
  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

 مركز دبي للسلع المتعددة يعلن عن تغييرات وتعيينات قيادية

 

 أحمد بن سليم يتولى منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة التنفيذي في المركز •

 استقالة غوتام ساشيتال من منصب الرئيس التنفيذي بعد مسيرة خمسة أعوام •

 تعيين فريال أحمدي في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات •

 2019يناير  27

 

أعلن مركز دبي للسلللا ملعددةد ا ملعنة ا ملةر  ملرمةة   ي ملدالو لملسلللةا ملدالدا لة دما دبي ملع دتللا لدلال  ملسلللا 

 مسددى فريق مإلدمل .لملعشارياا مليدم عن إجرمء عةد من ملدغييرمت لملدديينات على 

 

لتضلللعنذ  ال ملدغييرمت تديين أ عة لن ملللليو  ي منتلللا ملرةيي ملدنيياي لملاي ملللينةلا تةذ مسللل لليات  كال  

ل لملنعد  ي مركز دبي للسللا  مالضلةع  لعاام منتلا لةيي ملعللي مإلدملي. ل ة حلب لن ملليو  ي  ياد  مسلير  ملدةدا

كثر من عاماً ملع 17ملعددةد  على مةمل ملللللل  اضياا ل ة شعل ذل  إحشاء ألرز منة ا  ر   ي دللا مإلمالمت ملدي تةدضن أ

كز ملعرمد ا على خالطا تلال  ملعاس لملعدادن ملثعينا. 15500  شركا لتُدة أ ة ألرز ملعرم

 

ة ل ة ممللللد ات مدتام مللللاشلللليدات من منتللللل  كرةيي تنيياي للعركز لملللليغادل منتللللل   ي حاايا شللللار ألريل مل ادما لد

ا 2009مسليرت  ملةافلا لالنلا  ملدي ممدةت ل عسلا أعدمم. لكان ملاشليدات  ة محضلو إمى ملعركز كرةيي للدعليات عام 

. لخعت  ال مليدر ا   ق مللللللاشلللللليدات ملللللللسلللللللا من مإلحلازمت 2014ثو تو تديين  ال  اً لةيسللللللاً تنيياياً للعركز  ي عام 

عات مركز دبي للسلا ملعددةد  لترميخ معدد  لععمد  ملدلاريا لملنلا ات ملرمةدا على صدية دعو تةدير مةيظا أع

 عالعياً.

 

للدعلياتا ملدي مدلاشر ماام منتلاا  ملرةيي ملدنييايكعا أعلن مركز دبي للسلا ملعددةد  عن تديين فريات أ عةي 

ملع ملللللللللسللللللللليا  ي ملعركزا ملاي ا مةيرمً تنيياياً لل ةمات 2014مللةية لشللللللللل ل فدلي. لكاحذ أ عةي تدعلا منا ملدام 

ذ إلي   ي عام  . للاعدلال ا عضلللللدمً فاععً  ي فريق مإلدمل  ملدنيياياا لدلذ أ عةي دللمً لالزمً  ي لملللللو معمب 2008محضلللللعا

 مسد لل مركز دبي للسلا ملعددةد  من خعت إدمل  ملدةية من ملادلمت لجادد تةدير مألععات لمأل سام ملع مسيا.

 



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

أحمدد بن سددددددددليما الرئيس التنفيدذي ورئيس مجلس اإلدارة التنفيدذي في مركز دبي للسددددددددلع  لات  للالال ملعنلاملللللللللللاا

ا حلا  مركز دبي للسلللللا ملعددةد ا لحةن معدندن للغايا لعا  المتعددة: "لةالعا كان مللللاشلللليدات  اضللللرمً لل دا   ي  تللللا

  لدةليق أعلى ملعدايير لدللل مل لير  ي  ةم  من إماامات مدعياز  لما أظارل من جادد مضنيا  ي خةما ملعركز لملدزمم

 دفا عللا ملنعد ملدلاليا لإحنا حد ةم إلي  ل الص ملش ر لملد ةير على عةاءل ملععياز للعركز على مةمل تسا مندمت".

 

"يُدة مركز دبي للسلللللا ملعددةد  أ ة ألرز ملعناطق ملةر  عالعياً ليعدل  ملعدعا من مل ة   وأضددددا  بن سددددليم قائ  :

عسد لليا لعدمصلا ملةياظ على م احد  ملعرمد ا. ل ي ظل ملنعد ملعددمصل  ي عةد ملشركات ملعسللا لةينا إمى جاحا مل

ملسلا ملعشرلعات ملض عا مللالي تنييا ا المياعا مشرل  ألدالن دبي لتةشين مركز مل اد  ملدالا للعركزا ميدمصل 

ز تةف ات ملدلال  ملةلليا علر دبي للمفة أمللامللي يسللا و  ي  مركز دبي للسلللا ملعددةد  زخو حلا ات  كعةدل تلالي يةيا

 تدزيز ملناتج ملعةلي مإلجعامي لإلمال ".

 

لتأتي  ال ملدغييرمت لملدديينات مللةية   ي ملد ذ ملاي يند ل في  مركز دبي للسللللللللللا ملعددةد  إمى مر لا جةية  من 

ا لماللد ال. لمللللللليةشلللللللن مركز  دبي للسللللللللا ملعددةد   ام ملدام مركزمً لل اد ا مأللت من حدع   ي ملنعد ملدلالي لملددملللللللا

ملعنة اا مسللللللللللعً لال  إحلازمً جةيةمً ضلللللللللعن مسلللللللللير  دبي ملناجةا لدصلللللللللي  ث عً لالزمً على خالطا ملدلال  ملةلليا.  ام 

ت ممدرمتيليد  "دبي لاإلضافا إمى مشرل  "ألدالن دبي"ا ألت لجاا لم يا مددةد  مالمد ةمماتا ملاي ينسلو ما تةدلم

 ملاكيا" ملاادفا إمى ماللت اء لعنة ا ألرما لةيرمت مللعيرم.

 

 كز دبي للسلع المتعددةحول مر

 

مركز دبي للسلا ملعددةد  ملاي يد ا من دبي م رمً لةيسياً ل   د ملعنة ا ملةر  مألكثر ترملةاً  ي ملدالوا ل د ملعركز 

ملرمةة لدلال  لمشاريا ملسلا. لمدمء من خعت تةدير أ ياء حالضا لالةيا  تشعل ع المت ذمت ختاةص عالعيا مثل 

لمنة ا ألدالن دبي ملعندظر ا أل ت ةيو خةمات أععات عاليا مألدمءا يدفر مركز دبي للسلا ملعددةد  ألرما لةيرمت جعيرم 

كل ما يةداج  ملدعد  ملعيدو لالةيديا للعديشا لملدعل لمالزد ال. مركز دبي للسلا ملعددةد  لجة من أجل ملدلال ا 

  www.dmcc.ae ملدالعيا مآلن ل ي ملعسد لل مللدية. ليي ر لأح  يدعل على ترميخ م احا دبي لتنعيداا كع ان للدلال 

http://www.dmcc.ae/

