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יהלומנים יקרים,
איחוד האמירויות וישראל הן ביתן של שתיים 

מהכלכלות הדינמיות והחדשניות ביותר 
במזרח התיכון.

ישראל  ממשלת  בין  הנורמליזציה  הסכם  בעקבות 
לתחילת  רשמי  באופן  הדרך  את  לסלול  התחלנו  האמירויות,  לאיחוד 
הישראלית  היהלומים  בורסת  בין  היהלומים  בתחום  הפעולה  שיתוף 

.(DMCC) למרכז הסחורות של דובאי
ההיסטוריים  הצעדים  מאחד  חלק  היא  היהלומים  שבורסת  גאה  אני 
והחשובים בתולדות ענף היהלומים הישראלי – פתיחה של שער למדינות 

המפרץ ואף פתח לשינוי של ממש בסחר היהלומים.
זו ההזדמנות שלנו לעשות צעד משמעותי קדימה ולהתחיל יחסי מסחר 
ועסקים ארוכי טווח בין יהלומני ישראל ודובאי. תחת ה-DMCC  תוכלו 

למצוא מעל 1000 חברות המתמחות בסקטור היהלומים.
הזדמנויות  טמונות   DMCC-ה עם  שחתמנו  ההבנות  הסכם  במסגרת 
ובישראל,  בדובאי  יתקיימו  אשר  ותערוכות  עיון  ימי  חדשות:  עסקיות 
ליצירת  יוזמות משותפות  וחקר  ודובאי  ישראל  יהלומני  בין  ידע  פיתוח 
הזדמנויות מסחר יעילות. בנוסף, בכוונת הבורסה הישראלית ליהלומים 
של  היהלומים  בבורסת  רשמי  משרד  הקרובים  בשבועות  כבר  לפתוח 
שירותי  ויספק  הישראלים  ליהלומנים  חם  בית  יהווה  המשרד  דובאי. 

אדמינסטרציה כוללים לטובת היהלומן הישראלי.
זהו הסכם היסטורי וחשוב, הטומן בחובו אפשרויות כלכליות אינסופיות 

ברמה האזורית והבינלאומית, והפוטנציאל עצום. 
דובאי מחכה לכם – ועכשיו כל שנותר הוא להתחיל לעשות עסקים.

שלכם, יורם דבש
נשיא בורסת היהלומים הישראלית 

ונשיא הפדרציה העולמית לבורסות היהלומים

ברוכים הבאים לדובאי
עם הפיכתה במרוצת השנים ליעד כלכלי נחשק, דובאי היא 
יעד כדאי גם עבור אנשי עסקים ישראלים הרוצים להרחיב 
המשגשגת  לכלכלתה  שיש  מה  מכל  ולהנות  פעילותם  את 

להציע.

איפה נמצאת דובאי? 
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אספנו עבורכם מגוון טיפים, המלצות ומידע כללי.
אז נעים להכיר – דובאי: היעד החדש ליהלומנים הישראלים.



כדאי לדעת: 
אקלים:

לכל  גבוהות  טמפרטורות  מבטיח  והחם  המדברי  האקלים 
בהם  ספטמבר,  עד  מאי  בחודשים  ובמיוחד  השנה,  אורך 
בלילה.  ו-26  היום  במשך  מעלות  כ-38  הוא  היומי  הממוצע 
ובו  אפריל,  ועד  מאוקטובר  נמשך  בדובאי  החורף 
מעלות   22 של  ממוצע  עם  יותר,  נמוכה  מעט  הטמפרטורה 
ביום וגשם לפרקים. מתקנים ציבוריים כגון מקומות מסחר, 

משרדים וקניונים מצוידים במערכות מיזוג אוויר. 

מטבע:
השקל  כמו   .AED וקיצורו  הדירהם,  הוא  המקומי  המטבע 
הישראלי, גם הוא מחולק ל-100 יחידות, הנקראות "פילס". 
רוב העסקים בדובאי אף מקבלים דולר אמריקאי, אך מומלץ 

לחשב תחילה את שערי החליפין. 

