
 

 

 

 للنشر الفوري:

 

شراكة بين الاتحاد لائتمان الصادرات وسوق أبوظبي العالمي لتنمية صادرات القطاع  

 الاقتصادي غير النفطي في الإمارات 

 

 

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة   :2019أكتوبر  27، الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي

الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع سوق حماية 

النظام المالي وخلق بيئة  فاعلية واستدامة لتعزيز  ، المركز المالي الدولي في أبوظبي،أبوظبي العالمي

 على الصعيد العالمي. تعزيز تنافسيتها مواتية تمكّن الشركات الإماراتية من 

تمكّن هذه الاتفاقية المؤسستين من دعم تطوير العديد من الفرص للبنوك الاستثمارية وعملائها من س

صممة  مالشركات المحلية، وذلك من خلال تقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات، وخدمات تمويل التجارة ال

 ستدعم روض التجارية. كما  ، وتمويل المشاريع، والضمانات الدولية، وسندات القبناء على احتياجات العملاء

مجموعة من حلول شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الشركات الإماراتية من خلال تقديم هذه الشراكة نمو 

  رات الخببالإضافة إلى  ،لتأمين وإعادة التأمينلالمتوافقة مع الشريعة الإسلامية  حماية الائتمان التجاري

العالمي وكذلك الأدوات والخدمات المالية التي  سوق أبوظبي  بها    التي يتمتعالمحلية والإقليمية الواسعة  

 يوفرها.  

حاد لائتمان شركة الاتفي من قبل ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي  توقيع مذكرة التفاهموقد تم 

سوق أبوظبي العالمي،   المالية لدى لسلطة تنظيم الخدماتنج، الرئيس التنفيذي الصادرات وريتشارد ت

عدد معالي/ أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب  بحضور  

 من كلا الجهتين.  المسؤولين كبار من 

 المجالات الرئيسية التي وتمثل مذكرة التفاهم منصة رسمية لكلتا المؤسستين للعمل بشكل وثيق في 

معرفة حول السوق، تنظيم برامج تدريبية حول المخاطر وتقييم التشمل تحليل المخاطر العالمية، تقارير 

التعاون  و ، جارية جديدةمخاطر الائتمان التجاري، الدعم المشترك للشركات المحلية في إيجاد فرص ت

 في الخدمات المالية والمنتديات والمؤتمرات.  المشترك 

ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية  وتعليقا على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال  

  يسرنا العمل مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لتمكين البنوك الاستثمارية : "لدى سوق أبوظبي العالمي

ومن منطلق دوره  والخبرات ذات الصلة.دمات والحلول المالية المبتكرة وتبادل الأراء من خلال توفير الخ

وتشجيع   المتكاملةكمركز مالي دولي، سيستمر سوق أبوظبي العالمي في العمل نحو تعزيز بيئة العمل 

 الاستقرار المالي وإيجاد فرص استثمارية للشركات المحلية ورواد الأعمال من الدولة والمنطقة كافة."  

ي في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "يمثل هذا التحالف وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذ 

الاستراتيجي مع سوق أبوظبي العالمي إنجازا جديدا لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في مسيرتها لدعم 

.  2021الشركات الإماراتية في تنمية استثمارات القطاعات غير النفطية في الدولة، تماشيا مع رؤية الإمارات  

، وتقارير تقييم المخاطر المتعمقة التي يقدمها سوق أبوظبي  ر مصادتبادل المعارف والب نانؤمن أننحن 

الائتمان التجاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات الاستشارية   حمايةالعالمي، إضافة إلى حلول  

تعود بالنفع على الشركات   المقدمة من الاتحاد لائتمان الصادرات، يمكننا أن نخلق بيئة مالية مستقرة

المحلية. كما يتزامن هذا التعاون أيضا مع جهود سوق أبوظبي العالمي لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز  

 للتجارة العالمية."  فعال

 



 

 

### 

 

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي 

الإمارات، أبوابه لممارسة فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة 

. وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور 2015أكتوبر من عام  21الأعمال في يوم 

الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءا محوريا من 

استراتيجي في قلب أحد أكبر رؤية أبو ظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه ال

الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل 

 .على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

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

سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن 

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية ضمن بيئة خالية من الضرائب، و

وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل  .تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام

مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، 

علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور 

ات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة للمزيد من المعلوم .الوقت، وفقا لاحتياجات السوق
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