
  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

صناعة المعادن  مركز دبي للسلع المتعددة يمهد الطريق أمام مواصلة نمو

 الثمينة خالل مؤتمر دبي السنوي للمعادن الثمينة

خبير في القطاع ناقشوا العوامل والفرص التي  300"مؤتمر دبي للمعادن الثمينة" استقطب قرابة  •

 تشكل مالمح سوق المعادن الثمينة 

" الذي يتناول بالتفصيل إحصائيات 2019تم خالله الكشف عن نتائج "استبيان الفضة العالمي  •

 العرض والطلب ضمن القطاعات الرئيسية في سوق الفضة 

 دبي السنوي للمعادن الثمينة ينطلق بمصادقة رسمية من وزارة االقتصاد مؤتمر •

 

 2019أبريل  11

 

اليوم ، تجارة السلع والمشاريعفي مجال  الحرة الرائدة على مستوى العالم المنطقةدة، مركز دبي للسلع المتعدَعَقَد 

تحت شعار  ن مؤتمر دبي السنوي للمعادن الثمينةلثامنة مالنسخة ابمصادقة رسمية من وزارة االقتصاد اإلماراتية 

والفرص العوامل ناقشوا أبرز  قطاعالي خبير ف  300حوالي  بحضورو "النمو في القطاع العالمي للمعادن الثمينة تعزيز"

 ل مالمح سوق المعادن الثمينة. كالتي تُش  

 

كثر حد أو القطاععه على مستوى رز من نوبالحدث األ المؤتمرهذا عد ي  المؤتمرات العالمية المعنية بالمعادن الثمينةأ

لمركز دبي للسلع  الرئيس التنفيذيغوتام ساشيتال، ألقاها بكلمة الحدث  تتحاف. مات والمحتوى القيمبالمعلو غنى  

ية سياسو التوترات الجيضافة إلى باإلرية اعات التجا"في ظل تباطؤ النمو العالمي واستمرار الصر حيث قال: ، المتعددة

يجب علينا لكي نكون على قدر هذه التحديات . ونطاقحالة عدم استقرار واسعة ال ، تعاني األسواق اليوم منخيرةاأل

تأقلم مع ن نأوغيير ال نتردد في تبني التوأن  نقوم بهكل ما د االبتكار نهجا  في عتموأن نكقطاع واحد معا  تعاون ال

جموعة مهمة من المواضيع يناقش ممن كونه  ثمينةن المؤتمر دبي للمعاد تنبع أهميةم. و التقدونواصل  راتتغيال

 قطاعالتعزيز تطور في سبيل  الممكنة التعاون ، ويوفر منصة لبحث سبلوتحدياته طاعالقلويات أوأبرز المتعلقة ب

    ".ونموه

 

، كلمة رئيسية في بوزارة االقتصاد لشؤون التجارة الخارجيةاعد سسعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المألقى قد و

الداعمة  اتأحد أهم القطاعيعتبر لماس والمعادن الثمينة قطاع الذهب واألأن ما من شك بـ"المؤتمر، صرح فيها قائال : 

ومن  .هذه الجهودكنتيجة ل الفترة القادمةخالل  ا  كبير  ا  ، ومن المتوقع أن يشهد نموالدولةتنويع االقتصادي في اللجهود 

وجه على دبي تواصل ، و تجارة الذهب في العالمإجمالي ئة من في الم 14حوالي تستأثر باإلمارات دولة أن معروف ال



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

ئة في الم 20ر بنسبة ستأثحيث ت، هافياالستثمار دن الثمينة والمعاراء شرائدة لهة كوجعالميا  ترسيخ مكانتها الخصوص 

 ."قطاعة للعات العالمييمن المب

 

 ، تعدطرق التجارة بين الشرق والغربع تقاطالذي تتمتع به عند الموقع االستراتيجي بالنظر إلى " سعادته:أضاف و

كز التصنيع الر مهمة تربط بين الدول المتجارية اإلمارات بوابة  كبر األسواق االستهالكية في العالم. نتجة ومرا ئيسية وأ

