجارة واألعمال على مسيييييييتوى

بينما تتجه بوصيييييلة تتيح إمكانية وصيييييول منقطعة النظير إ ى بعو األسيييييوا  األسييييير  نمواي. وكما بين الشييييير  وال ر ، 

 األسيوية". نام  وتيرة التجارةتاستمرار مع بوابة نمو متزايدة األهمية االقتصاد نحو الشر ، تمّثل دبي 

 

وأاافت  "بفضل البنية التحتية القوية والمرافق الحديثة والخدمات عالمية المستوى، يمكّن مركز دبي للسلع المتعددة 

شييييركة من ممارسيييية النشيييياق التجارف بثقة واالسييييتفادة من التدفقات  15000عددها عن تيد يالت  المسييييجلة شييييركاته 

في عدد الشيييركات كبيرة زيادة يثمر عن ترويجية حول العالم سييي اسيييتضيييافتنا حمالت  نحن على نقة بأن التجارية القوية. و

يسييييهم في دفع اسييييتراتيجيتنا للنمو و مما يدعم تحقيق العالمية الت  تسييييعن لالنضييييمام إ ى مركز دبي للسييييلع المتعددة 

 الناتج المحلي إلمارة دبي".عجلة نمو 

https://www.dmcc.ae/events/made-trade-live-roadshow-2019-london


  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

 

إمارة دبي. ودفعت إ ى لتجارة جديدة لتدفقات سييي  وتأمركز دبي للسييلع المتعددة في جذ  المهمة الموكلة إ ى تمثل وت

تأسيييييييي  إ ى الدولية ألعمال وخدماته المتمحورة حول العمالء عدداي من مجال  األعمال مشيييييييجعة لممارسييييييية ابيئته ال

كات ونيقة معه، ومن اييييمنها  مجل  األعمال األمريك  بدبي، ومجل  األعمال الترك ، بناء في المركز و لها مقرات شييييرا

و يرها  والمجل  الصييين  لتعتيز التجارة الدولية،ة األعمال االسييكتلندية، والشييركة االسييتشييارية األلمانية العربية، وشييبك

 الكثير.

 

"، الذف يتناول آفا  تجارة مسيييييتقبل التجارةمركز دبي للسيييييلع المتعددة تقريره الحائز على جوائز "أطلق ، 2018وفي عام 

السيييييلع العالمية على مدى عشييييير سييييينوات. وطرم هذا التقرير "م"شييييير تجارة السيييييلع"، الذف يصيييييّن  المحاور العشيييييرة 

مارات العربية المتحدة المركز األول األسيياسييية اييمن تجارة السييلع العالمية وفقاي لسييتة عشيير عامالي. وقد احتلت دولة اإل

 بحصولها على أعلى النقاق. 2018على هذا الم"شر لسنة 

 

" من مجلة "إف دف 2018، حصيييد مركز دبي للسيييلع المتعددة جائزة "أفضيييل منطقة حرة في العالم للعام 2018وفي عام 

 ي.آف" الت  تصدر عن صحيفة فاينانشال تايمز، وذلك للسنة الرابعة على التوا  

 
 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

 

يتخذ من دبي مقراي رئيسياي له هو المنطقة الحرة األكثر ترابطاي في العالم، وهو المركز مركز دبي للسلع المتعددة الذف 

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

ية األداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عال

كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل واالزدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، 

  www.dmcc.ae ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية اآلن وفي المستقبل البعيد

https://futureoftrade.com/ar/
http://www.dmcc.ae/

