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 بيان صحفي

 يعززان الشراكةمكتب أبوظبي للصادرات  سوق أبوظبي العالمي و  

 تسهيل وتشجيع التعاون لتعزيز االقتصاد تهدف الشراكة إلى تطوير صادرات الدولة و

 المحلي

  مصدري أبوظبي بينسيعمل الطرفان على الترويج ألفضل الممارسات العالمية 

: أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز ، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة2020يونيو  7

المالي الدولي في أبوظبي، عن تعزيز التعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات، الجهة المعنية بتمويل 

ة والذي أسسه صندوق أبوظبي للتنمية، حيث وقع الطرفان على مذكرة تفاهم تهدف الصادرات الوطني

ضمان سمعة الصادرات الوطنية ودعم النمو إلى تطوير بيئة عمل الصادرات في الدولة وتأكيد االلتزام على 

 االقتصادي في الدولة. 

جمعة الهاملي، مدير جاء توقيع مذكرة التفاهم عن بعد باستخدام التقنيات الرقمية، حيث وقع المذكرة 

سعيد الظاهري، مدير عام مكتب و االستراتيجية وتطوير األعمال لدى السوق -تنفيذي أول

لطرفان لتحقيق أهدافهم المشتركة، حيث تعاون اي، ومن خالل هذه المذكرة، سأبوظبي للصادرات

وتبادل  أبوظبي بشكل عاموتستهدف مجتمع األعمال لدى السوق  تنظيم ورش عملعلى المذكرة  تنص

 الخبرات والموارد والمعرفة.

االستراتيجية وتطوير األعمال لدى  -جمعة الهاملي، مدير تنفيذي أول، علق وفي هذه المناسبة

مكتب أبوظبي للصادرات والذي يأتي  قائالً: "يسرنا تعزيز التعاون والشراكة مع سوق أبوظبي العالمي

في إطار جهودنا للمساهمة في بيئة الصادرات في الدولة بما يعزز من االقتصاد المحلي. وإننا في سوق 

أبوظبي العاملي نحرص على التعاون مع  الجهات والمؤسسات التي تشاركنا الرؤية ذاتها لنعمل سوياً 

تتمتع أبوظبي ، حيث وير القطاعات الرئيسيةبر من خالل تطعلى المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية أك

بمكانة مميزة في قطاع التصدير كونها تعد المنصة الرئيسية لالستثمار واألعمال في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا، ونحن بدورنا في سوق أبوظبي العالمي سنستمر في العمل على الترويج لمكانة 

نتطلع للعمل مع مركز أبوظبي للصادرات ونثق بأن جهودنا  ، وإنناالمشتركة بوظبي بما يخدم أهدافناأ

 المشتركة سيكون لها أثر كبير في تعزيز مكانة أبوظبي كمنصة رائدة لألعمال."

: "سنقدم في مكتب أبوظبي سعيد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادراتومن جانبه، قال 

لعالمي والشركات المسجلة لديه لمساعدتهم على توسيع للصادرات إضافة قيمة لسوق أبوظبي ا

أعمالهم في مجال الصادرات بينما تستمر األسواق في الدولة والعالم باالنفتاح. يحظى سوق أبوظبي 

المبتكرة والمميزة والداعمة للشركات المسجلة، وإننا على يقين بأننا  لعالمي بتقدير واسع لبيئة أعمالها

بتكارات جديدة في مجال السلع والخدمات بما يسهم في ا، سنتمكن من إيجاد ومن خالل العمل سوياً 

 ات في اإلمارة والدولة كافة."رتطوير الصاد تنعكس علىنتائج إيجابية مستدامة إيجاد 
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، يلتزم سوق أبوظبي العالمي ومكتب أبوظبي للصادرات بمجموعة من الجهود المذكرةوبموجب 

للشركات ذات الصلة بسوق أبوظبي العالمي لتوريد السلع والخدمات من المشتركة كتوفير التمويل 

تزويد البنوك التي تم تسجيل مكاتبها التمثيلية في سوق أبوظبي العالمي بخطوط ائتمان  اإلمارات و

للترويج لصادرات الدولة. باإلضافة إلى ذلك، سيوفر مكتب أبوظبي للصادرات تسهيالت للشركات المسجلة 

فقاً للمعايير الرسمية والتي تملك مكاتب تشغيلية محلية لدعم الصادرات من الدولة، وذلك و لدى السوق

م وتدريب الموظفين وقياس األداء وتبادل أفصل يستعمل الجهتان على إتاحة فرص التعلوهذا  المعتمدة،

 الممارسات في مجال الصادرات.

