
  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

"مركز دبي للسلع المتعددة" يسلط الضوء على مزايا تأسيس األعمال في 

 دبي أمام الشركات البريطانية وسط استمرار الغموض حول "بريكست"

شرة "وجد من أجل التجارة" في لندن تسلط الضوء على المزايا والفرص الجذابة الحملة الترويجية المبا •

 التي توفرها دبي للشركات البريطانية التي تطمح للتوسع دوليا  

كثر من  • شخصية حضرت الفعالية التي أقيمت وسط مدينة لندن للتعرف على التسهيالت التي  150أ

 لها في دبي من خاللهيوفرها المركز للشركات الراغبة بمزاولة أعما

 2019 مارس 30

 

مركز دبي للستتتتتتتتلد الا مندقة الارة ا الئرق الرالنق مي المالة االستتتتتتتتلةا ال الما لئ بما دبي الا   تتتتتتتتا ل  ارق استتتتتتتت    

ئنق الاال ا الا مي  2019للمام  "ُاجن من أج  ال  ارق" الاباشتتتتتترق نالياحاالته ال را  يا الأالى الستتتتتتلد االا تتتتتتا  دة 

لااارستتتتتتتتتا حيث كانت االنةالقا من إدنبرق مي استتتتتتتتت  لرنا  ة ان  لت إلى لرنت مي إن ل راة حيث ناق تتتتتتتتتت الازا ا المن نق 

 . مركز دبي للسلد الا مندقاألعاال مي دبي من خالل 

 

كا مد مي استتتتي من را لرنت أقية الئنث  كثر من استتتت  ة  ا قةمي الاال ا الا ئن (IoD)الان ر ن مم ن لال تتتترا  150أ

االستتتتت  ادق  لل تتتتتركار البر ةانيا الراابا لال بستتتتتد داليا   ا ن ال ي االازا ا ال ذالا لاراق تتتتتا ال ر   قادق األعاالمن 

نستتتت ا لئثيا اازع اركز الخالل الئنثة أصتتتتنر ا دبي للستتتتلد الا مندق.مركز عبر  دبيمر ا من خالل تأستتتتيم أعاال ا مي 

ال  ارق الناليا على تةبرار قةاع لرز مما ا  ألتئليال  بفر الذي  ة "مستتتت  ب  ال  ارقه ال تتتت ير لمربات "ت ر ر من  مئن ا

 الااضيا. ش را   12منار الت 

 

دالا اإلمارار ن ئت " :م، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلللللللللع المتعددةأحمد بن سلللللللللي   ذه الاراستتتتتتتتباة قال ال

االر   ال بي  على خارطا صراعا ال ئن اال نمار اللبجس يارالن إقلياي مي ترسيخ م ان  ا كاركز  المرليا الا ئنق

لاا في ا من إم انار ام بمار فر نقة ال ضتتتتتتتتتت  ما ت ا د له  .ال نمار الاالياال  ارق ااالستتتتتتتتتتلد اير الر ةيا ات ارق 

ال بادل لئركا ببالا رليستتتتتتتتتتيا كستتتتتتتتتتام  ا مز ز تنالا الاستتتتتتتتتت ةاعت  ةا ةّبرقال ئ يا البريا الاارنا ال رظيايا الالبيئا 

 ". على مس بى المالةاألسرع نابا  مسار ال  ارق الذي  م بر  لين ال ين اال رق األاسي اأفر  يا يال  ار

  هليئمن لير ا لر اح األستتتتتتاستتتتتتيا لالا بمار ل ستتتتتت لا لن هل تتتتتتركار الاُ امركز دبي للستتتتتتلد الا مندق  نعة أضتتتتتتا   "ا

الةبيميا  مله البج ا  اا منالياة ال هاشتتتتتتتتتب ا عالقاتستتتتتتتتت راتي ي اال هامبقمال  ا  اة لااارستتتتتتتتتا األعاال الا تتتتتتتتت ما 

  مااتالتمز ز ن ةلد إلى ا . خارج ااحضبرها مي الارة ا نةاق  بسيد لت ةي ال ي لل ركار الا ضلا االارة ا الئرق 

كثر من   ."مس لا ألف شركا 16مد ال ركار البر ةانيا اانضاام ا إلى م  اد أعاال الاركز الذي  ضة حاليا  أ

https://www.dmcc.ae/events/made-trade-live-roadshow-2019-london
https://www.dmcc.ae/events/made-trade-live-roadshow-2019-london
https://www.iod.com/membership?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=UKMembershipBrand_PureBrandE_1_201118&gclid=EAIaIQobChMIpu-LmeSj4QIVmK3tCh1PAAlTEAAYASAAEgLtpfD_BwE
https://www.iod.com/membership?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=UKMembershipBrand_PureBrandE_1_201118&gclid=EAIaIQobChMIpu-LmeSj4QIVmK3tCh1PAAlTEAAYASAAEgLtpfD_BwE
https://futureoftrade.com/
https://futureoftrade.com/


  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

كبر حاليا   تُمن دال م لم ال ماات ال لي يا  لاال ا الا ئنق خارج دال االتئاد األارابي لمن لأستتتتتتتباق ال  تتتتتتتن ر رالد أ

ك ف از ر ال  ارق الناليا ة المرليا الا ئنق اخالل ز ارته األخيرق لنالا اإلمارار. اال ين اهبنغ كبنغ البال ار الا ئنق

