
 
  

 
 

ع مجتمع األعمال الهندي بتوقيع مذكرة مركز دبي للسلع المتعددة يعزز عالقاته م

 تفاهم مع "معهد المديرين" 

 

 2018 أبريل 18

 

وّقع "مركز دبي للسلع المتعددة"، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم في مجال تجارة السلع والمشاريع، 

لهندي خالل فعاليات "مؤتمر دبي العالمي" الثامن والعشرين حول "القيادة مع معهد المديرين امذكرة تفاهم 

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن نحو التميز في األعمال واالبتكار" الذي أقيم في فندق سانت ريجيس بدبي 

 مبارك آل نهيان، وزير التسامح بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

وتنص مذكرة التفاهم على التزام الجانبين بتوطيد العالقات المشتركة، ونشر المعرفة وتعزيز التواصل مع 

مجتمع األعمال الهندي في دبي، واستكشاف مجاالت التعاون الممكنة لزيادة حركة التجارة المتبادلة بين اإلمارات 

 1982مليون دوالر في عام  182البلدين نمواً من العربية المتحدة والهند. وقد سجل حجم التبادل التجاري بين 

 ، ومن المتوقع لهذا النمو أن يستمر خالل السنوات القادمة.2017مليار دوالر في عام  53إلى حوالي 

 

بفضل وتعليقاً على االتفاقية، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع المتعددة: "

التوجيهات السديدة لقيادتها الحكيمة، تتمتع دبي اليوم بكافة المقومات التي تجعل منها بيئة مثالية لممارسة 

األعمال، ومن أبرز هذه المقومات امتالكها بنية تحتية حديثة تتطور وتنمو باستمرار مما رسخ مكانة اإلمارة كمركز 

المتعددة بالدور المحوري الذي يلعبه في مسيرة تطور دبي، رائد للتجارة الدولية. ويفخر مركز دبي للسلع 

 ومساهمته في تشكيل اقتصاد دبي متنوع القطاعات ومتعدد موارد الدخل".

 

"ال شك بأن تعزيز حركة التدفقات التجارية واالستثمارية وتذليل العوائق أمام ممارسة األعمال ينعكس  وأضاف:

عددة وجميع الشركاء المعنيين. وتعكس االتفاقية التي وقعناها اليوم بفوائده على دبي ومركز دبي للسلع المت

قناعتنا المشتركة بجدوى هذا النهج التعاوني في العمل. ويسعدنا ترسيخ تعاوننا مع معهد المديرين الهندي، 

 ودعم العديد من الشركات الهندية التي ترغب في تأسيس أعمالها في دبي".

 



هذه االتفاقية أن ترسخ "من شأن  س. أهلواليا، رئيس معهد المديرين الهندي:من جانبه قال الجنرال جي. إ

عالقتنا الطويلة مع مركز دبي للسلع المتعددة. وهي تشكل امتداداً لسجلنا المشترك الحافل بالتعاون الوثيق 

في دبي على مدى سنوات عديدة، وتتيح بناء عالقات أقوى بين مجتمع األعمال بالهند ومجتمعات األعمال 

واإلمارات العربية المتحدة. وتعتبر هذه االتفاقية حدثاً هاماً لجميع المعنيين بها ونحن نتطلع قدماً إلى المرحلة 

كتنا ومواصلة العمل المشترك في دعم التجارة المتبادلة واالرتقاء بمستويات الحوكمة واالستدامة  التالية من شرا

 مال".واالبتكار والتميز في جميع قطاعات األع

 

وافتتح الحدث جدول أعماله بعدد من الكلمات الرئيسية لنخبة من المتحدثين البارزين، وفي مقدمتة سعادة 

عبدهللا آل صالح، وكيل وزارة االقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة؛ والدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس 

األكاديمي والتدريب في وزارة الداخلية؛ وسعادة نفديب  إدارة معهد المديرين الهندي باإلمارات ومدير عام التطوير

سينغ سوري، سفير جمهورية الهند بدولة اإلمارات؛ وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع 

 المتعددة.

 

 -تميز في األعماليركز هذا العام على القيادة الفعالة لتعزيز اإلبداع واالبتكار والالذي  -"مؤتمر دبي العالميويمثل "

الشركات فرص التعلم وتبادل المعرفة بين األعضاء وتتيح  منصة حدثاً سنوياً يعقده معهد المديرين لتوفير

 المشاركة من خالل تسليط الضوء على دور القيادة المتميزة في تحفيز االبتكار والتميز في األعمال. المنظماتو

 

 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.

 

http://www.dmcc.ae/

