
  

 

 لتمويل قطاع الطيران ا  عالمي لتصبح مركزا   أبوظبي توجهتدعم 

رات أول صفقة لتأجير الطائ تستكملان"الاتحاد للطيران" و"ناتكسيس" 

 في سوق أبوظبي العالمي

 

 
وشركة التمويل والاستثمار الفرنسية : استكملت "الاتحاد للطيران" 2017يناير  17أبوظبي، 

 مملوكتين 2016" صناعة عام 380"ناتكسيس"، عملية بيع وإعادة تأجير طائرتي "إيرباص إيه 

حيث قامت أحدث مركز مالي دولي، لشركات أغراض خاصة متواجدة في سوق أبوظبي العالمي، 

 عاما . 12ن لمدة "الاتحاد للطيران" بتأجير الطائرتي

 

وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها في مجال تمويل قطاع الطيران في سوق أبوظبي العالمي 

ضمن  2001منذ إعلان السوق مؤخرا  عن إجازة تطبيق معاهدة "كيب تاون" وبروتوكول الطائرات 

اع الطيران ، وذلك ضمن مساعيه ليصبح مركزا  ماليا  لقطالمتصل بالإعسار الماليإطار عمله 

تسهم اللوائح ، حيث وإدارة الأصول في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التنظيمية الجديدة في تعزيز مكانة سوق أبوظبي العالمي كسلطة تنظيمية دولية في الخدمات 

 .المالية لقطاع الطيران والخدمات المالية العالمية

 

حيث " لدى "الاتحاد للطيران"، 380أول عقد تأجير تشغيلي لطائرات "إيرباص إيه  وتمثل الصفقة

يؤكد تملك الطائرتين من جانب شركتي أغراض خاصة في سوق أبوظبي العالمي، على تميز 

تتماشى مع أفضل ممارسات الهيئات الرقابية  أدوات أغراض خاصةمنظومة السوق في تقديم 

 قدمة، والتكلفة، وسهولة التأسيس.العالمية من حيث المزايا الم

 

ـ و  هنظمتإسلامية وتقليدية  قرض من خلال بنوك شرائحعاما ، عبر  12تم تمويل عقد التأجير الممتد ل

م الرئيس والوحيد، في حين تولى كل من بنك دبي  ِّ شركة "ناتكسيس"، التي تولت مهام المنظ 

 الإسلامي، وبنك الخليج الأول، وبنك الاتحاد الوطني مهام المنظمين المشاركين.

 

ويعقد سوق أبوظبي العالمي حاليا  محادثات متقدمة مع شركة "ناتكسيس" لتأسيس منصة 

د كبيرة عوائ السوق، وذلك لاستهداف المستثمرين الباحثين عن تحقيقاستثمارية للطيران في 

، حيث يؤكد هذا التوجه على التزام سوق أبوظبي العالمي بتوفير البيئة المتكاملة بالدولار الأمريكي

والأدوات الضرورية لإنجاح الصفقات المتصلة بقطاع الطيران، واستقطاب المزيد من الشركات 

بعمليات التمويل والتأجير في قطاع الطيران لتعزيز أعمالهم في المنطقة العالمية المرتبطة 

 انطلاقا  من سوق أبوظبي العالمي.

 



 باستكمال، ورحب سعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، مؤكدا  أن مشهد قطاع لصفقة ضمن "ناتكسيس" و"الاتحاد للطيران" ل

الطيران المدني في دولة الإمارات وأبوظبي على وجه الخصوص، أسهم في خلق العديد من 

 .في مختلف المجالات على مدى العقد المقبلمتوقعا  أن يحقق القطاع نموا  كبيرا  الفرص الهامة، 

ا  للطيران نظرا  لما تشهده مطارات المنطقة إلى أن الشرق الأوسط أصبح اليوم مركزا  حيويوأشار 

من زيادة في سعاتها الاستيعابية، وتنامي أعداد شركات الطيران العاملة، وتوسيع أساطيل شركات 

وهي عوامل تسهم مجتمعة في تعزيز  ،ر الطيران بما يتماشى مع زيادة الطلب العالمي على السف

  الطلب على خدمات التمويل ضمن قطاع الطيران.

 

"يمنح سوق أبوظبي العالمي الشركات من مختلف قطاعات الأعمال منصة عمل  وأضاف:

متكاملة لتعزيز وجودهم العالمي، ويتيح الاستفادة من منظومة فريدة ومتخصصة من الخدمات 

ومجالات التمويل التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم. ونحن نتطلع للعمل الوثيق مع "ناتكسيس" 

 أعمالهم في أبوظبي والعالم".لدعم استراتيجية 

 

اء : "نحن سعدجيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيرانمن جانبه، قال 

بالعمل مع "ناتكسيس" لاستكمال هذه الصفقة المميزة في سوق أبوظبي العالمي، التي تؤكد 

 وعمليات الاتحاد للطيران لمجلس إدارة السوق لدعم نمو قطاع الطيران المدني ةالجهود المتواصل

 عبر تأسيس إطار عمل متكامل يلبي الاحتياجات التمويلية لقطاع الطيران".

