
  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

"مركز دبي للسلع المتعددة" يزور السويد والمملكة المتحدة والصين للتواصل 

 مع مجتمعات األعمال الدولية وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة إلى دبي

 

من قادة ورواد األعمال والشخصيات المهمة في أول حملة ترويجية لمركز دبي للسلع  80حضور  •

 يس شركات ومزاولة األعمال التجارية في دبي عبر المركزالمتعددة في السويد لمناقشة فرص تأس

مركز دبي للسلع المتعددة يزور لندن مجدًدا لتسليط الضوء على الفرصة التجارية الواعدة التي  •

 تقدمها دبي للشركات البريطانية في فترة ما بعد "بريكسيت"

الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة تلقي كلمة في مؤتمر دولي بارز في الصين  •

الستعراض أبرز عناصر استراتيجية خط دبي للحرير والعالقات التجارية  حول تنمية المناطق الحرة،

 الثنائية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والصين

 2019مايو  22

 

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم، والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة 

من  بتجارة السلع والمشاريع، عن استكمال ثالثة حمالت ترويجية دولية بنجاح خالل هذا الشهر بعد جوالت شملت كالً 

للشركات الراغبة الحرة السويد والمملكة المتحدة والصين لتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تتيحها المنطقة 

 .التوسع في األسواق العالمية عبر دبيب

 

وزار فريق من اإلدارة العليا لمركز دبي للسلع المتعددة مدينتي جوتنبرج وستوكهولم في السويد للمرة األولى في إطار 

كة مع مجلس ب رنامج الحمالت الترويجية الدولية المباشرة "ُوجد من أجل التجارة". وأقيمت الفعاليات خالل الزيارة بالشرا

والسفارة  زنس سويدن( وبدعم من سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في السويدي)ب السويدي لتجارة واالستثمارا

 .السويدية في الدولة

 

الخبراء ورّواد األعمال السويديين الذين  شخصية من أبرز 80وشهدت فعاليات الحملة الترويجية في السويد حضور 

والحوكمة واألطر التنظيمية والتبادل التجاري؛  دبيإمارة االقتصادي في  من القضايا المتنوعة شملت النمو عديدناقشوا 

التي  تأثير اإليجابيو  نتجات والخدمات التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة،باإلضافة إلى التركيز على البنية التحتية والم

كسبو دبي جلبهسي  األجنبية.لشركات لالفرصة المتاحة  وللمدينة  على االقتصاد المحلي 2020ا تنظيم معرض إ

 



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

برنامج الحمالت الترويجية الدولية المباشرة "ُوجد من أجل  على جدوللندن المحطة التالية  العاصمة البريطانية وكانت

كثر من  تأقيم ت فعاليات جولة لندن التيالتجارة". وشهد كة مع غرفة تجارة وصناعة لندن، حضور أ من أبرز  100بالشرا

وتركّز النقاش على دور مركز دبي للسلع  لمناقشة فرص النمو الواعدة التي تتيحها دبي.الرائدة الشركات البريطانية 

ال سيما في ظّل األجواء  ،وبوابة عبور إلى أهم مناطق التدفقات التجارية العالميةمحوريًا  المتعددة باعتباره مركًزا تجاريًا

كثر احاليً  ويذكر بأن مركز دبي للسلع المتعددة يضم. "بريكسيت"االقتصادية الحالية والتطورات الناتجة عن   1400من  أ

 .شركة بريطانية مسجلة

 

في مركز دبي للسلع  مهمتنا األساسية"تتمثل  :الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن ُسليم،وقال 

في استقطاب المزيد من التدفقات التجارية الجديدة إلى دبي. ويساعدنا برنامج الحمالت الترويجية الدولية على  المتعددة

التعريف بالمزايا وفرص التبادل التجاري و ورؤيتها ومقوماتها المتنوعة تحقيق هذه المهمة من خالل الترويج لدبي

. وقد تكلّلت زيارتنا األولى إلى السويد بالنجاح واإلقبال ات األجنبيةللشركمركز دبي للسلع المتعددة والتوسع التي يقدمها 