תרבות ומסורת:
היא  בינלאומית,  עסקים  עיר  נחשבת  שדובאי  אף  על 
בעלת  מוסלמית  מדינה   – האמירויות  באיחוד  ממוקמת 
מנהגים ומסורות שיש לקחת אותן בחשבון. השפה הרשמית 
אנגלית  מדברים  כולם  כמעט  אך  ערבית,  היא  המדוברת 
טובה, והשילוט הוא בערבית ובאנגלית. יום השבתון הלאומי 
נותרים  הגדולים  והעסקים  הרשתות  אך  בשישי,  הוא 
פתוחים גם בימים אלה. באזורי הסחר של דובאי, בהם אתם 
לבוש  קודי  נהוגים  עסקיכם,  את  ולנהל  להתגורר  עשויים 
מערביים כמו אלה שאתם מכירים. עם זאת, רצוי להקפיד 

על לבוש צנוע יחסית. 

חודש הרמדאן:
במהלך חודש הרמדאן (אפריל-מאי) העולם העסקי בדובאי 
ממשיך להתנהל, אך ייתכנו שינויים בזמני פגישות וארוחות 

בהתאם לצום. 

מהו אזור הסחר החופשי?
ההתפתחות הכלכלית המואצת בדובאי הפכה אותה ליעד 
מועדף לעסקים בינלאומיים, וכיום היא מדורגת בין עשרת 
היעדים המובילים ליזמים, לצד טוקיו, פריז, לונדון וניו יורק. 
התשתיות הכלכליות והחברתיות מאפשרות נוחות עסקית 
הנמוכות  בין  היא  הפשיעה  ורמת  מועדפים,  מיסוי  ותנאי 

בעולם. 
 DMCC) Dubai Multi-ה ובראשם  החופשי,  הסחר  אזורי 
Commodities Center), ידועים כמרכזי עסקים מועדפים 
ליצירת  אופטימליים  תנאים  והמעניקים  חסמים  המסירים 

עסקים. 
2000 דונם מהווה צומת  מרכז ה-DMCC, המשתרע על פני 
יהלומים  כולל  תחומים,  ממגוון  וסחר  לתעשיות  מרכזית 
המאפשרים  ומלונות  מגורים  מגדלי  המרכז  סביב  וזהב. 

הגעה קלה ונוחה לאזור העסקים. 

הצטרפות לאזור הסחר החופשי:
מוסמכים  יועצים  של  קשר  פרטי  נמצאים  הבא  בקישור 

:DMCC-לנושא ה
 www.dmcc.ae/dmcc-consultants

כדאי לדעת: 
אקלים:

לכל  גבוהות  טמפרטורות  מבטיח  והחם  המדברי  האקלים 
בהם  ספטמבר,  עד  מאי  בחודשים  ובמיוחד  השנה,  אורך 
בלילה.  ו-26  היום  במשך  מעלות  כ-38  הוא  היומי  הממוצע 
ובו  אפריל,  ועד  מאוקטובר  נמשך  בדובאי  החורף 
מעלות   22 של  ממוצע  עם  יותר,  נמוכה  מעט  הטמפרטורה 
ביום וגשם לפרקים. מתקנים ציבוריים כגון מקומות מסחר, 

משרדים וקניונים מצוידים במערכות מיזוג אוויר. 

מטבע:
השקל  כמו   .AED וקיצורו  הדירהם,  הוא  המקומי  המטבע 
הישראלי, גם הוא מחולק ל-100 יחידות, הנקראות "פילס". 
רוב העסקים בדובאי אף מקבלים דולר אמריקאי, אך מומלץ 

לחשב תחילה את שערי החליפין. 

