
 
  

 
 

تأثير فرض الضريبة على الذهب والتحديات في قطاع المجوهرات سيكونان من 

 المواضيع الساخنة على جدول أعمال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة
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من المقرر أن يجري مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم في مجال تجارة السلع 

والمشاريع، نقاشاً معمقاً حول "تطور وتأثير الضرائب على الذهب" و "التحديات في قطاع المجوهرات" في اليوم 

 .تمر دبي للمعادن الثمينةاألول من النسخة السابعة لمؤ 

 

٪ على المجوهرات الذهبية في العام الماضي. وفي دولة  5في الهند ، فرضت الحكومة رسوماً جمركية بنسبة 

. ما هي اآلثار 2018٪ على المجوهرات الذهبية منذ بداية عام 5اإلمارات العربية المتحدة، تم فرض ضريبة بقيمة 

يف تؤثر على سوق الذهب؟ هذه القضايا وغيرها من القضايا ستكون محور المترتبة على فرض هذه الضرائب وك

 .نقاشات معمقة في اليوم األول من المؤتمر

 

وسيدير الجلسة األولى المذيع والصحفي المتخصص في األعمال ريتشارد دين، وسيضم فريق النقاش السيد 

سوق  –هاكان أتيكين، نائب مدير  تشاندو سيرويا، نائب رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات؛ السيد

المعادن الثمينة والماس، بورصة اسطنبول؛ السيد البرت تشنغ ، الرئيس التنفيذي لشركة اس بي ام إيه؛ والسيد 

  .بارغافا فاديا، من بي أن فاديا وشركاه

 

للغاية. أنا متأكد من  تعليقاً على مشاركته في الجلسة، قال السيد فاديا: "يسعدني أن أشارك في هذا النقاش الهام

أنه سيكون أحد المواضيع التي ينتظرها الجميع في المؤتمر. وأهنئ منظمي المؤتمر على اختيار هذا الموضوع 

كأحد القضايا الكبيرة التي ستتم مناقشتها ألنها بالفعل قضية حاسمة، وأنا أتطلع بشدة لسماع وجهات النظر 

 ".حول هذا الموضوع الحيوي

 

فسه ، سيكون خبراء المجوهرات من جميع أنحاء العالم متواجدين لمناقشة التحديات في قطاع وفي الوقت ن

كبر مصدر للطلب السنوي على الذهب حسب القطاع. وعلى الرغم من  المجوهرات. وتمثل المجوهرات الذهبية أ

لطلب، كما يقول مجلس ٪ من إجمالي ا 50االنخفاض الذي شهدته العقود األخيرة، إال أنه ال يزال يمثل حوالي 



كثر من  كبر األسواق، من حيث الحجم، حيث تمثالن معاً أ الذهب العالمي. وبطبيعة الحال ، تعد الهند والصين أ

نصف الطلب العالمي على الذهب، فيما تهيمن األسواق اآلسيوية والشرق أوسطية على الطلب على الذهب 

 .األكثر نقاء وذي الجودة عالية

 

كيف تؤثر التغيرات في السياسات، والوضع الجيوسياسي، والضرائب، والتفضيالت المتغيرة لجيل األلفية، و توافر 

التمويل والتكاليف وما إلى ذلك على قطاع المجوهرات الذهبية؟ هل هذه التغيرات مؤقتة أم دائمة؟ ستتم 

 .تعاملون مع هذه األسئلة وغيرها بشكل يومياإلجابة على هذه األسئلة من قبل المشاركين في الصناعة الذين ي

 

وسيدير الجلسة السيد شاندو سيرويا، نائب رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وسيكون من بين أعضاء 

فريق النقاش كل من: السيد توحيد عبد هللا، رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات؛ والسيد سانديب كولهالي 

 .قسم المجوهرات ، تيتان -ن البيع بالتجزئة والتسويق ، نائب الرئيس األول لشؤو

 

وقال السيد شاندو سيرويا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: "من الواضح أن صناعة 

المجوهرات هي عنصر رئيسي في قطاع الذهب بشكل عام. ومن شأن التحديات التي يواجهها قطاع المجوهرات 

 ".ش مثيرة للغايةأن تخلق جلسة نقا

 

التوقعات والواقع، وصيرفة السبائك: الطريق إلى  -وستبحث الجلسات األخرى في مواضيع المصادر المسؤولة 

 .األمام ، ودور ومستقبل التبادالت العالمية

 

يد تجدر اإلشارة إلى أن مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يعقد في فندق ويستن، الحبتور سيتي، الخليج التجاري. لمز 

 ./http://www.dpmc.aeمن التفاصيل وللتسجيل، يرجى زيارة الموقع: 

 

 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 

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

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

المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية اآلن 
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