تشمل هذه الخطوة إطالق منتجات وخدمات كما سيعمل الطرفان على الترويج المتبادل للجهود، حيث 

سيعمل السوق مع مكتب أبوظبي ,ومبادرات بما يضمن أفضل مستوى من الدعم ألهداف الجهتين، 

تنسيق وتوحيد الجهود حول المبادرات المشتركة بما يعزز من قطاع الصادرات في أبوظبي للصادرات على 

 والدولة كافة.

دوره كمركز مالي دولي في العاصمة أبوظبي، يسعى إلى دعم إن سوق أبوظبي العالمي، من منطلق 

نة الدولة كمنصة رائدة لالستثمار، حيث عملية التنمية االقتصادية في اإلمارة والدولة كافة وتعزيز مكا

 ه نحو، األمر الذي يعكس التزاميستمر السوق في إطالق المبادرات واالبتكارات الرائدة وإقامة الشراكات

 تعزيز مكانة أبوظبي وتطوير قطاع الخدمات المالية في الدولة. المساهمة في

وكما يوفر مكتب أبوظبي للصادرات تمويالً مباشراً وضمانات للمشترين من الخارج من كال القطاعين العام 

والخاص الستيراد السلع والخدمات من شركات دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث يتم تقديم التمويل 

من الخارج إلى جانب ضمانات الدفع للمؤسسات المالية لقروض  نمباشرة للمشتري قروضعلى شكل 

  شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية. 

كن تمويل عمليات التصدير من خالل مكتب أبوظبي للصادرات الشركات من دخول أسواق جديدة حول ُيم  

مشترين من الخارج بعد إتمام عملية تسليم البضائع يقوم المكتب بدفع القروض للحيث ، العالم بأمان وثقة

وبما فادي أي تأخير في عملية الدفع أوالخدمات، بينما يتم الدفع بشكل مباشر للمورد المحلي لضمان ت

مخاطر عدم الدفع. وتتوفر كافة فرص القروض والضمانات للشركات الوطنية في الدولة والشركات يزيل 

 نفطية.العاملة في القطاعات الغير 

 -انتهى-

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افُتتح 

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة 2015أكتوبر  21
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وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال، وحلقة 

ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء اوصٍل 

 العالم.

ة التي تمتلكها إمارة ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسياترتكز و

أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية 

المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم  والسلع واالبتكار

سوق باعتباره الالتسجيل كما يشرف سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة 

 114مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

 كلم مربع(. 14.1هكتار )

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات 

لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على  المسجلة في السوق

القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي 

 اق رأس المال في المنطقة.*وأسو

أو  www.adgm.comلمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

و"لينكد   adglobalmarket@متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@إن":

 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا""* المصدر: جوائز 

 

 عن مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس": 

من قبل صندوق أبوظبي للتنمية بهدف المساهمة في دعم النمو « أدكس»تم تأسيس مكتب أبوظبي للصادرات 

الفرص للمصدرين االقتصادي الوطني المستدام في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث يعمل المكتب على توفير 
اإلماراتيين لتصدير منتجاتهم من السلع والخدمات وفتح أسواق جديدة لها حول العالم، حيث يقدم أبوظبي للصادرات 

الحلول المالية من خالل تقديم القروض والضمانات للمستورد والمشتري الخارجي على شكل تسهيالت ائتمانية 
 www.adfd.ae/adex   لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي.

 
 نبذه عن صندوق أبوظبي للتنمية:

كمؤسسة مالية وطنية رائدة في العمل التنموي، بهدف تنفيذ  1971تأسس صندوق أبوظبي للتنمية في عام 

التنمية االقتصادية المستدامة داخل الدولة وفي سياسة دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمساهمة في تحقيق 

الدول النامية، وذلك عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول، إضافة إلى استثمارات 
ومساهمات مباشرة طويلة األجل، كما يقوم الصندوق في الوقت ذاته بإدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي من 

اف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع، حيث يصل حجم تمويالت الصندوق واستثماراته خالل اإلشر
 دولة حول العالم.  95مليار درهم إمارتي لتمويل برامج ومشاريع في  92منذ تأسيسه إلى حوالي 

www.adfd.ae AbuDhabiFund  
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