مليار جريه  25لين البلن ن لي تتتتتتتتتت  إلى تمز ز ال بادل ال  اري ال ادفا إلى عن حزما من ال ةي  البر ةاني ليام فبكم

 . 2020لئلبل المام مليار درهة(  121) إس رليري

 ت اد": سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في لندنب سكرتير ثاني ورئيس الشؤون االقتصاديةمروان النقبي،  وقال

كا  المرليا الا ئنق لين دالا اإلمارار نابها  الما  على ا باص  البلنات تا   يا اطينقاالاال ا الا ئنق عالقا شرا

 ارعالقتلم  دارا  م اا  مي تمز ز ‘ أج  ال  ارق من جناُ ’ الئالا ال را  يا الاباشرق . اال شك لأت فماليار مث تبطينهاا 

امن خالل ال باص  مد م  امار األعاال الناليا . ها رب د اق  اد  ا األاسد لخةتئ يق أهنا  لالمالة ا النالا 

مركز دبي ’ لم   ةاألجربيا الماملا مي قةاع ال  ارقاتسليي الضبء على م بمار الراب ال ب ا ال ي تبفرها دبي لل ركار 

 . "اإلمارقإلى  قالاباشر  ااألجربي اراالس ثاار  جذبمي م اا  دارا  ‘ للسلد الا مندق

 

مي  100المام الااضتتي قانبنا  جن نا  لالستت ثاار األجربي  ستتان لبجان  ل الك ما   تت  إلى قن أقرر ح بما دبي اكانت 

ة ماا  بفر فرصتتا  كبيرق المرليا الا ئنق ال تتركار األجربيا ال ي   ة تأستتيستت ا خارج الاراطق الئرق مي اإلمارارالائا من 

 لل ركار البر ةانيا ال ي ت ةلد إلى تأسيم أعاال ا مي البالد ااالس  ادق من طرق ال  ارق ال ن نق الائ الا عبر دبي. 

 

 2.3مي الائا من ال تتتتتتتركار البر ةانيا ) 42ي للستتتتتتتلد الا مندق إلى أت صتتتتتتتنر عن مركز دب شتتتتتتتار ت ر ر ة أ2017امي المام 

خراج لر ةانيا من "ما لمن مرحلا مليبت شتتتركا( م  اا ل بستتتيد عاليات ا مي ال ارج لالستتت  ادق من ال ر  ال ن نق مي 

ى دبي كبج ا مئ الا مي الائا من قادق ال تتتتتتتتتتركار ال ي شتتتتتتتتتتال ا ال  ر ر أن ة  رظرات إل  75ة حيث ذكر "االتئاد األارابي

 .ال بسد خارج لر ةانيل

 

 ال را  يا االئال"  ، رئيس شللؤون أوروبا وسللياسللات التجارة في "معهد المديرين" بلندنالمار-وقال ديفيد سللترينجر

المن ن من ال ر  لز ادق ال ماات لين ال تتتتتركار البر ةانيا  رالليلا أظ ر تأقيا  يال ‘أج  ال  ارق من ُاجن’الاباشتتتتترق 

 ل بضتتتتن ةال تتتترق األاستتتتي االمالةمي ل  ارق ال ممرف  ة اف ا ة المايق الا ئن ين احل ار الر اشستتتت مر  ااادبي. 

ضن ا بصبل إلى ال رق األاسي اأفر  يا اآسيا. االل ركار البر ةانيا ال ي ت ةلد إلى تبسيد ل ال ر  الا احا مي دبي

   اال تتتتركار البر ةانيا مي استتتت راتي ي قستتتتاعنم ا ن  ا  نم  الذي ياا الا د رامي ي هلأت مركز دبي للستتتتلد الا مندق 

 .ل بسدل

 

كبر مرظاا قالاا على المضتتتتتتتب ا  1903مرظاا لر ةانيا اير  لئيا تأستتتتتتتستتتتتتتت مي المام هب "مم ن الان ر ن"  اتم بر أ

ل تتتتادق األعاتتتتال مي الاال تتتتا الا ئتتتتنقة ات اثتتتت  م ا  تتتتا مي تبفير فر  ال ةب ر الا ري الرتتتتاء المالقتتتتار االا تتتتتتتتتتبرق 

 الا    ا ألعضال ا. 

 



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

 

مركز دبي للسلد الا مندق الذي    ذ من دبي م را  رليسيا  له هب الارة ا الئرق األكثر ترالةا  مي المالةة اهب الاركز 

الرالن ل  ارق ام ا  د السلد. اسباء من خالل تةب ر أحياء نالضا لالئياق ت ا  ع ارار ذار خ الص عالايا مث  

ظرقة أا ت ن ة خنمار أعاال عاليا األداءة  بفر مركز دبي للسلد الا مندق ألراج لئيرار جايرا امرة ا أل اات دبي الار 

ك  ما  ئ اجه م  امه الا مة لالئيب ا للامي ا االما  ااالزدهار. مركز دبي للسلد الا مندق اجن من أج  ال  ارقة 

  www.dmcc.ae   ب  البمينا   ر لأنه  ما  على ترسيخ م انا دبي اتراي  ا كا ات لل  ارق المالايا اآلت امي الاس

http://www.dmcc.ae/
http://www.dmcc.ae/

