
  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

مركز دبي للسلع المتعددة يوّقع مذكرة تفاهم مع حكومة والية البنغال الغربية 

 لتعزيز حركة التجارة بين اإلمارات والهند عبر دبي

 

 2019فبراير  9

 

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

اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع "مؤسسة التنمية الصناعية بوالية البنغال الغربية المحدودة"، التابعة لحكومة غرب 

 البنغال. 

أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "مركز دبي للسلع المتعددة"؛ والسيدة فاندانا  وقع مذكرة التفاهم السيدة فريال

ياداف، المدير العام في "مؤسسة التنمية الصناعية بوالية البنغال الغربية المحدودة"، خالل فعاليات الدورة الخامسة من 

ة عاصمة والية البنغال الغربّية، وذلك بهدف تعزيز "قمة البنغال العالمية لألعمال" التي ُعقدت في مدينة كولكاتا الهندي

العالقات التجارية القوية بين المركز ومجتمع األعمال الهندي ُمتسارع النمو. كما حضر حفل التوقيع ممثلون عن سفارة 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة في الهند وغرفة تجارة وصناعة دبي.

: "يسعدنا أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "مركز دبي للسلع المتعددة"السيدة فريال  وفي هذه المناسبة، قالت

، ونثق بأن هذه الخطوة ستسهم في توطيد ‘مؤسسة التنمية الصناعية بوالية البنغال الغربية’توقيع مذكرة تفاهم مع 

كتنا القائمة مع مجتمع األعمال المزدهر في الهند، كما ستساعدنا على استكشاف طرٍق  جديدة لجذب وتسهيل شرا

وتشجيع أنشطة التجارة فيما بيننا. وفي ضوء عالقتنا المثمرة، نؤكد أن المبادرات الواردة في مذكرة التفاهم ستشكّل نقطة 

 انطالق راسخة للشركات الهندية التي تتطلع إلى تحقيق النمو واالزدهار في دبي وخارجها".

كبر فارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في الهندأحمد الفالحي، الملحق التجاري بسبدوره، قال  : "تُعتبر الهند ثاني أ

شريك تجاري لدولة اإلمارات العربية المتحدة من حيث حجم األنشطة التجارية. ويبذل الطرفان جهوداً دؤوبة لتعزيز 

كثر ترحيباً وتشجيعاً   لالستثمار، وإزالة العوائق الروابط التجارية فيما بينهما، باإلضافة إلى العمل على خلق بيئة أ



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

مركز ’البيروقراطية غير الضرورية، وفتح األبواب التجاريّة. ويسعدنا من خالل توقيع مذكرة التفاهم هذه أن نشيد بحرص 

 وحكومة البنغال على تبّني هذا المنهج والذي نثق بأنه سيحقق منافع هائلة لكال البلدين".‘ دبي للسلع المتعددة

تفاهم إلى حشد جهود كال الجانبين لتعزيز مستوى الوعي حول أهمية دعم الصادرات والترويج لها، وتهدف مذكرة ال

وتسهيل حركة وأنشطة التجارة، وزيادة التفاعل االستثماري، وتعزيز الترابط بين األعمال التجارية والشركات من مختلف 

 المناطق الجغرافية والقطاعات والصناعات.

: السيدة فاندانا ياداف، مدير عام "مؤسسة التنمية الصناعية بوالية البنغال الغربية المحدودة"من جانبها، قالت 

"ترتبط إمارة دبي ووالية البنغال الغربية بعالقات تجاريّة قويّة. ونثق أن المرحلة المستقبلية ستحمل الكثير من الفرص 

كات المثمرة وجهود التعاون التي ستسهم في تعزيز اإليجابية لتعزيز هذه العالقات، وتمهيد ا لطريق لمزيد من الشرا

شريكاً قوياً سيساعد دبي والهند ووالية ‘ مركز دبي للسلع المتعددة’األنشطة التجاريّة ونقل المعارف والخبرات. ونرى في 

كمل وجه. ونتطلع قدماً إلى  العمل والتعاون مع المركز الذي البنغال الغربية على تحقيق تلك األهداف الطموحة على أ

 ُيعتبر المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم، وتحقيق األهداف الطموحة الواردة في مذكرة التفاهم الجديدة".

كثر من  بسجٍل حافل بالنجاح، ‘ مركز دبي للسلع المتعددة’ألف شركة مسجلة في المنطقته الحرة، يتمتع  15ومع وجود أ

 المنتظرة.‘ أبتاون دبي ’م حلوٍل تجارية جاذبة في بيئة صديقة لألعمال، بما في ذلك منطقة وااللتزام بتقدي

وتنضم شركة هندية في كل يوم عمل إلى "مركز دبي للسلع المتعددة. وتشمل قائمة أبرز الشركات الهندية الرائدة، التي 

 المركز كالً من: مجموعة "تاتا جروب"، و"ريالينس"، و"حّقان آغرو"، و"روزي بلو"، و"أداني جروب".تعمل انطالقاً من 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

 

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة األكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز 

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

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

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

  www.dmcc.ae  ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية اآلن وفي المستقبل البعيد.
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