
 
  

 
 

وزارة االقتصاد اإلماراتية شريك رسمي لمؤتمر "نظام التجارة العالمي الجديد" الذي تنظمه آسيا هاوس في 

 مركز دبي للسلع المتعددة

 

 2018 أبريل 17

 

أعلنت وزارة االقتصاد بدولة اإلمارات العربية المتحدة اليوم عن دعمها الرسمي لمؤتمر "نظام التجارة العالمي 

كة بين مركز دبي للسلع المتعددة وآسيا هاوس في برج الم اس يوم األحد، الموافق الجديد" الذي سيعقد بالشرا

 .2018  أبريل 22

 

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

ستأتي نخبة من كبار المفكرين في العالم في مجال التجارة واالستثمار العالميين إلى دبي للمشاركة في هذا "

الهدف واضح ويتمثل في بحث ومناقشة واستكشاف القضايا التي من شأنها مساعدة قادة األعمال  المؤتمر.

 وصانعي السياسات على فهم نظام التجارة العالمي الجديد بشكل أفضل واالستفادة منه." 

 

ونحن  .جي مثاليله بعد استراتي، فإن اإلعالن عن دعمنا في وزارة االقتصاد اإلماراتية لهذا الحدث الخاص بالتالي"

نتطلع إلى المساهمة في هذا الحوار الهام، والعمل مع الشركاء الدوليين على دفع أجندة التنمية االقتصادية في 

 دبي،" أضاف سعادته. 

 

وسينضم سعادة عبد هللا آل صالح إلى قائمة طويلة من المتحدثين البارزين في المؤتمر )القائمة مدرجة أدناه(، 

 سلة من االجتماعات اإلستراتيجية الخاصة.والذي ستتبعه سل

 

 : سعادة أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع المتعددةمن جانبه، قال 

كثر المدافعين عن التجارة الحرة " من أجل تأمين المستقبل االقتصادي لإلمارة، يجب أن تظل دبي واحدة من أ

 سيما في ضوء التحديات التي يواجهها االقتصاد العالمي حالياً."ال  -التزاماً ونشاطاً 

 

وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات العربية المتحدة بدور محوري في هذه الجهود، وتركز بشكل جيد على  "تضطلع

دت مع تنفيذ السياسات والنهج اإليجابي الجتذاب األعمال التجارية، فقد مهو الفرص التي تقدمها سوق آسيا.



إن دعمها للمؤتمر ال يقدر بثمن، وال شك بأن  الوزارة بالفعل الطريق للنمو االقتصادي المستمر والمستدام.

 الجمهور في جميع أنحاء العالم سيستوعب رؤى الخبراء التي سيقدمونها في المؤتمر،" أضاف سعادته. 

 

يلقيها المندوبون الذين سيشاركون في المناقشات الرفيعة المستوى حول سيشهد المؤتمر كلمات رئيسية 

مستقبل التجارة العالمية وتأثير التحول الرقمي وكيفية تأثير مبادرة الحزام والطريق الصينية على الشرق األوسط 

 . وجميعها ستكون علنية ومفتوحة لوسائل اإلعالم –

 

 العالمي الجديد:  من بين المتحدثين في مؤتمر نظام التجارة

 هيرستبيربوينت، رئيس آسيا هاوس –لورد جرين  •

 وولفغانغ إيشنغر، السفير األلماني السابق لدى الواليات المتحدة والمملكة المتحدة •

 أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع المتعددة  •

 KPMGرافي سوري، الرئيس العالمي لتمويل البنية التحتية،  •

 ل غوتبيرت، شريك، دينتونز ني •

 سكرتيرة الدولة السابقة في الوزارة االتحادية األلمانية للشؤون االقتصادية والطاقةآن روث هيركيس،  •

 شيتونغ وانغ، المدير اإلقليمي في الخليج، الشركة الدولية الصينية المحدودة لهندسة الطاقة  •

 للسلع المتعددة جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز دبي  •

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

order-trade-global-https://www.dmcc.ae/events/new 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

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

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

داء، يوفر مركز عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية األ

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 

  www.dmcc.ae وفي المستقبل البعيد.

 

https://www.dmcc.ae/events/new-global-trade-order
http://www.dmcc.ae/

