
  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

–وزارة االقتصاد اإلماراتية تعلن دعمها الرسمي لمؤتمر " مستقبل التجارة 

محورية الشرق األوسط آلسيا" الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة وآسيا 

 هاوس

 2019فبراير  11

 

تانريم اإلشاااار   –أعلنت وزارة االقتصااااي  ول  وإلم ااتيراع اإلة الم اإلةتالة اإللن  عم  عةلي اإلة "ةر قتلااااتابة إللت يرة 

آلسااليق اإل س ساالةال ايإلشاارا م الم تر ل  لل إلللاالد اإلةتةل ة وسساالي جيول ول ارم اإلةيل ين  األقل  اإلةناف   األوساا 

 .2018تيرل  24

وتم اإلةارر أن "شاااااايرا  اااااامصااااااليع ايرزة تم اإلاانتم  وقسيعيع اإلت يرة  واالسااااااتحةير  واإلتاننإلن لي  ول "اللة "نب س 

ي. ويأتل اإلة "ةر ول أعايب ن يح ت "ةرقاإلنظي  اإلت يرس اإلةيإلةي اإل ليلق  قنل اإلتانالع اإل يريم ول االقتصاااااااااااي  اإلةيإلة

واإل س قظي أيضاايب العر رسااةي تم وزارة  -اإل س نظةته سساالي جيول وتر ل  لل إلللاالد اإلةتةل ة ول  لل اإلةي  اإلةي ااي 

 االقتصي  ااتيرا"لم.

 الخارجية والصناعة:  وقال سعادة عبد هللا آل صالح، وكيل وزارة االقتصاد لشؤون التجارة

ب  يللف ايإلتاليل إلى "نيول اةض أ حر اإلاضييي االقتصي يم إإلايقيب ول اإلنقت اإلاي ر.ق   قيةل ج ا قلثيب ايرزا

و أ اايف سااةي "هق قإلال است ااتيراع اإلة الم اإلةتالة اسناع  بلرة إلى األتي  ول ساابلة  ااةين "اال  نةن تلااتلا  

لم تللئم ايإلتالييع. إن فلر أفضاااة اإلسر  إللتارا ول ج ا اإلةشااالل اإلصاااة   و فد و ااايتة أتي  ال لم اقتصاااي يم عيإلة

اإلتال  نان "اال  اإلرايء االقتصاااااي س  جن أوإلنيم إللةلن واإلاانتيع ول  ةلد أنايء اإلةيإلر. وسااااالانن ج ا جن تانر ج ا 

 إللوللق.اإلالث اإل س يةال ول  لل  وإلل ا اإللب   إللس إللس أ نى  ك ول أنه سنف ي  ب االجتةي  ا

 ين تر ل  لل إلللااالد اإلةتةل ة قل وقفد ول  ااالر ينيير اإلةي اااي ت  رة " يجر تد تر ل سسااالي جيول إل ل  ساااللااالم تم 

اإلاناراع اإلت يريم رفلةم اإلةلااااااااتنش إلى اإلشاااااااار  األوساااااااا . و"ر ااع ن عم اإلتنقلد ا ل ا تةي  عال ول ساااااااا يرة  وإلم 

ي ة سااااااللةين قيتل اإلةلروعي  ساااااا لر  وإلم ااتيراع اإلة الم اإلةتالة ااتيراع اإلة الم اإلةتالة ول إلنلن   وااضاااااانر سااااااة

 إللش اإلةةلام اإلةتالة.

 



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

قيلاار تر ل  لل إلللاالد  ومن جانبها، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلللع المتعددة:

ل األعةيل إلةنيقشاام اإلت يرة ول اإلةتةل ة أن يشااترا تد سساالي جيول إلللااتضاال  ت ةنعم تم اإلاي ة اإللااليسااللم ور ي

   ين تر ل  لل إلللاااالد اإلةتةل ة  ايةي يتسلد إلى  2002ج ا اإلةنةس  اإلارم إل قتصااااي  اإلةيإلةي. تن  "أسااااللااااه ول عي  

التم و عر  لل ول "اال  رؤيتلي االقتصاااي يم اإل  يئم. وإلم ينيقؤ ت "ةرني نسي  اإلتالس اإلايلل فالااا   اة سااالبا  

يل اإلت يريم واإلاانتيع أن "ةةة تةيب إلتاال  اإلرايء االقتصااااااااااي س واإلنةن. اإلالي ة تسلنام ول أيضاااااااااايب  ل  يةام إل عة

أوقيع عل  اإللالم  وج ا اإلالث ساااااال  ل قلرة  لل ع ى  فد اإلنةن اإلةلااااااتلا  وأن "انن عييااااااةم األعةيل ول اإلةيإلر تم 

 ا ل اإلةةة  نبيب إلى  ن  تد  ر ييلي اإللوإلللم  واييمب ول قيرة سسلي.ق

سااالشااالل اإلة "ةر  لةيع ريللااالم يلاللي اإلةنلوانن اإل يم سااالشاااير نن ول اإلةنيقشااايع رفلةم اإلةلاااتنش قنل تلاااتابة 

 و ةلةلي ستانن علنلم وت تنقم إلنسيية ااع  . –اإلت يرة اإلةيإلةلم واإلسيقم اإلةت ل ة واإلتانليع اإلرقةلم 

 تم الم اإلةتالثلم اإل يم "أ لع تشير تلر ول اإلة "ةرق  

   و لة وزارة االقتصي  إلش ون اإلت يرة اإلمير لم واإلصنيعمعبدهللا بن أحمد آل صالح سعادة •

   اإلريلس اإلتن ل س األول  تر ل  لل إللللد اإلةتةل ةأحمد بن سليِّم •

   ريلس سسلي جيولهيرستبيربوينت –لورد جرين  •

 لل إ   اإلشر  األوس  وأف يالي تةيرسم اإلبلنا "شلم ول سس -  اإلريلس اإلتن ل س إللتاننإلن لي أنتوني بتلر •

   تلير قلر اإلشر  األوس  و ةيل أف يالي  اإلسيقم اإلنظل م  وو   روبستيوارت ماكفيرسون •

 إي ر للز س رالنل -  ريلس اإلسيقم اإلنظل م واالستلاتم ميشيل ديفيز •

 إللتل لة واإلةزيل تم اإلةةلنتيع  ير ى زييرة اإلةنقد ااإلاترونلق 

asia-pivot-easts-middle-trade-https://www.dmcc.ae/events/future 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

 

ب ريللليب إله جن اإلةنسام اإلارة األ حر "رااسيب ول اإلةيإلر  وجن اإلةر ل  تر ل  لل إللللد اإلةتةل ة اإل س يتم  تم  لل تارا

اإلرايل إلت يرة وتشيريد اإلللد. وسناء تم ا ل "سنير أقليء نياضم ايإلالية "شةة عايراع ذاع اصييص عيإلةلم تحة 

أارام االراع  ةلرا وتنسام أاتيون  لل اإلةنتظرة  أو "الير التيع أعةيل عيإللم األ اء  ينفر تر ل  لل إللللد اإلةتةل ة 

إللةةلشم واإلةةة واالز جير. تر ل  لل إللللد اإلةتةل ة و ل تم أ ة اإلت يرة    ة تي ياتي ه ت تةةه اإلة ةر ايإلالنيم

  www.dmcc.ae وي مر اأنه يةةة ع ى "رسلخ تاينم  لل و"نةلتلي  ةاين إللت يرة اإلةيإلةلم اآلن وول اإلةلتابة اإلبةلل
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