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Binnen elke uitdaging liggen kansen 
 

Door Ahmed Bin Sulayem, bestuursvoorzitter en chief executive officer, DMCC 
 

 

Er is iets meer dan acht jaar verstreken sinds de DMCC de eerste gouden munt van 
de Emiraten lanceerde. Gegraveerd met een portret van de president, Zijne Hoogheid 
Sjeik Khalifa bin Zayed Al Nahyan, sprak het voor zich dat de achterkant van het 
muntstuk de toen recent voltooide Burj Khalifa zou bevatten, een bewijs van de ambitie 
van ons land en vandaag de dag één van zijn meest herkende symbolen. 
 
Sindsdien lanceerde DMCC een tweede munt met een portret van Zijne Hoogheid 
Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice- president en premier van de VAE en 
staatshoofd van Dubai, deze keer met een al even synoniem symbool, het palmeiland 
Palm Jumeirah. Geslagen door de Zwitserse raffinaderij Argor-Heraeus, een 
geaccrediteerd lid van de Dubai Good Delivery (DGD)-norm van DMCC, werden beide 
munten gecertificeerd als 99,99% (24 karaat) en ontworpen en gelanceerd om het 
visionaire leiderschap van ons land te vieren en de opkomst van Dubai als één van de 
belangrijkste mondiale handelscentra voor goud te onderstrepen. Zeker in mijn 
hoedanigheid als uitvoerend voorzitter kon ik het verhaal van DMCC niet vertellen 
zonder de belangrijke rol te vermelden die goud heeft gespeeld in onze ontwikkeling, 
en mijn diepe waardering uit te spreken voor iedereen die geholpen heeft om van 
Dubai een echt mondiaal centrum voor dit edelmetaal te maken. 
 
Op dit moment bevinden we ons samen in een ingrijpende wereldwijde crisis, maar 
elke uitdaging biedt kansen. Hoewel goud al meer dan 2,5 duizend jaar lang als 
waardevol handelsproduct wordt beschouwd, is het pas onlangs een strategische 
investering geworden voor instellingen in tijden van economische volatiliteit, en hoewel 
particuliere consumenten al lange tijd de mogelijkheid hebben om te investeren in 
gouden sieraden, begon het munten van moderne gouden munten pas in 1967 met 
de Zuid-Afrikaanse Krugerrand. 
 
Sindsdien hebben verschillende landen hun eigen gouden munten uitgegeven, elk 
uiteenlopend in goudgehalte en gewicht, maar elk de kans biedend aan particulieren 
om te investeren en risico te verminderen in het geval van ernstige marktvolatiliteit. 
Elk van de nationale gouden munten is verenigd achter een gemeenschappelijk 
symbool en draagt een veelbetekenende afbeelding als de Burj Khalifa of het 
palmeiland Palm Jumeirah, waaronder China’s Gouden Panda, Oostenrijk’s Wiener 
Philharmoniker of Canada’s Esdoornblad. In elk geval hebben staatsburgers de kans 
gekregen om te investeren en zo hun eigen investeringen te diversifiëren terwijl ze 
ondertussen hun respectievelijke landen ondersteunen. 
 
Hoewel de ingezeten bevolking van de VAE misschien geen Emirati zijn, geloof ik dat 
alle expats die lang genoeg in dit land hebben gewoond om het hun thuis te noemen 
met ons verbonden zijn als mensen die geloven in een maatschappij zonder grenzen 
en waar alle nationaliteiten en religies harmonieus kunnen samenleven. Als ik het 
sentiment dat aan het begin van de pandemie gedeeld werd door Zijne Hoogheid Sjeik 
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Mohamed bin Zayed Al Nahyan, kroonprins van Abu Dhabi en plaatsvervangend 
opperbevelhebber van de strijdkrachten van de VAE, kan herhalen: “Wij wensen, en 
ik wens persoonlijk, dat onze inwoners in de VAE het gevoel hebben dat dit hun 
tweede thuis is.” 
 
Hoewel het huidige klimaat misschien ontmoedigend lijkt, vertegenwoordigen de 
Gouden Munten van de VAE een toegankelijke investering voor een ieder die zijn 
zuurverdiende rijkdom wil beschermen tijdens deze periode van onzekerheid. 
Daarnaast roep ik onze nationale banken op om een manier te vinden voor particuliere 
investeerders om Gouden Munten van de VAE vast te zetten bij hun instellingen, wat 
het veiliger en toegankelijker maakt. 
 
Gezien de recente uitdagingen markeert dit jaar het eerste Suikerfeest waarin ik 
gedwongen ben met de traditie te breken van het paleisbezoek om mijn respect te 
betuigen aan Zijne Hoogheid Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dus ik hoop 
dat de projectie op de Burj Khalifa deze avond zal fungeren als een teken van onze 
nationale waardering voor de snelle respons, de omvangrijke ondersteuning en het 
visionaire leiderschap van de regering van de VAE in deze moeilijke tijden. 
 
Namens DMCC wil ik graag iedereen Eid Mubarak wensen en vragen om veilig thuis 
te blijven. 
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