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وشركة روكس  التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة "يد فلواتر "منصة و بنك دبي التجاري 
 "القروض مقابل األلماس"يطلقون خدمة 

التابعة  "يد فلواتر "ومنصة أطلق بنك دبي التجاري  – 2102مايو  42دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
 مرافقملكيات السلع المخزنة في اللمركز دبي للسلع المتعددة، وهي منصة على اإلنترنت لتسجيل 

تراك مع شركة روكس باالش" األلماس مقابل قروضال"آلية تمويل جديدة ومبتكرة تدعى اإلماراتية، 
 .نالو إنترناش

وبيتر  األول لمركز دبي للسلع المتعددة،الرئيس التنفيذي  ،ممد بن سلي  أحبتوقيع مذكرة التفاهم  قاموقد 
لودويغ كيلست، المدير العام لشركة روكس في الشرق  ، وبالتوسن، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري 

 . خالل حفل أقيم في مركز دبي للسلع المتعددة ،األوسط

لالتي سو  ،ترايد فلوسجلة في منصة باستخدام قطع األلماس الم   وستسمح هذه الخدمة مركز  تشك 
ي . التسجيل الرئيسي، كضمان لقروض تمويل التجارة ل، بينما تؤد  ي بنك دبي التجاري دور الممو  وسيؤد 

 .مدير الضمان المستقل  نال دور و شركة روكس إنترناش

من مراكز تجارة  ةواحددبي جعل من الغرب إلى الشرق، ما  في السنوات األخيرة انتقلت تجارة األلماسو 
عنصر أساسي في و ، وهوطال تمويل تجارة األلماس تحواًل مماثالً . األلماس الثالثة األفضل في العالم

دة دورًا مهمًا من خالل تقديم المساعدة الرامية إلى  الذي هذا المجال ي فيه مركز دبي للسلع المتعد  يؤد 
 .في اإلمارات العربية المتحدة ترسيخه

مقابل  قروضال" مبادرة تضفي" :فيذي لمركز دبي للسلع المتعددةساشيتال، الرئيس التنويقول غوتام 
لسلع المتعددة وتواصل تعزيز مكانة دبي دبي ل منصة تريد فلو التابعة لمركزعلى قيمة هائلة  "لماساأل

لن و . ماس الخامابتكار سيغي ر طريقة تمويل تجارة األل اإن ه. كواحدة من مراكز األلماس الثالثة العالمية
تجارة منتجات وخدمات  بارتقاء مانات للقروض مع منصة تريد فلوعملية وضع األلماس كضتسمح 

 ".األلماس في دبيستزيد أيضًا من حجم تجارة  ، بلوحسب األلماس من مركز دبي للسلع المتعددة

 ".القروض مقابل األلماس"مبادرة بهذا وأظهرت البنوك المحلية اهتمامًا كبيرًا 

يسرنا كثيرًا أن ندخل هذه الشراكة االستراتيجية " :وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري 
لتزامنا بالتوسيع تتماشى هذه المبادرة مع ا. نالو لمتعددة وشركة روكس إنترناشمع مركز دبي للسلع ا

ويوفر هذا العرض . المتزايدة احتياجات عمالئنا المستمر لنطاق منتجاتنا وخدماتنا من أجل تلبية
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ار األلماس ليستخدموا قطع األلماس التي يملكونها كضمانات لتمويل االستثنائي آلية مبتكرة لتج  
عاحتياجات  ره بما يتماشى مع . ونموها أعمالهم توس  ونعتبر ذلك بمثابة محف ز لنمو قطاع األلماس وتطو 

 ".ارة بين الشرق والغربموقع دبي كمركز عالمي لتجارة األلماس ومركز تج

يحدونا سرور شديد " :لعام لشركة روكس في الشرق األوسطل لودويغ كيلست، المدير اومن جهته، قا
د حاليًا في منتج جديد تمامًا في قطاع األلماس في دبي وفي مراكز  ألن  أفكارنا وعملنا الدؤوب تتجس 

ل من بنك دبي التجاري ومنصة كلها ذوبفضل الجهود المشتركة التي يب. كافة رئيسيةالتجارة باأللماس ال
دة، نحن واثقون من أن  الخطوة التالية ستسمح لتجارة األلماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعد تريد فلو

 ".بالنمو في دبي باالستمراروالتمويل المصرفي 

 -انتهى-

 :نبذة عن بنك دبي التجاري 

، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، 9191دبي، اإلمارات العربية المتحدة في عام  تأسس البنك في
جدير بالذكر أن البنك مملوك بالكامل لمواطني دولة . ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي

(. ICD)٪ من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي لالستثمار 02اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 
٪ منهم من مواطني دولة اإلمارات 19جنسية مختلفة،  91موظف من  9,022ل في البنك حوالي يعم

وهو يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية . العربية المتحدة
. مكاتب نقد 9فرعًا و  09لعمالئه من الشركات والمؤسسات واألفراد، من خالل شبكة فروع تضم 

وعالوة على ذلك يتمتع البنك بشبكة واسعة من أجهزة الصراف اآللي وأجهزة اإليداعي النقدي يبلغ عددها 
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