كوجهة اإلمارات في ترسيخ مكانة محوريا   ا  دور  ارة السلع،مركزا  رائدا  لتج باعتباره ،لع المتعددةيلعب مركز دبي للسو 

بيئة متنوعة ومستقرة للتجارة توفير ز بمركاليتماشى التزام كما . الثمينةالمعادن تجارة طة ريخعالمية بارزة على 

ة نموه لجالوطني ودفع ع قتصاداالنوع لتعزيز تة هات قيادتنا الحكيمحكومتنا الرشيدة وتوجيجهود مع  واالستثمار

 ". وتطوره

 

ناقش خاللها و بحث "التعدين وعودة التحوط"، حيث موضوع حول  جلسة نقاشب هجدول أعمالاستهل المؤتمر و

حوط في أعقاب ارتفاع معدالت الفائدة ادن من ناحية ما إذا كان من األفضل التفي قطاع المع التوجه الحاليخبراء ال

ومدير استشاري بشركة رودس الستشارات جيفري رودس، مؤسس سة أدار الجلدوالر. الائع بالودعلى االسمية 

في عام أسعار الفائدة شهدته  التراجع الذيمنذ ": والذي علق قائال   بمركز دبي للسلع المتعددة،المعادن الثمينة 

تظل س عام دةلمد آجلة عقو بصفقات بيع قمت بإبرام إذا ف ،األسعار المستقبليةد لمنحنى د هناك وجو لم يع، 2008

 15 – 12لـ اوخالل  .اتخاذ إجراءات تحوطيةعد هناك حاجة إلى تلم  لذا ،الحالية في األسواق تلكمثل األسعار كما هي 

ارتفاعا  من  %2.5حاليا  عند معدل الفائدة االسمي يستقر لئدة أسعار الفابرفع حتياطي الفيدرالي االقام ، الماضية شهرا  

كافيا  لجذب سببا  تُرى هل سيكون ذلك . مستقبلي مرة أخرىالسعار األنى منحالعودة لد بصد ناأنيعني ، ما الصفر

 ".حول هذه المسألةقائما  نقاش ال يزال البينما ، مرة أخرى يارات التحّوطإلى خشركات التعدين 

 

ماثيو كين، قال وصناعة المعادن الثمينة.  لىع ةالتكنولوجيالتطورات انتقل النقاش إلى موضوع تأثير  ،عقب ذلكو

بفضل الحلول التكنولوجية نلمسه اآلن ما " :للسلع المتعددةبمركز دبي  ر جي تريدنجآالمنتدب لشركة  العضو

حيازة كل ما عليك هو  حساب مصرفي فتحإلى اآلن بحاجة  تس، فلكافة المستثمرينأمام ق انفتاح السوهو الثورية 

تطورات إلى والفضل يرجع للجميع متوفرا  اآلن أصبح الذهب أن ثقة قول بكل إمكاننا الببات  ،لذا .متحرك هاتف

كافة لالسوق ترحيب نشهد اليوم السّيما وأننا ، األسواق الناشئةفي  استثماري خيارأفضل عد الذهب ويُ . لتكنولوجياا

 والشركات". توشريحة المستثمرين من المؤسساعلى المصارف المركزية صرا  لم يعد مقتحيث المستثمرين 

 

هم حول ءخاللها الخبراء أفكارهم وآراحيث طرح ة تجاه الذهب"، المصارف المركزينهج وركزت الجلسة التي تلتها على "

يس نائب رئ ألكسندر شينشنيكوف،قال رية على عمليات صناعة القرار. ووترات التجاتأثير عوامل مثل العمالت والت

التحوالت على الرغم من : "روسيا االتحاديةفي جمهورية إدارة صياغة وتطبيق اللوائح والسياسات بوزارة المالية 

مهمة أداة لالدخار ومالذ آمن محافظا  على أهميته كالذهب يبقى ، يشهدها االقتصاد العالميعة التي روالتغيرات المتسا

بازل ) القواعد الجديدة التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفيةوقد كانت . بين الدول النقديةوجارية العالقات التفي 



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

العديد هور ظفي حين شهدنا و. بهام سل  األهمية المُ ، بمثابة تأكيد على هذه 2019مارس  29ودخلت حيز التنفيذ في  (3

