
  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة يفتتح أبوابه ليشكل دفعة 

 جديدة لحركة التبادل التجاري عبر دبي

حضر حفل االفتتاح حشد من خبراء القطاع وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من الدول المنتجة  •

 للقهوة

كبر حدث سنوي في العالم مختص بتجارة األغذية  • افتتح المركز خالل فعاليات معرض "جلفود"، أ

 والمشروبات

 

 2019فبراير  18

 

المنطقة الحرّة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع مركز دبي للسلع المتعددة، افتتح 

والمشاريع، اليوم مركز القهوة األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط، والذي يمثل منشأة حديثة مكيفة بمساحة تمتد 

كبر حدث سنوي ف  7,500على  ي العالم مختص بتجارة األغذية متر مربع. وجرى االفتتاح خالل معرض "جلفود"، أ

 والمشروبات. 

ً من حيث التكلفة، باإلضافة إلى العديد من الخدمات التي تربط بين المنتجين  ويوفر المركز دعماً لوجستياً فعاال

والمشترين للقهوة من الحقل إلى المستهلك. وتشتمل الخدمات األساسية على التخزين والدعم اللوجستي ومعالجة 

المتخصصة إلعادة تعبئة البن األخضر خدمات ضر وإبرام عقود التحميص والتغليف، باإلضافة إلى المزيد من الالبن األخ

 وتقييم العينات والتدريب.

يحتوي المركز على مختبر لجودة القهوة، ومتخصصين لمراقبة مذاق القهوة، ومركز التدريب المميز لجمعية القهوة 

تنوعة من المكاتب التجارية بمساحات مختلفة. ومن المتوقع أن يقوم المركز المتخصصة، باإلضافة إلى مجموعة م

 100مليون درهم إماراتي ) 367طن من البن األخضر سنوياً، بقيمة تجارية سنوية تصل إلى نحو  20,000بمعالجة نحو 

 وتحفيز نمو االقتصاد الوطني. مليون دوالر أمريكي(. ويأتي افتتاح المركز بهدف جذب المزيد من التبادل التجاري إلى دبي

وحضر حفل االفتتاح الرسمي حشدٌ من كبار الشخصيات بمن فيهم سعادة سلطان أحمد بن سلّيم، رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"؛ سعادة حمد بوعميم، مدير عام "غرفة تجارة وصناعة دبي"؛ سعادة 

كولومبيا؛  جمهوريةجمارك دبي؛ سعادة سالم راشد العويس، سفير دولة اإلمارات لدى  أحمد محبوب مصبح، مدير

رضوان حسن، القنصل العام لجمهورية  سعادة إدواردو فونسيكا، سفير جمهورية بنما لدى دولة اإلمارات؛ و سعادة



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

الشاي التابع لمركز دبي للسلع لدى دولة اإلمارات حيث قاموا بجولة داخل المركز الواقع بالقرب من مركز إندونيسيا 

 المتعددة في المنطقة الحرة بجبل علي )جافزا(.

"يمّثل افتتاح مركز  قال أحمد بن سلّيم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع المتعددة: وعلى هامش االفتتاح

، منعطفاً تاريخياً سيعزز مكانة دبي في قلب منظومة التجارة العالمية 2016القهوة، الذي وضعنا أول تصور له في العام 

 للقهوة. ومن شأنه دعمنا في تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تلبية احتياجات السوق بطريقة جديدة ومبتكرة".

ً  وأضاف بن سلّيم:  فريداً ُيمكّنها من خدمة الممر التجاري المهم فيما بين األسواق الناشئة لمناطق "تحتل دبي موقعا

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، القريبة من المناطق المنتجة للقهوة في أفريقيا والصين والهند وأمريكا 

تعددة لتّجار القهوة من جميع أنحاء العالم الالتينية وجنوب شرق آسيا. وسيوفر مركز القهوة التابعة لمركز دبي للسلع الم

خدمات لوجستية متطورة، ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، مهيئاً لهم جميع مقومات التميز التشغيلي 

لتلبية الطلب العالمي المتزايد على القهوة. إذ ال يوجد في المنطقة حتى اآلن منشأة على نفس مستوى المركز من حيث 

 و المعدات أو الخبرات التي تسّهل التجارة العالمية للقهوة، والذي نتطلع لرؤية نتائجه في القطاع مستقبالً".القدرة أ

ويوفر الموقع الجغرافي االستراتيجي لمدينة دبي صلة وصل بين األسواق االستهالكية سريعة النمو وعالية القيمة في 

المنتجة للقهوة في العالم مثل إثيوبيا والهند وإندونيسيا وأوغندا  منطقتي الشرق األوسط وأوروبا وبعض الدول الرئيسية

ليكون المركز المفضل  2018والفيتنام. لذلك فقد تمت تهيئة مركز القهوة منذ انطالق عملياته التشغيلية في نوفمبر 

 للمشترين والتجار والمحامص ومنتجي القهوة المختصة.

ث غرف تذوق مجهزة بالكامل لتمكين المتخصصين من مراقبة مذاق القهوة هذا ويقدم المركز خدمات أخرى منها: ثال

كاوا"(  وفقاً لمعايير جمعية القهوة المختصة، ومختبراً لجودة القهوة، وآالت لتحميص العينات )من نوعي "بروبات" و"إ

لبن المحمص ومحمصة ديتريش" للعينات الصغيرة لمساعدة العمالء في عملية تقييم الجودة وشحن عينات من ا

والتي يمكنها تحميص القهوة  –كغ(  60كغ و 30واألخضر للمشترين، ومحمصتي إنتاج من نوع برامباتي )بسعة 

 المختصة والتجارية.

كثر المشروبات الساخنة استهالكاً وانتشاراً على مستوى العالم. ويقدر حجم صناعة القهوة العالمية  تعتبر القهوة من أ

مليار دوالر أمريكي(، مع توقعات بأن يصل حجم تجارة القهوة في منطقة الشرق  100درهم إماراتي )مليار  367.3بنحو 

 ، وفقاً لمؤسسة "يورومونيتور".2021مليار دوالر أمريكي( بحلول العام  4.4مليار درهم إماراتي ) 16.2األوسط إلى 

 

 

 



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

 

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

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

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

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

 

 نُبذة عن مركز القهوة في مركز دبي للسلع المتعددة:

 

متر مربع، موفرة  7500ت، تمتد على مساحة يمثل المركز منشأة حديثة الطراز، مكيفة ومجهزة بأحدث اآلالت والمعدا

بذلك بنية تحتية وخدمات عالمية المستوى تغطي مجاالت تخزين حبوب البن الخضراء، ومعالجة وتسليم منتجات 

القهوة وفق مواصفات محددة. ويعتبر المركز أول منشأة من نوعها في منطقة الشرق األوسط، وينفرد بكونه أول من 

بوب البن الخضراء في المنطقة، مما يلبي احتياجات مجموعة واسعة من األطراف المعنية بمن يقدم خدمات تخزين ح

فيهم مزارعي القهوة ومصدريها وتجارها باإلضافة إلى المختصين بمجال تحميص القهوة ومنافذ البيع بالتجزئة. كما 

جديدة إلى دبي، فضالً عن دوره في  سيسهم مركز القهوة في مركز دبي للسلع المتعددة في استقطاب تدفقات تجارية

 تعزيز النمو االقتصادي في دولة اإلمارات ككل.

http://www.dmcc.ae/

