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وّقع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بالتجارة 

االتحاد ، وهو مركز مالي آلسيا الوسطى والقوقاز ووالمشاريع، مذكرة تفاهم مع مركز أستانا المالي الدولي

 والشرق األوسط وغرب الصين ومنغوليا وأوروبا. االقتصادي األوروآسيوي

 

أسيت وقع أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة االتفاقية نيابة عن المركز، في حين مثل 

وجرت مراسم التوقيع في المنتدى االقتصادي اإلسالمي  الدولي. عمدة أستانا، مركز أستانا الماليإسيكيشيف، 

 ، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان.بخيتجان سغينتاييفبحضور السيد  2018العالمي لعام 

 

وبموجب مذكرة التفاهم، يلتزم الطرفين بإنشاء منصات للتعاون وتطوير الخدمات المالية والمهنية بما يتماشى 

ويتضمن االتفاق أيضاً تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجارة السلع، ويهدف إلى  الدولية.مع أفضل الممارسات 

توطيد العالقات بين مركز أستانا المالي الدولي وأعضاء بورصة دبي للذهب والسلع، البورصة األكبر واألكثر تنوًعا في 

إلنترنت لتسجيل حيازة وملكية ومنصة ترايدفلو ، وهي منصة على ا مجال تداول المشتقات في الشرق األوسط،

 السلع في مرافق التخزين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

وقال أحمد بن سلّيم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع المتعددة: "يسعدني توقيع هذه االتفاقية مع مركز 

قات بين مركز دبي للسلع المتعددة ومجتمع أستانا المالي الدولي بما يمثل فصالً جديداً مثيراً لالهتمام في العال

 األعمال الكازاخستاني".

 

واضح إلزالة الحواجز أمام ممارسة األعمال التجارية وتدفق التجارة العالمية عبر دبي،  تفويضمع وجود : "وأضاف

 نحاء العالم.يلتزم مركز دبي للسلع المتعددة بتعزيز العالقات التجارية مع الشركاء االستراتيجيين في جميع أ

ضروري لتطوير سلع على مستوى عالمي، ومن خالل التوقيع على والخبرات أمر  فكارواأل الفنية وتبادل الدراية

 مذكرة التفاهم هذه مع مركز أستانا المالي الدولي، اتخذنا خطوة ملموسة لتحقيق ذلك".

 



 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

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

ء من خالل تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسوا

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

 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.
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