
 
  

 
 

 

مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز  عق  يومركز دبي للسلع المتعددة 

 التجارة الدولية 

 

من أجل التجارة" في الصين تم التوصل إلى االتفاق خالل أحدث حملة ترويجية دولية للمركز تحت شعار "ُوِجد 

 والتي شارك فيها كبار رجال األعمال ومسؤولون حكوميون في مناطق ووهان وبكين وشنغهاي
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المختصة بتجارة وقع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي 

كبر مؤسسة رسمية لتعزيز التجارة  السلع والمشاريع، مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، أ

 في الصين. الخارجية

 

ومركز دبي  ياهوبمقاطعة من أجل تعزيز التعاون التجاري بين مجتمع األعمال في  برمأُ هذا االتفاق، الذي  برزيُ و 

للسلع المتعددة، مكانة دبي كبوابة عالمية والشريك المثالي للشركات الصينية الرائدة للوصول إلى بعض األسواق 

 وغيرها.وبا والشرق األوسط وأفريقيا األسرع نمواً في وسط وجنوب وجنوب شرق آسيا وأور

 

النقاب عن االتفاقية خالل حفل أقيم في فندق واندا ريلم ووهان، بالتعاون مع المجلس الصيني  ف  ِش كُ وقد 

، لمركز دبي للسلع المتعددة حملة ترويجية دوليةلتعزيز التجارة الدولية في مقاطعة هوباي، كجزء من أحدث 

تجوب حالياً المدن الصينية في ووهان وبكين  . وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الحملةحضرها وفد من هوانغشي

وهوانغشي وشانغهاي لالجتماع مع كبار رجال األعمال والمسؤولين الحكوميين وتسليط الضوء على الفرص 

 .مركزالالتجارية التي تقدمها دبي من خالل 

 

م، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع معرض تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال أ فيو حمد بن سلي 

: "يمثل توقيع هذه االتفاقية خطوة مهمة إلى األمام في عالقة مركز دبي للسلع المتعددة مع مجتمع المتعددة

 الطويلة األمد بين دبي والصين".األعمال في ووهان، وسيسهم في تعزيز العالقات االقتصادية القوية و

 



مركز دبي للسلع يستطيع من خالله  هي برنامج رائع ‘من أجل التجارة وجد’إن الحملة الترويجية "وأضاف: 

مجموعة واسعة من  ضمنالمتعددة أن يجوب العالم إلبراز جاذبية دبي التجارية وسهولة ممارسة األعمال 

الشرق، يتطلع مركز دبي للسلع المتعددة نحو  الجاذبية االقتصادية العالميةمحور تحول ومع استمرار  القطاعات.

العالمية،  تعزيز العالقة االستراتيجية بين دبي والصين، وتمكين الشركات الصينية من االستفادة من عالقاتهإلى 

 وبنيته التحتية القوية وخدمات األعمال المبتكرة التي يقدمها".

 

: "يسر المجلس الصيني نج زانغ، نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدوليةيأيممن جانبه، قال 

تعزيز الفرص بما يسهم في لتعزيز التجارة الدولية التوقيع على مذكرة التفاهم هذه مع مركز دبي للسلع المتعددة، 

المنطقة الحرة الرائدة في العالم وربط  معإلى العمل  نتطلعو  التجارية الهامة المتاحة للشركات الصينية في دبي.

  عالمي."كمركز من خالل دبي  عالية النمومجتمع األعمال في ووهان بأسواق 

 

األعضاء في مركز دبي  الشركاتالتعريف ب"وجد من أجل التجارة" أيضاً على  الدولية ةالترويجيوتعمل الحملة 

شركة، بما فيها العدد المتزايد من الشركات الصينية الرائدة مثل:  15,000للسلع المتعددة التي يزيد عددها عن 

هيسنس، هيكفيجن، شركة هندسة البترول والبناء الصينية، شركة البترول والكيماويات الصينية )سينوبك(، 

ينا. وقد شهد تسجيل الشركات كيمتشاو، الطاقةإلنشاءات  الصينية شركةالشركة هندسة الموانئ الصينية، 

% سنوياً على مدار السنوات الخمس الماضية حتى شهر مايو 46عدل مالصينية في المنطقة الحرة ارتفاعاً ب

2018 . 

 

وأيمينج زانغ، كل من: شياوفان لي، مدير  مسلي  وكان من بين الحاضرين لمراسم التوقيع إلى جانب أحمد بن 

إدارة العالقات الخارجية في المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية؛ جوستين لي، مدير عام مركز األعمال الصيني 

السلع،  -، المدير التنفيذي سانجيف دوتا يينغتان م.د.م.س؛ ليو هايجيانغ، نائب رئيس التلفزيون الصيني العربي؛

للسلع المتعددة؛ كريستا فوكس، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة؛ وجانج لي،  مركز دبي

 .ياهوبمستشار غرفة التجارة الدولية الصينية، وغرفة التجارة في 

 

التفاعل والتقارب بينه وبين مجتمع تعزيز  حالياً بهدف الدولية التي يقوم بها المركز ةالترويجيالحملة أتي تو 

عقود  تدرج، كانت بورصة دبي للذهب والسلع هي أول بورصة أجنبية في العام الماضي الصين.األعمال في 

في وقت الحق دبي للسلع المتعددة مركز التابع لالقهوة مركز وقبيل إطالق  للذهب خارج الصين.اآلجلة شنغهاي 

ام سي اتش ومقاطعة مع مزارع  استراتيجيتوريد  اتفاق، وقع مركز دبي للسلع المتعددة الجاري العاممن 

 .نينغبومقاطعة ميشان كممثل لأيضاً اتفاقية لنقل المعرفة مع  مركزالوفي الشهر الماضي، وقع يونان، 

 

 



 حول مركز دبي للسلع المتعددة

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

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

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

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

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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