 

يم ": "لقد سعدنا بتنظالعالمي لأعمال الطيران في شركة "ناتكسيس رئيسالوقال رامكي ساندرام، 

هذه الصفقة الأولى من نوعها في سوق أبوظبي العالمي لصالح "الاتحاد للطيران". وسنواصل 

تعزيز مكانته في خدمة قطاع الطيران. وشكل العمل والعمل مع السوق لدعم طموحه بالنمو 

التزام المنطقة ، مؤشرا  على الشرق الأوسطعلى اتمام هذه الصفقة بمشاركة مجموعة من بنوك 

تجاه أعمال تمويل قطاع الطيران. ويؤكد نجاح هذه الصفقة على خبرتنا الكبيرة في تنظيم وتنفيذ 

مجموعة واسعة من صفقات الطيران، وعلى التزامنا الراسخ بتقديم حلول رأس المال ذات القيمة 

 المضافة لكافة عملائنا".

 

 كامل مملوكة بشكل  لدولة الإمارات، وهي شركة  ، هي الناقل الوطني"الاتحاد للطيران" يذكر أن

 ،وتساهم من خلال عملها انطلاقا  من الموقع الاستراتيجي لمطار أبوظبي الدوليلحكومة أبوظبي، 

في دعم حركة السفر بالدولة والمنطقة، حيث نقلت البوابة الجوية التي تربط الشرق بالغرب، 

ئة مقارنة  بعام ابالم 18.9، بزيادة 2015في عام مليون مسافر  17.6على متن أسطولها  الشركة

الإمارات وثالث أكبر شركة في دولة . وتعد "الاتحاد للطيران" ثاني أكبر شركة طيران في 2014

وات، ما سن أعمار تبلغ ستةبمتوسط طائرات ال ا  حديثا  منل الشركة أسطولالشرق الأوسط. وتشغ  

 العالم.يجعله من أحدث أساطيل الطيران في 

 

 -انتهى  -
 

 

 

 



 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 "ناتكسيس": نبذة عن شركة

تعد "ناتكسيس" شركة عالمية للخدمات المؤسسية وخدمات الاستثمار والتأمين، وهي ذراع الخدمات المالية 

موزعين عبر مليون عميل  35لمجوعة "بي بي سي إي"، ثاني أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا بقاعدة عملاء تبلغ 

بنك الشعبي "بانك بوبيوليغ"، وبنك "كيسي دوبغاني". وتوظف الشركة ال شبكتين من الخدمات المصرفية للأفراد هما

حلول وة تشمل، الصيرفة الاستثمارية والمؤسسية، ز أعمالها على ثلاثة قطاعات رئيسألف موظف، وترك 16أكثر من 

متخصصة. ولدى الشركة قاعدة خاصة من العملاء من الشركات، الاستثمار والتأمين، والخدمات التمويلية ال

والمؤسسات التمويلية، والمستثمرين، بالإضافة لقاعدة واسعة من العملاء الأفراد، والمهنيين، والشركات الصغيرة 

والشركة مدرجة في سوق باريس للأرواق المالية  والمتوسطة ضمن الشبكة المصرفية لمجموعة "بي بي سي إي".

 مليار يورو. 12.7تمتع بقاعدة مالية صلبة تعمل ضمن اتفاقية "بازل" وبرأس مال يبلغ وت

 
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  فتح

العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول وجاء إطلاق سوق أبوظبي  .2015أكتوبر من عام 

في المجتمع المالي العالمي. كما يشك ل السوق جزءا  محوريا  من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من 

وظبي بخلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا  محوريا  في ترسيخ مكانة أ

كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، 

 وجنوب آسيا.

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي 

أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية العالمي، سُيمك ُِّن سوق أبوظبي العالمي 

من الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها 

 من القانون الإنجليزي العام.

 المصرفية الخاصة، وإدارة وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات

الثروات، وإدارة الأصول، علما  بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات 

 مع مرور الوقت، وفقا  لاحتياجات السوق.

هكتار  114 يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ

كلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"،  1.14)

وأول مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز 

ولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى "الغاليريا"، ومساحات مكتبية من الدرجة الأ

الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية 

 في العاصمة أبوظبي.

 جب قانون اتحادي.في العاصمة أبوظبي، بمو ، تأسسسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدوليبأن ويذكر 

  www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني

 

http://www.adgm.com/


 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:

  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:
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