صحيفة وقائع
بلورة مستقبل التجارة العالمية

حول مركز دبي للسلع المتعددة
مركز دبي للســلع المتعددة هــو مركز للتجارة العالمية.
مركــز دبــي للســلع المتعــددة الــذي يتخــذ مــن دبــي مقــرًا رئيســيًا لــه هــو المنطقــة الحــرة األكثــر ترابطــً فــي العالــم ،وهــو المركــز الرائــد
لتجــارة ومشــاريع الســلع .وســواء مــن خــال تطويــر أحيــاء نابضــة بالحيــاة تشــمل عقــارات ذات خصائــص عالميــة مثــل أبــراج بحيــرات جميــرا
وأبتــاون دبــي ،أو تقديــم خدمــات أعمــال عاليــة األداء ،يوفــر مركــز دبــي للســلع المتعــددة كل مــا يحتاجــه مجتمعــه المفعــم بالحيويــة
للمعيشــة والعمــل واالزدهــار .مركــز دبــي للســلع المتعــددة وجــد مــن أجــل التجــارة ،ويفخــر بأنــه يعمــل علــى ترســيخ مكانــة دبــي وتنميتهــا
كمــكان للتجــارة العالميــة اآلن وفــي المســتقبل البعيــد.

دبي هي احدى أسواق الذهب
ومراكز تجارة الماس الرائدة في
العالم ،والتي تقدر بحوالي 75
مليار دوالر سنويًا.

100,000
شخص يعيشون في
مجمعنا

مركز الشاي التابع لمركز
دبي للسلع المتعددة
يتعامل مع  53مليون
كيلو جرام من الشاي
سنويًا.

وضع مركز دبي للسلع المتعددة
المخطط الرئيسي للمنطقة للحرة
التابعة له ونفذها ،وهي عبارة عن
مجمع تجاري وسكني مساحته
 200هكتار ،يعيش ويعمل فيه أكثر
من  100,000شخص في  87برجًا.

87

برجًا سكنيًا
وتجاريًا

600+
محالت تجارية

55,000m2
من الحدائق
مخصصة لكم

 2مليون م 2من مشاريع التطوير

180

دولة ممثلة بشركات في
المنطقة الحرة

21,000+
شركة مسجلة

65,000+
موظف في
المنطقة الحرة

حاز على جائزة أفضل منطقة حرة في العالم لعام  ،2021وذلك للسنة السابعة على التوالي من قبل مجلة اف دي آي التابعة لصحيفة الفايننشيال تايمز.

الفكر المتصل

إن المحتوى ذا الصلة يحفز الحوار ،وبرنامجنا لقيادة الفكر «الفكر المتصل» يهدف بالضبط
إلى تحقيق ذلك ،ويبحث في مواضيع التجارة العالمية عبر كل من مجموعات الصناعة والجغرافيا مثل تقنية بلوك تشاين
( ،)Blockchainواالستدامة الغذائية ،والبريكسيت ،وغيرها .يمكنك تحميل التقارير
من هناdmcc.ae/connected-thinking :

مستقبل التجارة

يبحث تقريرنا السنوي الرائد لقيادة الفكر حول مستقبل التجارة في الكيفية التي سيكون عليها مستقبل التجارة خالل
السنوات العشر المقبلة بناء على رؤى مشتركة قدمها  150خبيرًا من خمس قارات .وقد كشفت النتائج بأن تأثير عملية
التحول الرقمي كبير جدًا حيث أن أكثر من  350شركة أخرى من الممكن أن تبدأ بتصدير السلع والخدمات من خالل التجارة
الرقمية بما يعزز التجارة العالمية بشكل كبير .وقد نال التقرير تقديرًا عالميًا حيث أبرزته شبكة بي بي سي وورلد ،وطومسون
رويترز ،وول ستريت جورنال .كما فاز مركز دبي للسلع المتعددة بجائزة أفضل حملة عالقات عامة متكاملة عن البرنامج
والتي تمنحها رابطة العالقات العامة واالتصاالت ( .)PRCAيمكنك تحميل التقرير من هناfutureoftrade.ae :

الفعاليات

ننظم عددًا من الفعاليات في كل عام ،من منتدى دبي للمعادن الثمينة إلى مؤتمر دبي للماس ومنتدى دبي العالمي للشاي ،وصو ً
ال إلى
الحملة الترويجية المباشرة «وجد من أجل التجارة» .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني.www.dmcc.ae/events :

اإلدارة التنفيذية
فريال أحمدي
الرئيس التنفيذي للعمليات
مركز دبي للسلع المتعددة

أحمد بن سليم
الرئيس التنفيذي األول
والمدير التنفيذي
مركز دبي للسلع المتعددة

فيديوهات مركز دبي للسلع المتعددة

فيديو الشركة

فيديو الوثائق

الغرفة اإلعالمية

https://youtu.be/
FjTPwhbgCxk

https://youtu.be/
r_gq3yhlMXA

https://www.dmcc.ae/news/
media-room

االتصاالت المؤسسية

الفعاليات
سامر مرعي

pr@dmcc.ae
+971 (04) 424 9600

events@dmcc.ae
+971 (04) 424 9600

منطقتنا الحرة تحتضن الشركات الرائدة في الوقت
الحاضر وفي المستقبل ،ومن بينها:

