
  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

خبراء القطاع خالل مؤتمر استضافه مركز دبي للسلع المتعددة : األسواق 

 اآلسيوية تقود مستقبل التجارة

كثر من  • شخصية بارزة من صناع القرار المعنيين بقطاعات التجارة واالستثمار  250شارك فيه أ

 والتقنيات الرقميةوالتكنولوجيا، حيث ناقشوا مستقبل التجارة والطاقة المتجددة 

 2019 مارس 24

استضاف مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة 

كة مع " بتجارة السلع والمشاريع، آسيا هاوس"، مركز الخبرة المتخصص بالتجارة واالستثمار والسياسة العامة،  بالشرا

كثر من  " بعنوان "مستقبل التجارة: محورية الشرق األوسط آلسيااليوم مؤتمرا    250في برج الماس بدبي. حضر المؤتمر أ

شخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخية بارمة من  خخخخخخخخخخناا القرار المعنيين بقطاعاي التجارة واالسخخخخخخخخخختثمار والتكنولو يا، حي  تبادلوا و  اي الن ر 

 والتحليالي التنبؤية للتحوالي الجارية في المش د االقتصادي العالمي.

من ومارة االقتصاد في دولة اإلماراي العربية. برعاية "إتش إس بي عقد المؤتمر بالتعاون مع حكومة دبي وبدعم رسمي 

سي" وشركة "ايه بي بيه لندن" الصينية المطورة لمشروا "رويال ألبيري دوك"، تركزي نقاشاي المؤتمر حول أبرم 

   االتجاهاي المستقبلية المتوقعة في قطاعاي التجارة والطاقة المتجددة والتقنياي الرقمية.

لشععععؤوت التجارة الخارجية  االقتصععععاد سعععععادة عبد  بن أحمد ال صععععالو، وكيل وزارةكلمة الرئيسخخخخخية للمؤتمر ألقى ال

"يجمع بين دولة اإلماراي وآسخخخخخخيا تاري  نويل من العالقاي التجارية الثنائية الونيدة. وتسخخخخخخت  ر  والصععععععناعة، حيث قال:

% من إ مالي وارداي اإلماراي ت تي من 55ير النفطية كما أن ٪ من إ مالي تجارة اإلماراي غ60األسواق اآلسيوية بنسبة 

آسخخخخخيا. وعلى سخخخخخبيل المثال، يلعال الموقع االسخخخخختراتيجي للدولة وبيىت ا المشخخخخخجعة على ممارسخخخخخة األعمال دورا  م ما  في 

كبر  4000مبادرة الحزام والطريق الصخخخخينية، مع و ود  شخخخخريد للدولة شخخخخركة  خخخخينية قائمة في اإلماراي. كما تعتبر ال ند أ

 ".من حي  الوارداي غير النفطية وتبقى إحدى أهم أسواق ا الرئيسية لما نراه في ا من فرص كبيرة للنمو

 

"على : رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سعععلطات أحمد بن سعععلي  سععععادة وقال 

التجارية القائمة بين الوالياي المتحدة والصخخخخخين بجانال حالة عدم اليقين الرغم من المخاوف المسخخخخختمرة نتيجة التوتراي 

المرتبطة بمسخخخخخخخخخخ لة نروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، فتننا ندرك تماما  أهمية التجارة ودورها كمحرك حيوي لمسخخخخخخخخخخيرة 

 ا لالستفادة من الفرص المتاحة النمو االقتصادي العالمي. وتتمتع دولة اإلماراي العربية المتحدة بتمكاناي فريدة تؤهل

لة باألفكار اإلبداعية، بتنا اليوم  حمأل حتى في ظل و ود تحدياي. وبفضخخخل نجاحنا في اسخخختقطا  نخبة من ألمع المواهال الم 

 ".في نليعة رواد االبتكار على مستوى القطاا



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

على الرغم من تبانؤ معدالي  :ةأحمد بن سعععععععلي  ، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسعععععععلع المتعددمن  انبه، قال 

كد أن  مة ما يدعو إلى التفاؤل بالنسبة للمنطقة. وفي الوقت الذي يتجه فيه مركز  قل  النمو العالمي، إال أن هذا الحدث أ

االقتصخخخخاد العالمي  خخخخو  الشخخخخرق، تكتسخخخخال دبي أهمية متزايدة على نارنة التجارة العالمية بو خخخخف ا حلقة الو خخخخل بين 

ألوسخخط وأوروبا وأفريقيا. ويعتبر مركز دبي للسخخلع المتعددة أحد المسخخاهمين األسخخاسخخيين في تع يز مكانة آسخخيا والشخخرق ا

دبي كمركز عالمي للتجارة، وسخخخخخخخخخخيوا خخخخخخخخخخل دوره الحيوي في تونيد روابط التجارة واالسخخخخخخخخخختثمار بين آسخخخخخخخخخخيا ودولة اإلماراي 

 المستقبل". المتحدة بما يم د الطريق نحو مرحلة  ديدة من النمو في العربية

: "من الواضح أن آسيا باتت تح ى اليوم اسيا هاوس" مؤسسة " دارةإرئيس مجلس  ستيفن غرين، اللوردوقال 

ب همية متنامية بالنسبة للشرق األوسط ال سّيما في ظل مساعي المنطقة لتنويع اقتصادات ا وتقليل االعتماد على 

 ادراي الطاقة كمصدر رئيسي للدنل. وهناك فعال  عالقاي تجارية  ديدة آنذة في النمو بين المنطقة وشركائ ا 

ظ ري أبحا نا في العام الماضي تحوال  واضحا  ألسواق الشرق األوسط نحو آسيا، ويبدو أن هذا التو ه اآلسيويين، كما أ

  سيستمر". 

 

وأضاف: "نحن مسرورون بنجاحنا اليوم في استضافة نخبة من نبراء التجارة العالمية من نالل هذا المؤتمر في مدينة دبي 

آسيا، وذلد بفضل أهميت ا وموقع ا االستراتيجي. وي تي هذا المؤتمر  التي ستستفيد كثيرا  من التو ه المتزايد نحو

 ليشكل إضافة م مة إلى العالقاي المتنامية بين الشرق األوسط وآسيا".

 

انطلق المؤتمر بجلسة نقاش تحت عنوان "مستقبل التجارة"، تناول نالل ا المشاركون أبرم التحدياي التي يوا   ا قطاا 

مقترحة، في ظل التغيراي ال ائلة التي تش دها الساحة االقتصادية العالمية، وركزي هذه النقاشاي التجارة وحلول ا ال

بشكل ناص على عالقة الشرق األوسط المتنامية مع آسيا. وتمحوري أبرم النقاط واألفكار التي نر ت ب ا الجلسة حول 

سوية يضع حدا  للتوتراي التجارية الدائرة بين ما. الضغط الذي يقع على الوالياي المتحدة والصين للتو ل إلى اتفاق ت

كما سلطت المناقشاي الضوء على ضرورة إيجاد شركاء بديلين في األسواق اآلسيوية الناشىة على المدى القصير، مما 

 سيس م في تنويع سلسلة التوريد في  ميع أنحاء المنطقة. 

 

وج بريطانيا من االتحاد األوروبي "بريكست"، كان ضيفاها تال ذلد  لسة حوارية نا ة حول أحدث مستجداي موضوا نر

اللورد ستيفن غرين وآن روث هيركس، وزيرة الدولة السابقة في الومارة االتحادية األلمانية للشؤون االقتصادية والطاقة، 

رضية قبل الموعد الن ائي الذي تم تمديده ، بجانال حي  ركز المتحاورون على مس لة  عوبة التو ل إلى  فقة م 

 االنعكاساي المحتملة التي ستخلف ا نطوة الخروج على قوة بريطانيا في المفاوضاي التجارية.

