
  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

"مركز دبي للسلع المتعددة" ينظم جولة ترويجية في مدينتين صينيتين ويوقع 

مذكرتي تفاهم استراتيجيتين لتعزيز التبادل التجاري بين الصين واإلمارات عبر 

 دبي

 

فعالية الحملة الترويجية شخصية من قادة األعمال وكبار المسؤولين الحكوميين حضروا  400 حوالي •

 في الصينهانغتشو وتشينغداو  تيفي مدينالمباشرة "وجد من أجل التجارة" التي نظمها المركز 

صينية  اتبين اإلمارات والصين، وجذب استثمار بادل التجاري توقيع مذكرتي تفاهم لدعم وتعزيز الت •

 إلى دبيمباشرة 

 

 2019 يوليو 13

 

مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع وقع 

كة استراتيجيتين مع  والمشاريع، لمدينتي زيارته خالل جهتين صينيتين حكوميتين مختصتين بالتجارة اتفاقيتي شرا

 .2019من أجل التجارة" لعام وجد "المباشرة ترويجية ال تهحمالفي إطار سادس هانغتشو وتشينغداو 

 

مدينة في ( CCPIT) "مجلس الصيني لتعزيز التجارة الدوليةالكل من "تفاهم مع مذكرتي مركز الوقع ، تينالزيار  سياق وفي

ستعمل األطراف الثالثة  وبموجب هاتين االتفاقيتين،تشينغداو. مدينة التجارة في مقاطعة شاندونغ في دائرة ، و هانغتشو

 ات، وجذب استثمار الشعبيةالصين جمهورية اإلمارات العربية المتحدة ودولة بين التبادل التجاري معاً لدعم وتعزيز 

كثر  إلى دبي. ةمباشر صينية   423 ، من بينهمااإلماراتدولة في تعمل شركة صينية  4000من وتجدر اإلشارة إلى أن هناك أ

ً لهاالمتعددة شركة تتخذ من مركز دبي للسلع  في العاملة ٪ من الشركات الصينية 10لـ مقراً مركز ال، مما يجعل مقرا

 .الدولة

 

مناقشة  امشخصية من قادة األعمال والمسؤولين الحكوميين، وجرى خالله  400 حوالي  مشاركة  الزيارتانوشهدت 

توسيع أعمالها نحو لللشركات الصينية التي تتطلع إمكانات النمو الكبيرة التي تقدمها دبي ومركز دبي للسلع المتعددة 

 .اإلماراتية والتعاون الدوليبدعم رسمي من وزارة الخارجية قد حظيت الحملة الترويجية األسواق العالمية. و



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

 

نجح مركز دبي للسلع : "الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددةفريال أحمدي، ن جانبها، قالت م

نفخر و  ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة في المنطقة وبوابة رئيسية للوصول إلى األسواق اآلسيوية. المتعددة في

تطوير مبادرات وذلك من حالل  اإلمكانات التي تؤهلنا لنكون طرفاً فاعالً في مبادرة الحزام والطريق الصينيةلدينا  بأن

بين دبي والصين. ونشهد اليوم بالفعل زيادة في عدد الشركات الصينية فتح قنوات جديدة للتبادل التجاري وطنية وتسهيل 

كثر من أضف إلى ذلك التي تختار دبي مقراً لتأسيس أعمالها،  نحن على ثقة من و  .مركزالمسجلة في صينية شركة  400أ

نية الوافدة إلى دبي خالل نمو عدد الشركات الصيستدعم  مذكرتي التفاهم الجديدتين واالتفاقات األخرى الموقعة سابقاً أن 

  ". السنوات القادمة

 

كبر الشركاء التجاريين لدولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع أن و  التجارة بين حجم صل يتعد الصين من أ

 ت قيمةحيث بلغالشريك التجاري األول لدبي تعتبر ال تزال الصين و . 2020عام المليار درهم بحلول  257البلدين إلى 

 ،الستثمارتنمية ادبي لمؤسسة نظمت في الشهر الماضي، و. 2018عام المليار درهم في  139ينهما بالتبادل التجاري 

جهودها في إطار استثمارية إلى المدن الرئيسية في الصين بعثة دبي، في قتصادية إحدى مؤسسات دائرة التنمية اال

وفي أبريل من العام  ".الحزام والطريق"مبادرة وفق البنية التحتية العالمي لتطوير برنامج اللدعم المتواصلة اإلستراتيجية 

مليار درهم في مشاريع استثمارية ضمن قطاعي الشحن والمواد  12.49الجاري، أعلنت الصين عن استثمار بقيمة 

كسبو  كدت الصين مشاركتها في معرض إ ورصدت دبي  2020الغذائية في دبي كجزء من مبادرة "الحزام والطرق". كما أ

ً بناء ل  مليون درهم. 367بقيمة تتجاوز  جناحها الخاص في المعرض استثمارا

 

يسعدنا توقيع : "( في مدينة هانغتشوCCPIT"المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية" ) وانغ قوه تشن، رئيس وقال

كة مع مركز دبي للسلع المتعددة  قوية الذي يعتبر منطقة حرة رائدة على مستوى العالم ويتمتع بعالقات اتفاقية شرا

من مواصلة دعم مبادرة الحزام والطريق الصينية وتعزيز وتنويع العالقات التجارية سيمكننا هذا التعاون ومع الصين. 

من الوصول إلى فرص استثمارية ومجتمع أعمالها  هانغتشوشركات تمكين و  اً مععن كثب نتطلع إلى العمل و . بين بلدينا

 جديدة". 

 

مسؤوالً كبيراً لزيارة مركز  19بإرسال وفد تجاري مكون من  الصيني لتعزيز التجارة الدوليةهانغتشو وسيقوم مجلس 

التحتية  تهسيتم اصطحاب الوفد في جولة ضمن أرجاء المركز لالطالع على بنيدبي للسلع المتعددة في يوليو. وخالل الزيارة، 

  الحديثة والتعرف على أبرز الخدمات المتاحة باللغة الصينية في المنطقة الحرة التابعة له. 

 



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

: "اخترنا التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لما يتمتع به من سمعة إدارة التجارة في شاندونغ مديريان زوان، وقال 

أن هذه االتفاقية ستساهم على ثقة من نحن و مع مجتمع األعمال الصيني. واسعة عالقات شبكة قوية و طيبة وخبرات 

 ". في المستقبل القريبللجانبين  االستثمارالتجارة وفرص في تعزيز عالقتنا التجارية مع إمارة دبي وتؤدي إلى زيادة 

 

مدينة حول  17 ،"وجد من أجل التجارة" ،جابت الحمالت الترويجية الدولية لمركز دبي للسلع المتعددةمنذ انطالقتها، و

كثر من  وتنمية أعمالهم نحو دبي قادة األعمال الراغبين بتوسيع الحمالت شركة. ويجمع برنامج  3000العالم، مستضيفةً أ

دبي والفرص الكبيرة التي أبرز مزايا تأسيس الشركات في يقدم لهم معلومات ورؤى مهمة حول حيث أنشطة شركاتهم، 

 .هاارجخالمنطقة وللنمو والتوسع في اإلمارة توفرها 

 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

 

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 

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

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

 للتجارة العالمية اآلن وفي المستقبل البعيد ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان

 www.dmcc.ae  

http://www.dmcc.ae/

