
 
  

 
 

 اتفاقية جديدة 12مركز دبي للسلع المتعددة وكروبداتا يوقعان اتفاقية من ضمن 

 بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والهند خالل زيارة رئيس الوزراء الهندي

 ناريندرا مودي للدولة لتعزيز التجارة
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وقع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم في مجال تجارة السلع والمشاريع، 

كة استراتيجية مع كروبداتا تكنولوجي لتطوير سوق رقمية للتجارة الزراعية في عموم الهند، حيث تتطلع دولة  شرا

  .صادي بينهمااإلمارات العربية المتحدة والهند إلى تعزيز التعاون االقت

 

وبموجب اتفاقية التعاون، سوف يقوم مركز دبي للسلع المتعددة بتطوير المنصة الرقمية التي ستربط في نهاية 

مركز لوجيستي في جميع أنحاء الهند من خالل تبسيط عملية بيع المنتجات الزراعية  500المطاف ما يصل إلى 

 .مستقبالا 

 

كثر من  شركة مسجلة في المنطقة الحرة التابعة له، سوف يكون مركز دبي للسلع المتعددة  14,000ومع وجود أ

ا بمثابة بوابة لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين  .أيضا

 

كبر مبادرة كة بين مركز دبي للسلع المتعددة وكروبداتا تكنولوجي، المبنية على تقنية بلوكتشاين، أ  وتشكل الشرا

  .تكنولوجية من نوعها في المنطقة، ومن المقرر أن يتم تنفيذها هذا العام في واليتين في الهند

 

أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي في معرض تعليقه على توقيع اتفاقية التعاون، قال سعادة 

جدية لتنمية التعاون عبر الحدود. هذا : "دولة اإلمارات العربية المتحدة والهند يقومان بجهود للسلع المتعددة

 ".أمر مثير، ونحن سعداء لتقديم تكنولوجيا جديدة من شأنها تسهيل وتعزيز التجارة بين بلدينا

 



: "سيكون هذا السوق جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددةمن جانبه، قال السيد 

المجال الزراعي بين البلدين، وسوف يكون مكّمالا لمبادرة حكومة الهند على االنترنت أول أوجه هذا التعاون في 

 ".)التسويق اإللكتروني للزراعة الوطنية(

 

كة بين مركز دبي للسلع المتعددة وكروبداتا مع العمل الجاري بين دولة اإلمارات العربية المتحددة  وتتوافق الشرا

 بين البلدين. والهند لزيادة التواصل وتعزيز التجارة الثنائية

 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

ا له هو المنطقة الحرة األكثر ترابطاا في العالم، وهو  ا رئيسيا مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقرا

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

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 

عددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية اآلن المت

  www.dmcc.ae وفي المستقبل البعيد.

http://www.dmcc.ae/

