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 ہر چیلنج کے اندر موقع موجود ہوتا ہے 

 
 DMCC از احمد بن سولیم، ایگزیکٹیو چیئرمین اور چیف ایگزیکٹیو آفیسر،

____________________________________________________________________________ 
 

DMCC    دبئی ملٹی کموڈیٹیز سنٹر( کے ذریعے امارات کا پہال سونے کا بلین سکہ النچ کیے ہوئے آٹھ سال سے زیادہ عرصہ گزر(
صدر مملکت، ہز ہائی نیس شیخ خلیفة بن زاید آل نھیان کی تصویر سے منقش اس سکے کے دوسرے رخ پر اس وقت کی   گیا ہے۔

ہمارے ملک کے عزائم کا ثبوت ہے اور آج، اس کے سب سے زیادہ پہچانی جانے    تکمیل شدہ عمارت برج خلیفہ کی تصویر ہے، جو 
 والی عالمتوں میں سے ایک ہے۔ 

 
نے ایک دوسرا سکہ النچ کیا جس میں ہز ہائی نیس شیخ محمد بن راشد المکتوم، نائب صدر اور   DMCCاس وقت کے بعد سے، 

پورٹریٹ ہے، اور اس بار اس کی دوسری طرف پام جمیرا جزیرے   متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران کا
میں ان سکوں کو ڈھاال گیا تھا، جو   Argor-Heraeusسوئس ریفائنری  کی تصویر ہے جو یکساں طور پر مترادف عالمت ہے۔ 

DMCC    کےDubai Good Delivery (DGD% معیار کی ایک منظور شدہ رکن ہے، دونوں سکوں کی )ط(  قیرا  24) 99.99
کی حیثیت سے تصدیق کی گئی ہے اور یہ ہماری قوم کی بابصیرت قیادت کا جشن منانے کے لیے ڈیزائن اور النچ کیا گیا تھا، جبکہ  

ً ایگزیکٹو  یہ دنیا کے سونے کے سب سے بڑے تجارتی مراکز میں سے ایک بن کر دبئی کے عروج کی عالمت بھی ہے۔ یقینا
رقیات میں سونے نے جو نمایاں کردار ادا کیا ہے اس کے بغیر اور ان تمام لوگوں کے لیے  چیئرمین کی حیثیت سے، میں ہماری ت 

کی کہانی کو سنا نہیں سکتا جنھوں نے دبئی کو اس قیمتی دھات کا ایک حقیقی   DMCCاپنی گہری تعریفوں کا ذکر کیے بغیر میں 
 عالمی مرکز بنانے میں مدد کی ہے۔ 

 
 ایک جزء کے طور پر ایک ساتھ کھڑے ہیں، تاہم ہر چیلنج کے اندر ہی موقع موجود ہوتا ہے۔  آج، ہم ایک بڑے عالمی بحران کے

اگرچہ ڈھائی ہزار سے زیادہ برسوں سے سونے کو ایک قیمتی شے سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ حال ہی میں معاشی اتار چڑھاؤ کے  
ور نجی صارفین ایک طویل عرصے سے سونے کے  وقت اداروں کے لیے ایک حکمت عملی پر مبنی سرمایہ کاری بن چکا ہے ا

میں جنوبی افریقہ کے کروگیرینڈ کے    1967زیورات میں سرمایہ کاری کرتے رہے ہیں، جدید بلین سکوں کو ڈھالنے کا کام صرف  
 ساتھ شروع ہوا تھا۔ 

 
وزن کے لحاظ سے مختلف ہے،  اس وقت کے بعد سے، متعدد ممالک نے اپنے بلین سکوں کو جاری کیا، ہر ایک خوبصورتی اور 

تاہم، یہ ہر فرد کو مارکیٹ کے سنگین اتار چڑھاؤ کی صورت میں سرمایہ کاری کرنے اور اس کو خطرے سے بچنے کا موقع  
ایک مشترکہ عالمت کے پس پشت متحد ہونے والے، ہر ایک قومی بلین سکوں میں سے ہر ایک میں برج خلیفہ یا   فراہم کرتے ہیں۔

رے کی طرح نمایاں شبیہہ نمایاں ہوتی ہے، جیسے چین کا گولڈ پانڈا، آسٹریا کا ویانا فلہارمونک یا کینیڈا کا میپل کا  پام جمیرہ جزی 
ہر ایک معاملے میں، شہریوں کو سرمایہ کاری کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور اس طرح اس عمل میں اپنے اپنے ممالک کی مدد   پتہ۔

 ں تنوع پیدا کریں گے۔ کرتے ہوئے اپنی سرمایہ کاری می 
 
اگرچہ متحدہ عرب امارات کی رہائشی آبادی اماراتی نہیں ہوسکتی ہے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ تمام غیر ملکی جو اس ملک  
کو اپنا گھر کہالنے کے لیے کافی عرصہ سے یہاں رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کے بطور متحد ہیں جو ایسے معاشرے  

اگر میں اس عالمگیر   ھتے ہیں جو حدود کے بغیر ہیں اور جہاں تمام قومیتیں اور مذاہب ہم آہنگی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔پر یقین رک
وباء کی ابتداء پر ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر، ہز ہائی نیس شیخ 

ہ جذبات کی بازگشت کرسکتا ہوں، جنھوں نے کہا تھا ”ہم خواہش کرتے ہیں، اور میں ذاتی طور  محمد بن زاید آل نھیان کے مشترک 
  پر خواہش کرتا ہوں کہ، ہمارے رہائشی متحدہ عرب امارات میں محسوس کریں گے کہ یہ ان کا دوسرا گھر ہے۔“

 
لڈ بلین سکے اس غیر یقینی صورتحال کے  اگرچہ موجودہ آب و ہوا خطرناک معلوم ہوسکتی ہے، لیکن متحدہ عرب امارات کے گو

دور میں ان تمام لوگوں کے لیے قابل رسائی سرمایہ کاری کی نمائندگی کرتے ہیں جو اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو بچانے  
داروں میں اس کے عالوہ، میں اپنے قومی بینکوں سے استدعا کرتا ہوں کہ انفرادی سرمایہ کاروں کے لیے، اپنے ا کے خواہاں ہیں۔

متحدہ عرب امارات کے گولڈ بلین سکے رکھنے کا کوئی طریقہ تالش کریں، جس سے اس کو محفوظ اور زیادہ قابل رسائی بنایا 
 جاسکے۔ 

 
حالیہ چیلنجوں کی روشنی میں، اس سال عیدالفطر کا پہال واقعہ ہے جہاں مجھے محل کا دورہ کرنے اور ہز ہائی نیس شیخ محمد بن 

سے عقیدت پیش کرنے کی روایت کو توڑنے پر مجبور کیا گیا ہے، لہذا اس کے بجائے، میں امید کرتا ہوں کہ اس   راشد المکتوم
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شام کی پیش کش برج خلیفہ پر کیا جانے واال پروجیکشن ان مشکل وقتوں کے دوران متحدہ عرب امارات کی حکومت کے تیز رفتار  
 ری قومی تعریف کی عالمت کے طور پر کام کرے گا۔ ردعمل، جامع حمایت اور وژنری قیادت کے لیے ہما

 
DMCC کی جانب سے، میں سبھی کو عید مبارک پیش کرتا ہوں اور استدعا کرتا ہوں کہ گھر پر رہیں، سالمت رہیں۔ 

 

www.dmcc.ae 

http://www.dmcc.ae/

