
      

  

 

 

 

 

 

 

 العالمي التجاري نشاطك اتصال :فلوريدا جنوب

Language: عربى 
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 تنفيذي ملخص

 للتجارة العالم بوابات أهم من واحدة وهي الهادي، المحيط ومنطقة وأوروبا الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا كندا بين استراتيجي موقع في فلوريدا جنوب تقع

 .المتحدة الواليات في حيوية األكثر المحلية األسواق من واحدة أيضا هي فلوريدا جنوب كامل، بدوام مقيم مليون 6.0 من أكثر بسرعة عددهم يتزايد سكان مع .الدولية

 العديد عن فضال العالم، أنحاء جميع من الجنسيات متعددة شركة 1300 لحوالي موطن هي - بيتش بالم و بروارد ديد، ميامي - الثالث فلوريدا جنوب مقاطعات اليوم،

 :تشمل العليا الصناعة مجموعات لدينا .500 فورتشن الشركات من

 الفضاء / الطيران •

 اإلبداعية الصناعات •

 الحياة نمط / أزياء •

 المالية الخدمات •

 الخاصة الملكية حقوق / التحوط صناديق •

 الدولية التجارة •

 والالسلكية السلكية االتصاالت /(IT) المعلومات تكنولوجيا •

 الحياة علوم •

 البحري والنقل اللوجستية •

 التنقل / الالسلكية االتصاالت •

 اللغات، ومتعددة المهارة عالية عاملة قوة اإلقليمية أصولنا وتشمل

 واالتصاالت اإلنترنت إلى عالميا ووصوال دولية، وموانئ ومطارات

 األنشطة مع الحياة من استثنائية بنوعية المنطقة تتمتع .والالسلكية السلكية

 تجد سوف .السنة مدار على والرياضة والثقافة والفنون الخارجية

 شاطئ على السكنية الوحدات من السكن، خيارات من واسعة مجموعة

 .الضواحي األسرة واحدة منازل إلى البحر

 إلى تحتاج التي للشركات المعجل السماح أو لألقليات المملوكة والشركات للنساء خدمات أو الصغيرة التجارية األعمال مساعدة مثل برامج خالل من ذلك كان سواء

 طليعة في طويلة فترة منذ فلوريدا جنوب حكومة قادة كان لقد .التجارية األعمال لنجاح األساس لتوفير قوي سجل مع المحلية الحكومات تجد سوف التوسع، أو االنتقال

 النجاحات على للراحة المحتوى ليس .قوي القتصاد جدا حيوية هي التي التحتية البنية على والحفاظ والبناء والتمويل التخطيط خالل من والنمو األعمال موقع دعم

 .القادمة السنوات وفي اآلن والعمل للعيش مكان فلوريدا جنوب جعل لمواصلة برامج إنشاء هي المحلية المجتمعات السابقة،

 األعمال اتصال :فلوريدا جنوب في شركتك توسيع أو نقل في والنظر منطقتنا دينامية األعمال مناخ من لالستفادة ندعوك ونحن األعمال، ودية هو فلوريدا جنوب

 .بك الخاصة العالمية
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 فلوريدا؟ جنوب لماذا 

 التي الرابطة هي فلوريدا جنوب االستراتيجي، موقعها مع .والتجارة للتجارة العالم في بوابات أهم من واحدة هي فلوريدا جنوب فرانسيسكو، وسان ولندن كونغ هونغ مثل
 .وآسيا وأوروبا الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا مع وكندا المتحدة الواليات بين تربط

 فلوريدا جنوب الختيار أسباب أعلى

 الغربي الكرة نصف في االستراتيجي الموقع •

 اللغات متعددة الثقافات، متعددة المهرة، العاملة القوى •

 مريحة ودولية أمريكية جوية وصالت •

 الوسائط المتعدد والنقل الحرة، التجارة ومناطق البحرية، والموانئ •

 للبضائع

 والالسلكية السلكية االتصاالت ومركز اإلنترنت •

 الدولية التجارية األعمال تدعم القومية ثنائية تجارة وغرف تجارية ومكاتب دولية قنصلية 150 من أكثر •

 لألعمال صديقة حكومة •

 للغاية وموات تنافسي ضريبي مناخ •

 نسمة مليون 6.0 يتجاوز السكان عدد مع ومتنوع ديناميكي اقتصاد •

 والمالية االقتصادية الحوافز •

 الحياة من استثنائية ونوعية دافئ مناخ •
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 النقل مركز

 من "مترو اللوجستية نجوم 5" تصنيف تم وقد .العالم أنحاء جميع في والدولية المحلية األسواق إلى الوصول سهولة يوفر فلوريدا جنوب رئيسية، موانئ وثالثة دولية مطارات ثالثة مع

 .التوسع إدارة مجلة قبل

 والتعليم العاملة القوى 

 مجمع ويتألف .واللغات الثقافات والمتعددة العالية المهارات ذات العاملة قوتها هو فلوريدا جنوب أصول أهم أحد فإن العالمية، للشركات وبالنسبة

 العمال من العديد فإن ذلك، إلى وباإلضافة .مختلفة لغة 100 من أكثر جماعيا يتحدثون الذين السكان، من ماليين 3 من أكثر من المنطقة في العمل

