
  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

دبي ومركز دبي للسلع المتعددة يستضيفان حدثاً بارزاً لقطاع البقوليات في عام 

2020 

 

سيعقد في دبي في  –الحدث األبرز لصناعة البقوليات العالمية  – 2020مؤتمر االتحاد العالمي للبقوليات  •

  2020شهر أبريل 

الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة يّمثل دبي في حفل التسليم الرسمي في ريو دي جانيرو خالل  •

 2019مؤتمر البقوليات 

فد دولي إلى اإلمارة لمناقشة التوقعات بشأن محاصيل البقوليات المختلفة مو 1000من المتوقع توافد نحو  •

 يوكيفية زيادة التجارة عبر دب 

 

 2019 يونيو 18

 

مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع أعلن 

 –المية الحدث األبرز لصناعة البقوليات الع – 2020اليوم دعمه الرسمي لمؤتمر االتحاد العالمي للبقوليات  والمشاريع،

 . 2020والذي سيعقد في فندق جراند حياة في دبي في شهر أبريل 

 

من األكاديميين والهيئات الحكومية والمنظمات الزراعية وخبراء  1000 نحوهذا الحدث  ومن المتوقع أن يشارك في

كثر من  ياتاألغذية والزراعة والتجار وخبراء صناعة البقول والخطب  حلقات النقاشمن خالل سلسلة من و دولة. 100من أ

، فضالً عن الفرص اء هذه الصناعةوأد اوتجارته اواستهالكه ياتالرئيسية، ستناقش المجموعة اإلنتاج العالمي للبقول

كسبو التجارية التي يقدمها   للقطاع ككل. 2020إ

 

 : أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددةوتعليقاً على عقد هذا الحدث الهام في دبي، قال 

البيئية والباحثون  . والجماعاتابي لمحاصيل البقوليات والخضرواتعندما يتعلق األمر بالتأثير البيئي اإليج ةواضح دلةاأل"

لدينا أي فرصة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على  تنعون بأنه إذا كانالعلميون والمهندسون الزراعيون جميعهم مقت

حول الزراعة  نقاشات إلجراءمن الوقت الراهن هي المفتاح. ببساطة، ليس هناك وقت أفضل  البقولياتالغذاء، فإن زراعة 

 ."مركز دبي للسلع المتعددة أن يكون له دور في جلب هذا الحدث إلى دبي رورإنه لمن دواعي س، والبقولياتتجارة  تعزيزو 



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

 

مركز دبي  يقوم بهخبراء الصناعة وتسهيل القيام باألعمال التجارية هو بالضبط ما  جمع"إن تسهيل التجارة العالمية، و

موقعها االستراتيجي  غاللاست، والبقولياتصناعة نرى فرصة حقيقية لدبي لزيادة مشاركتها في ونحن للسلع المتعددة. 

كسبو  اقترابمع خاصة  -كمركز للتجارة بشكل عام  دبي. لدى مركز دبي للسلع المتعددة عالقة رائعة  2020معرض ا

أضاف  "،في دبي ةالدولي صناعة البقوليات مجتمع استقبال، ونتطلع إلى للبقولياتمنذ فترة طويلة مع االتحاد العالمي 

 .بن سليم

 

 2019 مؤتمر البقولياتالبرازيل خالل في  ل أحمد بن سليم دبي في حفل التسليم الرسمي في ريو دي جانيرومث  وقد 

 .المنعقد في شهر يونيو

 

 : سيندي براون، رئيسة االتحاد العالمي للبقولياتمن جانبها، قالت 

من ، حيث أن 2020لمؤتمر االتحاد العالمي للبقوليات ضيفة ستأن دبي قد اختيرت لتكون المدينة المبأن نعلن  رنا"يس

ً  أن هناك سوقاً بالواضح  دولة في  لبقولياتهذا الحدث الضوء على تجارة ا سل طللسلع الزراعية في دبي، وسي مزدهرا

 ."لم يحدث من قبلالعربية المتحدة على نحو اإلمارات 

 

 : في دبي 2020سودهاكار تومار، المسؤول عن تنظيم مؤتمر االتحاد العالمي للبقوليات وقال 

أتوجه بالشكر إلى  ، وأود أنالبقولياتبتجارة المعنيين ل دبي فرصة كبيرة لجميع دبي ، تمث   2020اكسبو  اقترابمع  "

عالم. نحن متحمسون للغاية واصل مع هذا الجزء المثير من الإتاحة الفرصة لنا للت مركز دبي للسلع المتعددة على

 ." في دبي البيئة الحيوية إلطالق المشاريعاألسطوري ولضيافة ظهر لهم كرم اكي ن  ، جميع الضيوف ستقبالال

 

كدت دولة اإلمارات العربية المتحدة التزامها باألمن الغذائي من خالل إطالق "االستراتيج2018في أواخر عام  ية الوطنية ، أ

، بناًء على ثالثة اً رئيسي صنفاً  18 تشملوالتي  ناصر حملة "سلة الغذاء الوطنية"ع ، والتي تحد د"2051لألمن الغذائي 

اإلنتاجية'؛ و "االحتياجات الغذائية  "القدرةمعايير رئيسية هي: "معرفة حجم االستهالك المحلي ألهم المنتجات" ؛ 

 والتغذوية".

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

 

اً له هو المنطقة الحرة األكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسي

الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خالل تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل 

ي للسلع المتعددة أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية األداء، يوفر مركز دب 

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 وفي المستقبل البعيد

 www.dmcc.ae  

 

 حول االتحاد العالمي للبقوليات

 

 لبقولياتصناعة القيمة اليع قطاعات سلسلة ( جمCICILS IPTICباسم  اً المعروف سابق)ل االتحاد العالمي للنبض يمث  

ً بدء رين والمستوردين إلى الهيئات الحكومية من المزارعين والباحثين وموردي الخدمات اللوجستية والتجار والمصد   ا

ً وطني اتحاداً  24عضويته ويضم االتحاد في والمستهلكين. مختصي التعليب و ينظمات المتعددة األطراف والمعالجوالمن  ا

ك  .من قبل مركز دبي للسلع المتعددةمرخص مقراً له وهو دبي  ويت خذ االتحاد منعضو من القطاع الخاص.  600ثر من وأ

www.globalpulses.com 
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