 

والذكاء اال طناعي، والتحول الجذري الذي  ”البلوك تشين”أما الجلسة التالية، فتناولت موضوا التكنولو يا المالية و

أحد ته هذه التقنياي في مجال التجارة الدولية وكيف س لت ممارسة األعمال التجارية، حي  ناقش نخبة من أبرم نبراء 



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

التكنولو يا والتمويل من مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا سبل التعاون بين الشركاي الخا ة 

 الحكومية لتع يز االبتكار وتحديد فرص النمو المتاحة عبر مختلف نرق التجارة.وال يىاي 

 

وتناولت  لسة النقاش األنيرة موضوا "تحول تو  اي الطاقة: بروم حلول الطاقة المتجددة"، حي  ناقش المشاركون 

الطاقة المتجددة. وتطرقت  التحدياي المستمرة التي توا ه االقتصاداي النفطية الكبرى في ظل النمو المستمر لقطاا

الجلسة إلى مس لة تنامي أهمية الصين كالعال محوري في قطاا تقنياي الطاقة المتجددة، مركزة على التحول الطبيعي 

 ألسواق الشرق األوسط نحو آسيا سعيا  من ا لتسريع   ود تنويع اقتصادات ا.

 

، الرئيس اإلقليمي لقطاا الخدماي المصخخخخخخخخخخرفية ل بواجكايوتضخخخخخخخخخخمنت قائمة المتحد ين اآلنرين نالل المؤتمر كال  من: 

، مسخخخختشخخخخار نيل كوث بيرتالتجارية لفروا العمالء لمنطقة الشخخخخرق األوسخخخخط وشخخخخمال أفريقيا وتركيا، إتش إس بي سخخخخي  

أستاذ الشؤون الدولية والمدير فلينت ليفيريت،   قانوني أول لمنطقة الشرق األوسط في مكتال "دنتونز آند كو" للمحاماة

المدير اإلقليمي لتمويل  -سونيل فيتيل  األول السابق لشؤون الشرق األوسط في إدارة مجلس األمن القومي األمريكي

، المدير التنفيذي للتكنولو يا، أنتوني باتلرالتجارة والذمم المالية في "إتش إس بي سي الشرق األوسط وشمال أفريقيا"  

، الرئيس التنفيذي لشخخخركة "إن إي سخخخي أندرو سعععيمس"  آي بي إم"قطاا بلوك تشخخخين في الشخخخرق األوسخخخط وأفريقيا لدى 

، مدير شخخخخخخخخخؤون حضخخخخخخخخخانة لوات تياتوعضخخخخخخخخخو مجلس إدارة تنفيذي لدى "نلي  البحرين للتكنولو يا المالية"  و بيمنتس"

في شخخخخخخخخركة واالسخخخخخخخختدامة الن يفة شخخخخخخخخؤون الطاقة ، رئيس ميشععععععععيل ديفيزإنوواي" لالبتكار  واألعمال العالمية في مجمع "

 ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ألكامار إنير ي".دانييل كالديروت  وإيفرشيدم سذرالند

 .هنا تتوفر القائمة الكاملة للمتحد ين عبر الرابط المو ود

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

 

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

نابضة بالحياة تشمل عقاراي ذاي نصائص عالمية مثل الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من نالل تطوير أحياء 

أبراج بحيراي  ميرا ومنطقة أبتاون دبي المنت رة، أو تقديم ندماي أعمال عالية األداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة 

لتجارة، كل ما يحتا ه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل واالمدهار. مركز دبي للسلع المتعددة و د من أ ل ا

  www.dmcc.ae ويفخر ب نه يعمل على ترسي  مكانة دبي وتنميت ا كمكان للتجارة العالمية اآلن وفي المستقبل البعيد

https://asiahouse.org/events/future-of-trade-middle-easts-pivot-asia/
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