
  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

مركز دبي للسلع المتعددة يستضيف النسخةالسادسة من "مؤتمر توقعات 

 السلع العالمية" في برج الماس

 

 2019يناير  29

 

أعلن مركز دبي للسلللللم علدة، دلم علدنالح علارل علرعع ل عست مسللللةم  عل،الل تي مةاا سةا ل علسلللللم  علد،للللا يم تي دبيم 

" ية،للل مل بلمباا فللل"ر "سلللز"م علة  سة م من دبي ملرع  لتام عن عفلللةالللا ح علنسللل ح علسلللادفلللح من بالة،ا ن مم شلللركح 

 مؤسدر سمق،ات علسلم عل،الد"ح.

 

عالفلللللةفدا  تي علسللللللم  علةلللللما علد يلح"م يمل عل    – سنالق  ،ال"ات همع علدؤسدرم علُدلال سات شللللل،ا  "فللللل" "ن  أل ا 

للدؤسدرعت بدرج ألدللا  تي دبيم  كلللل بللالة،للا ن مم بم ةللللللللللللح دبي للللمهلل   تي مركز ألدللا  2019 درعير  10علدمع ق 

كدر بم ةح للد،ةلات  علكفر سنمعا  تي علدنالح.   علسلمم أ

 

 يد ن للد،ا ك"ن سسة"ل  ام هل تي علدؤسدر  علة،رف عست مزي  من علد،لممات من خالا زيا ل علدمقم عإلل ةر ني: 

www.richcommdmcc.com/gcoc2019 

 السلع، مركز دبي للسلع المتعددة: –السيد سانجيف دوتا، المدير التنفيذي س،ل"لا  عست عفةاا ح همع علدؤسدرم قاا 

ب،لل ل خاس فلللسلللح من علةللدات تي أفللمعا علسلللم عل،الد"حم  علة  سربم ب،لل ل كد"ر   ت عمعمل  2018"شللت  عل،ال 

عهةزعز بلللال  تي  للللح  للل    عللل يللل ل منتلللا س لللاقل  للل ل علةمسرعت علةةلللا يلللح  سدلللااؤ  س"رل علندم عل،لللالد  بلللاإل للللللللللللا لللح   ت 

م  غل أن 2019"افللللات فلللل"سللللةدر عست عل ب  خالا عل،ال علدسللللةفد ين.  يد   أن علاابم علدةلل  ل داط علال   علسلللل

 كلل ي ة  أمامنا آ اقا  من علد اار  عل رس تي سةا ل علسلم".

 

" همع هم أ ال سمق"ت لةنظ"ل علنس ح علسادفح من مؤسدر سمق،ات علسلم عل،الد"حم علمي وأضاف السيد سانجيف: 

عااء عل رةللللللح  علدسللللللا ح عل ا "ح للد،للللللا ك"ن لل ر ج سة لله مةدمعح من علنلاشللللللات علدفدرلم  فللللللمف  ارس عست  

http://www.richcommdmcc.com/gcoc2019


  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

بالما  اب،ح  آ عء  اقدح.  لن س من  سلل ح همع عل،ال م ةل حم   ةالم   ت عفللةاللا ح عللادل  عل درعء تي عللللناعح لةل""ل 

 ".2019عمعع  سةا ل علسلم تي عل،ال 

 

كفر من  بلسات علدؤسدر علة  سةنا ا علةمعزن ب"ن عل،رض ش ص من خدرعء عللناعح تي  300 من علدةمقم أن ي،ا ك أ

 علال   شللللمعغل عالقةلللللاد عل سي  علااقح  علد،ادن  علز ععح باإل للللا ح   ت فللللما عل،دالت علرقد"ح علد،لللل رل  علةدميل 

 علةةا ي علددة ر.

 

ةفدا  أيح "لن ي،للللت  قااس علسلللللم  عالفلللل السييييد با يو كوتي يييا، مدير ومدير كا  ييييركة  يت ييي و : من با دهم قاا 

فللم  ممعةلللح  س"رل  دمك ب،لل ل فلللو.  تي  للمء عال ةداالت علة  س،لل"ر   ت ع ة عل  2019سام عت ب ي ل خالا عل،ال 

علللللللللللرععات علةةا يح  خر ج ب ياا "ا من عالسااد عل   بي  علل"مد عست عالعةدان  عزدياد  ةل علةاللللللللل لم فللللللللل"م ر مؤسدر 

ح للنلات  سدادا عء عء    لللم عالفلللةرعس"ة"ات مم عل درعء عدر عل، ي  سمق،ات علسللللم عل،الد"ح تي د  سه علسلللادفلللح  منللللل

 من علدةاالتم ب عيح  من علااقح  مر  ع  بالز ععح  ةمال    ت علد،ادن علفاف"ح  علد،ادن علفد"نح".