תרבות ומסורת:
היא  בינלאומית,  עסקים  עיר  נחשבת  שדובאי  אף  על 
בעלת  מוסלמית  מדינה   – האמירויות  באיחוד  ממוקמת 
מנהגים ומסורות שיש לקחת אותן בחשבון. השפה הרשמית 
אנגלית  מדברים  כולם  כמעט  אך  ערבית,  היא  המדוברת 
טובה, והשילוט הוא בערבית ובאנגלית. יום השבתון הלאומי 
נותרים  הגדולים  והעסקים  הרשתות  אך  בשישי,  הוא 
פתוחים גם בימים אלה. באזורי הסחר של דובאי, בהם אתם 
לבוש  קודי  נהוגים  עסקיכם,  את  ולנהל  להתגורר  עשויים 
מערביים כמו אלה שאתם מכירים. עם זאת, רצוי להקפיד 

על לבוש צנוע יחסית. 

חודש הרמדאן:
במהלך חודש הרמדאן (אפריל-מאי) העולם העסקי בדובאי 
ממשיך להתנהל, אך ייתכנו שינויים בזמני פגישות וארוחות 

בהתאם לצום. 

מהו אזור הסחר החופשי?
ההתפתחות הכלכלית המואצת בדובאי הפכה אותה ליעד 
מועדף לעסקים בינלאומיים, וכיום היא מדורגת בין עשרת 
היעדים המובילים ליזמים, לצד טוקיו, פריז, לונדון וניו יורק. 
התשתיות הכלכליות והחברתיות מאפשרות נוחות עסקית 
הנמוכות  בין  היא  הפשיעה  ורמת  מועדפים,  מיסוי  ותנאי 

בעולם. 
 DMCC) Dubai Multi-ה ובראשם  החופשי,  הסחר  אזורי 
Commodities Center), ידועים כמרכזי עסקים מועדפים 
ליצירת  אופטימליים  תנאים  והמעניקים  חסמים  המסירים 

עסקים. 
2000 דונם מהווה צומת  מרכז ה-DMCC, המשתרע על פני 
יהלומים  כולל  תחומים,  ממגוון  וסחר  לתעשיות  מרכזית 
המאפשרים  ומלונות  מגורים  מגדלי  המרכז  סביב  וזהב. 

הגעה קלה ונוחה לאזור העסקים. 

הצטרפות לאזור הסחר החופשי:
מוסמכים  יועצים  של  קשר  פרטי  נמצאים  הבא  בקישור 

:DMCC-לנושא ה
 www.dmcc.ae/dmcc-consultants



מידע ליהלומנים
לסחר  בעולם  המובילים  המרכזים  אחד  היא  דובאי 
וחדרי  כספות  הכוללת  הפיזית  הודות לתשתית  ביהלומים, 

ביטחון וכן פלטפורמות מסחר מגוונת.
בורסת היהלומים של דובאי (DDE) ממוקמת במגדל אלמס, 
וכוללת למעלה מ-1000 חברות יהלומים ואבני חן. החברות 
מסגרת  שירות  ולספקי  יהלומים  לסוחרי  מקנה   DDE-ב
פעילות אחידה בעלת תקנים וכללי התנהלות ברורים, ובכך 

הם נהנים מגישה בלתי אמצעית לשוק רחב יותר. 
41 תחנות  ובו  אולם הסחר של ה-DDE הוא הגדול בעולם 
צפייה ויכולת להכיל עד 200 קונים בעת ובעונה אחת. כמו כן 
לצורך  להשכרה  הניתנים  ואולמות  חדרים  של  מגוון  קיים 
השירותים  לכלל  גישה  ניתנת   DDE-ה לחברי  אירועים. 
והמתקנים של הבורסה, כולל חדרי בדיקה, מצלמות במעגל 

סגור, כספות, ואזורי מפגש. 
משרד הבורסה הישראלית אשר יפתח במתחם, יהווה בית 
חם ונקודת מפגש ליהלומנים הישראלים, ויסייע להם בכל 
יחסי  קידום  לטובת  הנדרשת  האדמינסטרציה  שירותי 
המסחר, בדיוק כפי שהורגלנו בעבר למשרדים בהונג קונג 

ובניו יורק. 