كات واعدة في  سوق هذه الالمتميز ونتطلع قدًما إلى تكثيف جهود التعاون مع مجتمع األعمال السويدي وبناء شرا

 جديدة."الوروبية األ

 

مليار  121اإلمارات والمملكة المتحدة إلى نحو : "مع التوقعات بوصول حجم التبادل التجاري بين دولة بن ُسليموأضاف 

حيث يقدم مركز دبي للسلع المتعددة  ،، كان من الضروري تخصيص زيارة ثانية إلى لندن هذا العام2020درهم بحلول عام 

و للشركات البريطانية فرصة غير مسبوقة لتوسيع أعمالها، فضاًل عن التأثير االقتصادي اإليجابي المتوقع لمعرض إكسب

 لجميع الشركات الطموحة التي تسعى إلى تأسيس شركات في هذه المنطقة." اوالذي يشكل عامل جذب قويً  2020دبي 

 

 غرفة تجارة وصناعة لندن في لقد ُسررنا: "بيتر بيشوب، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة لندنوبدوره، قال 

ات العاملة شركالمصالح وكوننا الجهة الرسمية المسؤولة عن . ةحملالهذه على مع مركز دبي للسلع المتعددة  تعاونبال

تسليط و  ""ُوجد من أجل التجارة لمركز دبي للسلع المتعددة تحت شعار دعم أحدث حملة ترويجية حرصنا علىلندن، في 

وأهم من أرقى مجموعة  ء الغرفةيمثل أعضاو دبي للشركات البريطانية.  التي توفرها الهائلة االقتصادية الفرصالضوء على 

الدعم المقدم من مركز دبي للسلع  عند التعرف على أشكال بحماس كبير شخصياً  ُت قد شعر  ، وولةالد الشركات في

في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا تأسيس شركات ساعية إلى تعزيز حضورها الدولي و المتعددة للشركات األجنبية ال

 ".وخارجها

 



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

تلّقى مركز دبي للسلع المتعددة دعوة من الحكومة الصينية للمشاركة والتحدث في المنتدى الدولي لتنمية مناطق و 

كل  بتنظيم الحدثوأقيم  التجارة الحرة، وهو فعالية تستمر ليومين في مقاطعة هينان وتتناول سبل تعزيز التجارة الحرة. 

 من المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية والحكومة الشعبية لمقاطعة هاينان.

 

لقد أصبح مركز دبي للسلع المتعددة : "فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددةوقالت 

العربية المتحدة اإلمارات  ةدولواعدة بين وحلقة وصل حيوية جًدا للتبادل التجاري والعالقات ال محوريًا مركًزا تجاريًا

والصين. والتزاًما منه بالمضيّ قدًما في مرحلة النمو المقبلة للتعاون التجاري بين البلدين، بدأ مركز دبي للسلع المتعددة 

وضع استراتيجية شاملة لجذب الشركات الصينية إلى المنطقة الحرة. وفي هذا السياق، أطلقنا مجموعة من الخدمات ب

المصممة خصيًصا باللغة الصينية وشهدنا ارتفاًعا ملحوًظا في عدد الشركات الصينية التي أنشأت مقًرا لها في دبي وسّجلت 

بداية، ونتطلع قدًما إلى توفير المزيد من الفرص اله الخطوات هي مجرد كشركة عضو لدى مركز دبي للسلع المتعددة. وهذ

 ".للشركات الصينية في دبي مما سيدعم مبادرة الحزام والطريق الصينية

 

كثر من  17وجابت الحمالت الترويجية الدولية لمركز دبي للسلع المتعددة منذ انطالقها،  مدينة حول العالم، مستضيفًة أ

 ،الرئيسية وتنمية أنشطة شركاتهم مقراتهمشركة. ويجمع البرنامج كوكبة من قادة األعمال الراغبين بتوسيع  3000

للنمو  والواعدة التي توفرها دبي والفرص الكبيرةالتجارية لمدينة  الجذبليقدم لهم معلومات ورؤى مهمة حول مقومات 

 والتوسع في المنطقة والخارج.

 

 

 

 للسلع المتعددةحول مركز دبي 

 

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

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

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

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

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

http://www.dmcc.ae/

