
 
  

 
 

 

بالتعاون مع  في دوسلدورفمكتباً تمثيلياً يفتتح مركز دبي للسلع المتعددة 

 ستشارات األعمالالشركة األلمانية إل

 

 2018سبتمبر  04

 

ي المختصة بتجارة مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دب  أعلن 

في مدينة الشركة االستشارية األلمانية العربية  بادارةمكتبه التمثيلي باالفتتاح الرسمي ل السلع والمشاريع،

  .دوسلدورف بألمانيا

 

كز االقتصادية والتجارية في ألمانيا أن يفومن ش أمام سح المجال أن افتتاح مكتب تمثيلي في واحدة من أبرز المرا

 المكتب ، كما سيوفرألعضائه مركز دبي للسلع المتعددةستفادة من الميزات التي يوفرها روبيين لالالعمالء األو

 في المركز دون الحاجة للسفر إلى دبي. مقرات لها وسيلة أبسط لتأسيس للشركات 

 

في بخصوص تأسيس شركات تنفيذ الاالستشارات و: في دوسلدورف المكتبالتي سيقدمها وتشمل الخدمات 

؛ التأشيرة اتطلبتقديم ؛ ةرسميال تتوكيالالوستندات الممركز دبي للسلع المتعددة؛ إعداد لحرة الطقة منال

في منطقة أبراج بحيرات جميرا. جهزة المشورة بشأن المكاتب المتقديم و  المالي السنويالتدقيق المساعدة في 

 - لندن وباريس وبرلينعن كل من  رالتي ال تبعد سوى رحلة قصيرة بالقطا - دوسلدورفوجاء اختيار مدينة 

حيث تتوفر رحلة وصوالً سهالً وسريعاً إلى دبي للعمالء في أوروبا، نظراً لكونها توفر لتكون مقراً للمكتب التمثيلي 

 عبر طيران اإلمارات. المدينتين بينجوية مباشرة 

 

إلى  المتعددة، أحمد بن سلّيم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلعشار وخالل تواجده في دوسلدورف، أ

التعرف عالقات تجارية أوثق مع دبي وبناء الممكنة لفرص الاستكشاف بالشركات األلمانية واألوروبية رغبة تنامي 

مع الالعبين لمركز دبي للسلع المتعددة المنطقة الحرة التي تتمتع بها كيفية االستفادة من الروابط القوية على 

 ، وقال: لوصول إلى الصين وأفريقيااأن تتيح لها  التي يمكنوطرق التجارة جارة السلع الرئيسيين في مجال ت

 



مركز دبي للسلع المتعددة العمل بشكل أوثق مع بات بإمكان "مع وجود مكتب تمثيلي في دوسلدورف، 

. لعمالء األوروبيينبالنسبة ل في دبيات شركالتأسيس باإلضافة إلى تسريع إجراءات الشركات األلمانية واألوروبية، 

مالئمة، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة ال هاسياساتأعمال تتميز بوبيئة كمنطقة حرة تعمل في اقتصاد تقدمي و

يتميز المركز بموقعه . كما ألعضائه نمو تجاري طويل األجللتحقيق المطلوبة حلول جميع الخدمات وال

منصة مثالية للشركات التي تتطلع إلى  ، مما يجعلهالحياةفي قلب منطقة تجارية وسكنية نابضة باالستراتيجي 

 ."التواصل مع الشركاء التجاريين والعمالء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها

 

حملة أحدث  سم رسمية في اختتامافي مر دوسلدورف التمثيلي لمركز دبي للسلع المتعددة في مكتب التم افتتاح 

خالل مجمعات األعمال في جميع أنحاء ألمانيا التي غطت ن أجل التجارة"، وموجد بعنوان "رويجية دولية للمركز ت

واستضافت غرفة التجارة األلمانية هذه  بما في ذلك مدن ساربروكين ودارمشتات وبيلفيلد. ،أغسطسشهر 

الحملة الترويجية التي سعت إلى تسليط الضوء على سهولة تأسيس األعمال في مركز دبي للسلع المتعددة 

 دبي وخارجها.من توسيع أعمالها نحو الشركات األجنبية كين لتم

 

 اإلماراتي األلماني المجلس"التنفيذي في  الرئيس، فيليكس نيوغارتافتتاح المكتب، قال  عنوفي تعليقه 

لقد نجحنا على مر السنين في بناء جسر تواصل قوي بين مجتمعات األعمال في : ""والتجارة للصناعة المشترك

رئيسي في جذب الشركات  دور  بفي دبي،  المناطق الحرة، خاصةً  لعبتو  ،مانيا واإلمارات العربية المتحدةكل من أل

يعتبر افتتاح مكتب تمثيلي لمركز دبي للسلع المتعددة في دوسلدورف و الدولية إلى اإلمارات العربية المتحدة. 

بمثابة خطوة أخرى لتسهيل االتصال بين الشركات األلمانية ومركز دبي للسلع المتعددة مع مجتمع األعمال 

 ."الدولي

 

عكس قيام ي: ""الشركة االستشارية األلمانية العربيةفي "بيون لكبرينك، مدير تطوير األعمال ومن جانبه، قال 

 ألمانيا ومجتمع أعمالهاتجاه حقيقي ال هافتتاح مكتب تمثيلي في دوسلدورف التزاممركز دبي للسلع المتعددة ب

الروابط التجارية واالستثمارية بين الشركات األلمانية من كونه سيعزز المكتب الجديد تنبع أهمية . و المتنامي

وأن تستفيد من الفرص في المركز ركات من أن تصبح أعضاء المحلية ودبي، وستمكّن خدماتنا الحصرية الش

بشكل أوثق مع العمالء واصل التيتيح لنا المكتب دون الحاجة إلى مغادرة ألمانيا. كما التي يتيحها التجارية 

دبي وخارجها من خالل مركز دبي للسلع التي يمكن االستفادة منها في المحتملين وإبراز اإلمكانات التجارية 

 ". عددةالمت

  

في منتصف عام  "العربيةاأللمانية الشركة االستشارية "وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد وقع مذكرة تفاهم مع 

في دوسلدورف كجزء من جهود مركز دبي للسلع المتعددة بحث إمكانية تأسيس مكتب استشاري ل 2016

 بين المدينتين.روابط التجارية الفي دبي وتعزيز لتأسيس مقرات لها الشركات األلمانية ستقطاب ال



 

ر  و  كبر ُمصدِّ كثر من  التي تحتضن إلماراتدولة ال تعد ألمانيا رابع أ واطن م 100,000مسجلة وألمانية شركة  900أ

مليار  11لتجارة غير النفطية بين دبي وألمانيا حجم ا، بلغت القيمة اإلجمالية ل2017في عام وقيم في البالد. ألماني م

كبر منتجات وتعتبر مليار درهم(.  40دوالر ) الصادرات األلمانية السيارات )السيارات والمركبات وقطع الغيار( أ

أهم صادرات اإلمارات إلى ألمانيا  ومنمليار درهم.  28 حواليتبلغ مجمعة  يةتصدير ت بقيمة إلى دولة اإلمارا

 رهم.مليار د 1.80 حواليبقيمة تصديرية إجمالية تبلغ األلمونيوم الخام 

 

لقب "أفضل منطقة حرة في إنجازاً قياسياً بعد أن حصد مركز دبي للسلع المتعددة  ، سجل2017وخالل عام 

 من مجلة "إف دي آي" التابعة لصحيفة "فاينانشال تايمز". العالم للعام" للسنة الثالثة على التوالي 
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 حول مركز دبي للسلع المتعددة

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

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

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

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

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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