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Đã hơn tám năm trôi qua kể từ khi DMCC ra mắt đồng xu vàng thỏi đầu tiên của Emirates. 
Được khắc chân dung của Tổng thống, Hoàng thân Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ở mặt 
trái của đồng xu có tháp Burj Khalifa, một minh chứng cho tham vọng của quốc gia chúng ta và 
hiện nay, một trong những biểu tượng được công nhận nhiều nhất. 
 
Kể từ đó, DMCC đã ra mắt đồng xu thứ hai có hình chân dung của Hoàng thân Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó Tổng thống và Thủ tướng của UAE và Người cai trị 
Dubai, lần này với một biểu tượng tương đồng, Đảo Palm Jumeirah. Được đúc bởi nhà máy 
tinh chế Thụy Sĩ, Argor-Heraeus, một thành viên được công nhận của tiêu chuẩn Cung cấp Tốt 
của Dubai (DGD) của DMCC, cả hai đồng xu được chứng nhận là 99,99% (24 carat) và được 
thiết kế và ra mắt để tôn vinh sự lãnh đạo có tầm nhìn của quốc gia chúng ta, trong khi đánh 
dấu sự trỗi dậy của Dubai trở thành một trong những trung tâm giao dịch vàng lớn của thế giới. 
Chắc chắn với tư cách là chủ tịch điều hành, tôi không thể kể câu chuyện về DMCC mà không 
đề cập đến vai trò quan trọng của vàng trong sự phát triển của chúng tôi và sự đánh giá cao 
của tôi đối với tất cả những người đã giúp Dubai trở thành một trung tâm toàn cầu thực sự của 
kim loại quý này. 
 
Hiện nay, chúng ta cùng nhau chung sức để vượt qua cuộc khủng hoảng toàn cầu lớn hơn, tuy 
nhiên trong mọi thử thách đều có cơ hội. Mặc dù vàng đã được coi là một mặt hàng có giá trị 
trong hơn hai nghìn năm rưỡi, nhưng gần đây nó đã trở thành một khoản đầu tư chiến lược cho 
các tổ chức trong thời kỳ biến động kinh tế, và trong khi người tiêu dùng tư nhân từ lâu đã có 
thể đầu tư vào trang sức vàng, việc đúc tiền xu thỏi hiện đại chỉ bắt đầu vào năm 1967 với 
Krugerrand của Nam Phi. 
 
Kể từ đó, một số quốc gia đã phát hành đồng tiền thỏi của riêng họ, mỗi loại khác nhau về độ 
mịn và trọng lượng, tuy nhiên, mỗi quốc gia tạo cơ hội cho các cá nhân đầu tư và giảm thiểu rủi 
ro trong trường hợp có biến động thị trường nghiêm trọng. Thống nhất đằng sau một biểu 
tượng chung, mỗi đồng xu thỏi của quốc gia có một hình ảnh quan trọng như Tháp Burj Khalifa 
hoặc Đảo Palm Jumeirah, như Gấu trúc vàng của Trung Quốc, Vienna Philharmonic của Áo 
hoặc Lá phong của Canada. Trong mỗi trường hợp, các công dân đã có cơ hội đầu tư, từ đó đa 
dạng hóa các khoản đầu tư của chính họ trong khi hỗ trợ các quốc gia tương ứng trong quá 
trình này. 
 
Mặc dù cư dân của UAE có thể không phải là người Emirates, tôi tin rằng tất cả những người 
nước ngoài sống ở đây đủ lâu để gọi đất nước này là quê hương cùng đoàn kết với chúng ta 
như những người tin vào một xã hội không có ranh giới và nơi mọi quốc tịch và tôn giáo có thể 
sống hài hòa. Tôi xin nhắc lại tinh thần được chia sẻ bởi Hoàng thân Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Thái tử của Abu Dhabi và Phó Tư lệnh tối cao của Lực lượng Vũ trang UAE 
khi bắt đầu đại dịch, “Chúng tôi ước, và cá nhân tôi ước rằng, các cư dân của chúng ta ở UAE 
sẽ cảm thấy đây là ngôi nhà thứ hai của họ”.  
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Trong khi khí hậu hiện tại dường như khó khăn, Đồng xu Vàng thỏi của UAE đại diện cho một 
khoản đầu tư dễ tiếp cận đối với tất cả mọi người đang tìm cách bảo vệ đồng tiền mà họ khó 
nhọc kiếm được trong giai đoạn không chắc chắn này. Ngoài ra, tôi kêu gọi các ngân hàng 
quốc gia của chúng ta tìm cách để các nhà đầu tư cá nhân có thể nắm giữ Tiền vàng thỏi UAE 
với các tổ chức của họ, do đó làm cho nó an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn. 
 
Trước những thách thức gần đây, năm nay đánh dấu Eid al-Fitr đầu tiên mà tôi buộc phải phá 
vỡ truyền thống đến thăm cung điện và tỏ lòng kính trọng với Hoàng thân, ngài Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vì vậy, tôi hy vọng buổi trình diễn ánh sáng trên Tháp Burj 
Khalifa tối nay sẽ thể hiện sự tri ân của quốc gia chúng tôi đối với hoạt động ứng phó nhanh, hỗ 
trợ toàn diện và lãnh đạo có tầm nhìn của Chính phủ UAE trong những quãng thời gian đầy khó 
khăn này. 
 
Thay mặt cho DMCC, tôi muốn chúc mọi người Eid Mubarak và hãy ở nhà, giữ an toàn. 
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