 

ام عت  أمم  "يل ل همع علدؤسدر أبن ل مةد"لزل من عل ،ال"ات  علةلسللللللللللات علة  ستةل بةواختتم السييييييييييد با يو قاد  : 

علسللللللللمام م عممح  ب رس   ي ل لة،زيز علةمعةلللللللللم بدا ياللللللللدن  لللللللللما علد،للللللللا ك"ن عل  ل""ن عست أ    علد،لممات 

 علدؤشلرعت عن  الح علفلمعا   لا  لعست م،اي"ر علللناعح بندا    ت بن  مم علمقمف عست  رس علعداا علة ي لم ب عيح  

 ا علد يلح".من علسلم علفاف"ح   ةى عالفةفدا  تي علةم

 

 فيما يلي قادمة المتحدثين في مؤتمر توقعات السلع العالمية الذين تأكّد حضومهم:

 

 م  ك"ل  زع ل عالقةلاد ل،ؤ ن علةةا ل عل ا ب"ح  عللناعحكبدهللا بن أحمد آل صالحسعادة  •

 ف "ر بدتم يح علتن  ل   د لح عإلما عت عل، ب"ح علدةا ل سعادة نافديب سومي، •

 علسلمم مركز دبي للسلم علدة، دل –علد ير علةن "مي  ،سانجيف دوتا •

  ع"و  م ير عال شركح  ية، ملبا يو كوتي ا،  •

 م علرع"و علةن "مي لدم ةح دبي للمه   علسلملير ميل •

 ش يل    ل عالفةفدا عت علز عع"ح ل   با عك َ ن  منةدنت يمي بودا يون،  •



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

 هاكان أغر علرع"و علةن "مي لدةدمعح بات سي، هاكان  •

 علد ير عل،ال للدةلو عل،الد  لألعداا علةةا يح من أبل علةند"ح علدسة عمح ديان هولدومف، •

 م ير بام  علسلم عل ل"ح تي بنل عإلما عت دبي علمان  إدوامد بيل، •

 علد ير عل،ال لدةدمعح ةن م"ةاايي وديا،  سانديب •

 علد ير عل،ال ل،ركح بن فدت للدةمهرعتها يو باوني،  •

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

 

مركز دبي للسلم علدة، دل علمي ية م من دبي ملرع   ع"س"ا  له هم علدنالح علارل علكفر سرعباا  تي عل،اللم  هم علدركز 

علرعع  لةةا ل  م،ا يم علسلم.  فمعء من خالا سامير أ "اء  اباح بالا"ال س،دل علا عت كعت خلاعص عالد"ح مفل 

با"رعت بد"رع  منالح أبةا ن دبي علدنةظرلم أ  سل يل خ مات أعداا عال"ح علدعءم يم ر مركز دبي للسلم علدة، دل أبرعج 

كل ما ياةابه مةةد،ه علد ،ل بالا"ميح للد،"،ح  عل،دل  عالزدها . مركز دبي للسلم علدة، دل  ب  من أبل علةةا لم 

  www.dmcc.ae كد ان للةةا ل عل،الد"ح عءن  تي علدسةلدل علد،" . ي  ر بأ ه ي،دل عست سرف"خ م ا ح دبي  سند"ةتا 

 حول بومصة دبي للذهب والسلع:

كأ ا بم ةح لةدادا م،ةلات علسلم تي علدنالح  علم " ل علة  سسد   2005سأفست بم ةح دبي للمه   علسلم تي عال 

 ق  ل،دت بم ةح دبي للمه   علسلم د  ع   عع ع  تي سامير علسما . دن منالح عل ل"جللدة ع ل"ن بةسميح علد،امالت  

م  ه  (DMCC) س،  بم ةح دبي للمه   علسلم شركح ساب،ح لدركز دبي للسلم علدة، دل . عإلقل"د"ح لد،ةلات علسلم

عإلما ل من خالا سم "ر علدن"ح علةاة"ح مداد ل عفةرعس"ة"ح من   ممح دبيم مم س ميض لة،زيز س ع الت علسلم علفاف"ح عدر 

بم ةح دبي للمه   علسلم ه  بم ةح  ل ةر  "ح بال امل لة ع ا عل،دالت . علداديح  علدال"ح  علسما  عل  مات علالزمح

كفر من  عام من م ةلف أ ااء عل،اللم سل ل علمدع  آبلح  علمد خ"ا عت سغا  قااعات  200 علد،ةلات بلاع ل سامي أ

 www.dgcx.ae لفد"نح  قااعات علااقح  عل،دالت.علد،ادن ع

 حول يركة  يت  و  جلوبال سيرفيسز

م  ه  شركح د ل"ح مة للح تي خ مات علسلم سة م من دبي 2007سأفست شركح  ية، مل بلمباا ف"ر "سز تي عال 

 س ام عل،ركح . "ط  عام ملاةح تي بم ةح دبي للمه   علسلمملرع  لتام  مسةلح ل   مركز دبي للسلم علدة، دل كمف

م سل ععةداد عل،ركح كد ير عفةفدا  من قدل ه"ئح عل  مات 2017تي عال . لرقابح   شرعف ه"ئح عل  عا علدال"ح  علسلم

       www.richcommdmcc.com .علدال"ح تي مالاا

http://www.dmcc.ae/
http://www.dgcx.ae/
http://www.richcommdmcc.com/