האם יש מע"מ בדובאי? 
ברחבי  ומוצרים  שירותים  על  מע"מ  חל   2018 שנת  מאז 
המדינה, כולל באזורי הסחר החופשי. המע"מ עומד על 5%. 

שינוע ולוגיסטיקה
להלן פרטי קשר של ספקי שירותים בתחום השינוע והלוגיסטיקה:

Transguard Group
Tel: +971-4-703 -0500

Email: info@transguardgroup.com

Brink’s Global Services 
Tel: +971-4-299-6948

Ferrari Security and Vaulting DMCC
Contact Person: Aldric Renaud 
Email: aldric.renaud@ferrarigroup.net 
Mobile: +971-52-1327889

Tel: +971-4-5134895



מלונות בדובאי
ישנם מלונות רבים באזור הסחר החופשי המאפשרים גישה 

נוחה וקרובה, על מנת שתוכלו לנהל את עסקיכם בקלות.

DMCC-מלונות באזור ה
• Taj: Jumeirah Lakes Towers
• Bonnington: Jumeirah Lakes Towers
• Movenpick Hotel: Jumeirah Lakes Towers
• Pullman Dubai: Jumeirah Lakes Towers,
Hotel & Residence

(DMCCמול ה) מלונות באזור המרינה-
• Habtoor Grand Resort
• Address Dubai Marina
• Rixos Premium Dubai
• One&Only Royal Mirage Dubai

 מלונות באזור המפרץ העסקי / רחוב שייח זייד
• Armani Hotel Dubai  
  (Armani/Kaf, a kosher-certified restaurant)
• Habtoor Palace Dubai (Kosher meal package,
Shabbat lunch and dinner, Kosher coffee shop 
and supermarket ) 
• Hilton Dubai
• V Hotel

https://www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-jumeirah-lakes-towers/
http://bonningtontower.com/
https://www.movenpick.com/en/middle-east/uae/dubai/dubai-jumeirah-lakes-towers/overview/
https://www.pullman-dubai-jumeirahlakestowers.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/dxbhg-habtoor-grand-resort-autograph-collection/
https://www.addresshotels.com/en/hotels/address-dubai-marina/
https://www.rixos.com/en/hotel-resort/rixos-premium-dubai-jbr?gclid=Cj0KCQiAwf39BRCCARIsALXWETxYUnDBZjZ7wv2taGx5W1VeWsWCTgvOzUWUHIwPDhh-ZTAOj9bD9UwaAh8NEALw_wcB
https://www.oneandonlyresorts.com/royal-mirage
https://www.armanihoteldubai.com/
https://lxrhotels3.hilton.com/lxr/habtoor-palace-dubai/?WT.srch=1&WT.mc_id=zIMDPDA0EMEA1MB2PSH3PPC_Google_search4cid1500279960_aid61901967830_me_kkwd-2997544441375Brand_Nano6DXBPLWA7en&utm_source=Google&utm_medium=ppc&utm_campaign=paidsearch&campaignid=1500279960&adgroupid=61901967830&targetid=kwd-299754444137&gclid=CjwKCAiAwrf-BRA9EiwAUWwKXq2YeU4-yadnFRxDcckEjIhLHmZvVypNqH22U3qCiffQ7AK_OLe6-xoCSQAQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.hilton.com/en/hotels/dxbahhi-hilton-dubai-al-habtoor-city/
https://www.hilton.com/en/hotels/dxbvhqq-v-hotel-dubai/


מסעדות כשרות בדובאי:
•  Elli's Kosher Kitchen (a local kosher caterer supervised by
   the Orthodox Union (OU)
•  Armani/Kaf
•  Starguest Kosher Dubai

https://he.elliskosherkitchen.com/
https://www.armanihoteldubai.com/dine/
http://starguest.com/kosher-hotel-in-dubai/





