
 
  

 
 

مصرف أفغانستان القدرة على إجراء صفقات لمركز دبي للسلع المتعددة يوفر 
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يدخل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم في مجال تجارة السلع والمشاريع، 

رّحب بانضمام مصرف أفغانستان اإلسالمي إلى عضوية منصة ترايدفلو التابعة للمركز، التي أسواق جديدة و ي

ودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وجاء اإلعالن توفر تسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في مرافق موج

عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مركز دبي للسلع المتعددة ممثالً بـ سانجيف دوتا المدير التنفيذي للسلع في 

المركز، ومصرف أفغانستان اإلسالمي، ممثالً برئيسه التنفيذي، عمر خليل الرحمن، وذلك في مقر مركز دبي للسلع 

 دة ببرج الماس في دبي.المتعد

 

االتفاقية ستمكّن مصرف أفغانستان اإلسالمي تنفيذ معامالت "المرابحة" المتوافقة مع أحكام الشريعة من 

 خالل منصة ترايدفلو بعمالت متعددة في مختلف أنحاء العالم.

 

ز دبي للسلع "نؤمن في مرك وقال سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع في مركز دبي للسلع المتعددة:

كات ا مع قادة الصناعة في مجال تجارة السلع، لنتمكن من توسعة  قويةستراتيجية المتعددة، بأهمية بناء شرا

بانضمام مصرف أفغانستان اإلسالمي إلى عضوية منصة نطاق أعمالنا والوصول إلى أسواٍق جديدة. ويسعدنا 

صفقات المرابحة وتطوير باقة واسعة من حلول ، التي ستمكن المصرف من إجراء ترايدفلو التابعة للمركز

التمويل اإلسالمي، وذلك بفضل الهيكل التنظيمي المحكم لمنصة ترايدفلو، ودرجة األمان العالية التي تتمتع بها، 

 ومستوى التداول النشط لملكيات السلع على المنصة".

 

كثر من  عملية تداول، فيما يرتفع عدد األعضاء  26,000وأضاف سانجيف: "شهد الربع األول من العام الجاري ا

المسجلين حجم الصفقات المتداولة عبر المنصة بشكل مطرد، وال شك أن هذا األداء القوي يدل على الثقة 

المتزايدة التي يضعها العمالء بالمنصة. وسنواصل مساعينا الرامية إلى إطالق المزيد من الحلول المبتكرة 

 لتمويل تجارة السلع".

 



د شهدت منصة ترايدفلو الرقمية والتفاعلية، خالل األشهر األربعة األولى من العام الجاري، تداول سلع هذا وق

مليار درهم، وشملت تلك التداوالت صفقات أجرتها  25.5متوافقة مع أحكام الشريعة بقيمة إجمالية وصلت إلى 

كثر من   مؤسسة مالية في ثالث قارات. 30أ

 

"نحن سعداء بتوقيعنا  وبدوره، صّرح عمر خليل الرحمن، الرئيس التنفيذي لمصرف أفغانستان اإلسالمي:

اتفاقية التعاون هذه مع مركز دبي للسلع المتعددة، وأن نغدو عضواً في منصة ترايدفلو التابعة لمركز دبي للسلع 

التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة  ، والتي ستمكّننا من إطالق المزيد من الحلول والخدمات المتعددة

كبر من العمالء في أفغانستان، ممن ليس لديهم  اإلسالمية، األمر الذي سيعزز قدرتنا على الوصول إلى شريحة أ

 مزود للخدمات المصرفية".

 

جذب ويذكر أن مصرف أفغانستان اإلسالمي يرى في التمويل اإلسالمي إمكانيات ال تضاهى من حيث القدرة على 

 25المزيد من العمالء إلى النظام المصرفي في جمهورية أفغانستان. ويتمتع المصرف برأس مال مدفوع قيمته 

مليون دوالر كما في شهر ديسمبر المنصرم، ويقدم المصرف الخدمات  187مليون دوالر، وإيداعات قيمتها 

 أفغانستان. فرعاً في مختلف أنحاء 59المختلفة لعمالئه من خالل شبكة ضخمة تضم 

 

تمنح المصارف والممولين والموردين، القدرة  التابعة للمركز دبي للسلع المتعددةويشار إلى أن منصة ترايدفلو 

على إدارة سالسل إمداد السلع بأكملها، مع القدرة على الحّد من مخاطر تجارة السلع، وذلك من خالل منصة 

تسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في مرافق موجودة كمة ذات درجة عالية من الشفافية، وبيئة تنظيمية مح

 .في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

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

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

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

مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل واالزدهار. مركز دبي للسلع دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه 

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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