وغيرها من العمالت الجديدة  شّفرةالعمالت المُ كثرة تقلبات نا الحظفقد ، المقابلةعمالت الوللدفع جديدة الدوات األمن 

لالستثمار مفضال   ا  خيار بوصفه مكانته قدرة الذهب على الحفاظ على رسخ قناعتنا ب، ما يالستقراروافتقارها لعامل ا

 ".األجلطويل 

 

المشهد المجوهرات في ة أهميموضوع ، سيرويا، نائب رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تشاندوناول تو 

عشوائية في اليوم  ار الذهبشركات المجوهرات وتجّ "يتمّثل أبرز التحديات أمام  :حيث قالالمتغّير، دي االقتصا

كانة ترسيخ محاليا  على قطاع ز ركيومع ذلك،  .ةدوليسوق الفي المنها وض كثرة المعرو ئكاالسبعلى الطلب ض انخفا

تضافر يشترط ، فنجاح القطاع تعزيز نمّو أعمالنالنتعاون جميعا   علينا أن، لذا .يهيالترف االنفاقعند ول خيار أكالذهب 

 جهودنا معا ".

 

رة داإرونا أوكونيل، رئيس  تالتحديات الكامنة في المعادن البيضاء"، وصرح"الفرص وموضوع ناقش المشاركون كما 

هناك " :ةقائل، تدليمإف.سي ستون رناشيونال شركة إنتفي  والشرق األوسط وأفريقيا وآسياأوروبا ألسواق األبحاث 

وهذا ما ينطبق على سوق معدن البالتين الذي ، ’هي التي تسبق الفجر ا  أحلك ساعات الليل سواد’أن مأثور وهو  لقو

التحّول يئا  من شمسنا مؤخرا  لوقد  ة.راهن وطاتغوضتحديات من  إمكانات واعدة على الرغم ما يشهدهأنه يمتلك ى أر

مناسب الغتنام فرص على أسعار المعدن وبالتالي أعتقد أن الوقت أثرت بيانات السوق واألخبار المتداولة  أنبوشعورا  

 الشراء عند مستويات سعرية مغرية.

 

حول أسعار المعادن اقبة ثة قعات مبنية على رؤي، تولشركة شاربس بيكسلي نورمان، الرئيس التنفيذي سرووقدم 

تقبلية على معدالت الفائدة المركبة، وأتوقع أن نعود إلى أعلى "تعتمد توقعات التسعير المس :الثمينة، حيث صرح قائال  

على مستوى في التاريخ في غضون السنوات الثالث إلى األربع القادمة. وعادة ما يغفل الناس تأثير الفائدة المركبة 

أبدا  أنها سترتفع دوالرا ، ولم نكن نعتقد  254األسعار. فمنذ فترة ليست ببعيدة، كانت األسعار عند مستوى  ارتفاعات

 دوالر". 1300إلى 

 

الصادر عن معهد الفضة " 2019"استبيان الفضة العالمي تقرير على نسخة من مر المؤت ة فيمشاركالوفود ال تلوحص

نشر سنويا  نيويورك. ويتضمن التقرير، الذي يُ في خالل المؤتمر بالتزامن مع صدوره  أيضا   كشف عن نتائجهالتم والذي 

ئيسية في سوق الفضة إضافة الر  لطلب ضمن القطاعات، معلومات تفصيلية عن إحصائيات العرض وا1990منذ عام 

 التداول. أحجام إلى بيانات عن األسعار و

 

على رحت لتي ُط امة القيواآلراء فكار األة مناقشالتعارف ولحضور فرصة لله ى خالتسنّ  تبع المؤتمر إقامة حفل عشاءو 

 .  الراعية للمؤتمردروع تذكارية على الجهات توزيع خالل الحفل وتم مدار اليوم. 

 



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

 تعددةحول مركز دبي للسلع الم

 

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقرا  رئيسيا  له هو المنطقة الحرة األكثر ترابطا  في العالم، وهو المركز 

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

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

كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل واالزدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، 

  www.dmcc.ae في المستقبل البعيدويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية اآلن و

http://www.dmcc.ae/