 .ريم الهادئ والمحيط أوروبا عن فضال األمريكتين، أنحاء جميع في التجارية األعمال ممارسة في الثقافية الفروق يفهمون فلوريدا جنوب في

 قوي محلي سوق

 األسواق من واحدة هي فلوريدا جنوب كامل، بدوام مقيم مليون 6.0 يتجاوز سكان عدد مع مربع ميل 5000 من أكثر األرض مساحة تغطي

 يزيد األسرة دخل متوسط فإن و المتحدة الواليات في (العاصمة اإلحصاء منطقة) مسا أكبر ثامن وهي المتحدة الواليات في الرئيسية االستهالكية

 .دوالر 72 000 على

 االتصال

 .العالم وحول فلوريدا جنوب أنحاء جميع في الفيديو واالتصاالت والبيانات الصوت تدفق تسرع الضوئية األلياف كابالت من شبكة وهناك 

 وشبكات الدولية الكابالت هبوط األلياف، وحلقات البيانات، تخزين ومرافق والالسلكية، السلكية االتصاالت مرافق من العديد لديها فلوريدا جنوب

 إلى للوصول نقاط خمس من واحدة هي األخيرة وهذه .األمريكتين من (الشبكة وصول نقطة) ناب و كيسنتر تيليفونيكا ذلك في بما متعددة، الطاقة

ستوىالم من الشبكة  .العالم في فقط 1 

 الدولية التحتية البنية

 هيئة أكبر ثالث المنطقة في ويوجد .العالم في وتنوعا تطورا األكثر الدولية التحتية البنى من واحدة من االستفادة فلوريدا جنوب للشركات يمكن

 البحر ومنطقة الالتينية أمريكا في الرئيسية البلدان من الخارجية للتجارة مكتبا 25 و قنصلية 70 من يقرب ما مع المتحدة الواليات في قنصلية

 العالمية للتجارة مراكز وثالثة القومية ثنائية تجارة غرفة 45 من أكثر خالل من أخرى مساعدات وتقدم .وآسيا أوروبا عن فضال الكاريبي،

 .األخرى المنظمات من والعديد األمريكية الصادرات مساعدة ومركز (فلوريدا لوالية االقتصادية التنمية منظمة) للتنمية فلوريدا ومنظمة

 األعمال ممارسة من مواتية تكلفة 

 بنية لديها فلوريدا جنوب األخرى، الكبرى الحضرية المناطق من العديد مع بالمقارنة .التجارية األعمال تشغيل عليها ينطوي التي التكاليف حيث من للغاية تنافسي موقع هو فلوريدا جنوب

 ضريبة معدالت .المائة في 5.5 الحكومية الشركات دخل ضريبة تبلغ بينما محلية، أو شخصية دخل ضريبة توجد وال .منخفضة ضريبية

 .المتحدة الواليات في الكبرى الحضرية المناطق أدنى بين من هي األمالك

 ومتعددة الثقافات متعددة نوعها من فريدة عاملة قوة وهي .والعالمية واألمريكية اإلقليمية األسواق إلى الوصول سهولة مع ¬

 اتصال هو فلوريدا جنوب - المشاريع نجاح من طويل وتاريخ الحياة من متميزة نوعية الحيوي؛ األعمال مناخ وماهرة؛ اللغات

 .بك الخاصة العالمية التجارية األعمال
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 التوسع في والمساعدة التوطين إعادة االستثمار،

 أو نقل إلى تسعى التي للشركات وسرية مجانية خدمات بيتش، بالم مقاطعة في األعمال تطوير ومجلس الكبرى لودرديل فورت تحالف ديد،-ميامي منارة مجلس يقدم

 :الخدمات هذه وتشمل .فلوريدا جنوب في العمليات توسيع

 الديموغرافية والمعلومات السوق أبحاث •

 األعمال تكاليف معلومات •

 التنافسية المنطقة تحليل •

 الموقع اختيار مساعدة •

 العمل على التدريب إلى الوصول •

 والحوافز المالية البرامج إلى الوصول •

 بالمساعدة السماح •

 

 :إلى االنتقال يرجى المعلومات، من لمزيد

 

 

 

                                              

BUSINESS DEVELOPMENT BOARD 

OF PALM BEACH COUNTY 

310 Evernia St,                                                                                                                                                                                                                                                       

West Palm Beach, FL 33401 

Tel: (561) 835-1008                                                                                                                                                                                                                                            

Fax: (561) 835-1160                                                                                                                                                                                                                                                              

E-mail: relocations@bdb.org 

www.bdb.org 

 

THE BEACON COUNCIL: 
MIAMI-DADE COUNTY 

80 SW 8th St., Suite #2400                                                                                                                                                                                                                     
Miami, FL 33130                                                                                                                                                                                                                              

Tel: (305) 579-1300                                                                                                                                                                                                                                               
Fax: (305) 375-0271                                                                                                                                                                                                                                               
E-mail: info@beaconcouncil.com 

www.beaconcouncil.com 

THE GREATER  
FORT LAUDERDALE ALLIANCE 

110 E Broward Blvd, Suite 1990                                                                                                                                                                                                               

Fort Lauderdale, FL 33301 

Tel: (954) 524-3113                                                                                                                                                                                                                                                                            
Fax: (954) 524-3167                                                                                                                                                                                                                                                    
E-mail: info@gflalliance.org 

www.gflalliance.org 
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