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Ππωτοβοςλία Dubai Global: Ανακοίνωση σύστασηρ 3 εμποπικών γπαυείων αντιπποσωπείαρ τος 

Ντοςμπάι στο εξωτεπικό (Αίγςπτορ, Ισπαήλ, Σοςπκία) 

 
Τν Dubai International Chamber, έλα απφ ηα ηξία επηκειεηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ην Dubai 

Chambers, αλαθνίλσζε ρζεο ηε ζχζηαζε ηξηψλ λέσλ δηεζλψλ γξαθείσλ αληηπξνζσπείαο κε έδξα ην Κάηξν, ην 

Τει Αβίβ θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, αληίζηνηρα. 

Τν γξαθείν ζην Κάηξν εγθαηληάζηεθε επίζεκα ρζεο ζε εηδηθή ηειεηή παξνπζία ηεο Mariam Khalifa Al 

Kaabi, Πξέζβεο ησλ ΗΑΕ ζηελ Αίγππην.  Τα επίζεκα εγθαίληα ηνπ γξαθείνπ αληηπξνζσπείαο ζην Τει Αβίβ 

ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ ηζξαειηλή πξσηεχνπζα ζήκεξα (Τξίηε 13 Δεθεκβξίνπ), ελψ ηα εγθαίληα ηνπ 

γξαθείνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζα αθνινπζήζνπλ ηελ Τεηάξηε 14 Δεθεκβξίνπ. 

Ο Σεΐρεο Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Δηάδνρνο ηνπ Νηνπκπάη θαη Πξφεδξνο 

ηνπ Εθηειεζηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Νηνπκπάη, αλαθνίλσζε ηνλ Ινχλην η.έη. ην πξφγξακκα «Dubai Global», κηα 

πξσηνβνπιία γηα ηε ζχζηαζε 50 εκπνξηθψλ γξαθείσλ αληηπξνζσπείαο ηνπ Νηνπκπάη ζην εμσηεξηθφ ηα 

επφκελα ρξφληα. Η πξσηνβνπιία «Dubai Global» ζηνρεχεη λα πξνζειθχζεη μέλεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο, 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο  θαη επελδπηέο, θαζψο θαη δηεζλή ηαιέληα ζην Νηνπκπάη, αλαδεηθλχνληαο ηα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ εκηξάηνπ. Τα ππφ ζχζηαζε γξαθεία είλαη ηα πξψηα πνπ αλαθνηλψλνληαη 

ζην πιαίζην ελ ιφγσ πξσηνβνπιίαο, ελψ ήδε πθίζηαληαη πξν ηεο αλαθνίλσζεο ηεο πξσηνβνπιίαο γξαθεία 

αληηπξνζσπείαο ζηελ Αθξηθή, ζηε Λ. Ακεξηθή, ηελ Ιλδία, ηελ Κίλα θ.α., 15 ελ ζπλφισ.  

Σρνιηάδνληαο ηα εγθαίληα ησλ λέσλ γξαθείσλ, ν Hassan Al Hashemi, Αληηπξφεδξνο Δηεζλψλ 

Σρέζεσλ, ζην Dubai Chambers, δήισζε φηη ηα λέα γξαθεία ζα βνεζήζνπλ ζηελ επέθηαζε ηεο πξφζβαζεο ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ Νηνπκπάη ζηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, πξνζειθχνληαο παξάιιεια επελδχζεηο απφ απηέο ηηο 

ρψξεο ζην Νηνπκπάη. Εθηίκεζε δε φηη νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ζηελ Αίγππην, ην Ιζξαήι θαη ηελ Τνπξθία 

είλαη εληππσζηαθέο.  

Σχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Επηκειεηεξίνπ ηνπ Νηνπκπάη, ε ζπιινγηζηηθή πίζσ απφ ηε 

ζχζηαζε θάζε γξαθείνπ αλαπηχζζεηαη σο αθνινχζσο: 

Γηα ηελ Αίγππην, ην δηκεξέο εκπφξην αλέξρεηαη ζε 7,5 δηζεθ. δνιάξηα ΗΠΑ 2021. Η Αίγππηνο ήηαλ ν 

δεχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηνπ Νηνπκπάη ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν ην 2021 θαη θαηέιαβε ηελ 20
ε
 ζέζε 

παγθνζκίσο ζηε ιίζηα ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηνπ Νηνπκπάη πέξπζη. Ο αξηζκφο ησλ αηγππηηαθψλ εηαηξεηψλ 

πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο σο κέιε ηνπ Εκπνξηθνχ Επηκειεηεξίνπ ηνπ Νηνπκπάη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

εκηξάην αλήιζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ 14.700 εηαηξείεο, πνπ αληηπξνζσπεχεη αχμεζε 103% ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο αξηζκνχο ηνπ 2016, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηε ζεκαζία θαη ηε θήκε ηνπ Νηνπκπάη γηα ηνπο Αηγχπηηνπο 

επηρεηξεκαηίεο θαη επηρεηξεκαηίεο. Επηπιένλ, ε Αίγππηνο είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θφκβνπο start-up 

ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν θαη αληηπξνζσπεχεη ην 14% φισλ ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αθξηθή, 

ζχκθσλα κε έθζεζε ηνπ ΟΟΣΑ. 

Γηα ην Ιζξαήι, απνηειεί κηα αγνξά ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ην Νηνπκπάη. Απφ ηφηε πνπ ηα 

Ηλσκέλα Αξαβηθά Εκηξάηα θαη ην Ιζξαήι ππέγξαςαλ ηηο ηζηνξηθέο Σπκθσλίεο ηνπ Αβξαάκ ην 2020, ην 

δηκεξέο εκπφξην κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ απμήζεθε εθζεηηθά θηάλνληαο ηα 1,19 δηζεθ. δνιάξηα ην 2021. Τν 

γξαθείν ηνπ Τει Αβίβ ζα δηεξεπλήζεη επθαηξίεο, ηδηαίηεξα ζε ειεθηξνληθά είδε, αζθάιεηα λεξνχ, θαζαξή 

ελέξγεηα, δηάζηεκα, ιηαληθφ εκπφξην, πνιηηηζκφ, κεραλήκαηα, νρήκαηα, ρεκηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα. Θα 

ππνζηεξίμεη επίζεο Ιζξαειηλνχο επελδπηέο πνπ αλαδεηνχλ επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζην Νηνπκπάη θαη ζα 

επηηξέςεη ζηηο ηζξαειηλέο πνιπεζληθέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα αμηνπνηήζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ζέζε, 

ηε ζπλδεζηκφηεηα θαη ηελ πξνλνκηαθή γεσγξαθηθή πξφζβαζε ηνπ εκηξάηνπ γηα λα επεθηαζνχλ ζηελ πεξηνρή 

MENASA. 
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Τέινο, γηα ηελ Τνπξθία, ην εκπφξην εθηφο ηνπ πεηξειαίνπ κεηαμχ ηνπ Νηνπκπάη θαη ηεο Τνπξθίαο 

έθηαζε ηα 12,8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2021, θαζηζηψληαο ηελ Τνπξθία ηνλ 7ν κεγαιχηεξν εκπνξηθφ 

εηαίξν ηνπ εκηξάηνπ. Τα ΗΑΕ είλαη ν κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Τνπξθίαο ζηνλ Κφιπν θαη κε ηελ 

ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζπκθσλία ειεχζεξνπ εκπνξίνπ CEPA κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ην δηκεξέο εκπφξην 

αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί ζηα 27,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Μέζσ ηνπ λένπ γξαθείνπ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ην Dubai International Chambers ζηνρεχεη λα εληζρχζεη κηα ήδε ηζρπξή εκπνξηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ ΗΑΕ θαη ηεο Τνπξθίαο, αμηνπνηψληαο λέεο εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο επθαηξίεο ζε βαζηθνχο 

ηνκείο φπσο ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε γεσξγία, ε θισζηνυθαληνπξγία, ε εθνδηαζηηθή θαη ηα ρεκηθά.  


