االتحاد الئتمان الصادرات تدخل في شراكة مع بنك ستاندرد تشارترد لتعزيز
سهولة الحصول على تمويل للشركات في اإلمارات
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة  18فبراير  :2019وقعت شركة االتحاد الئتمان الصادرات ،وهي شركة
ائتمان الصادرات الوطنية التابعة للحكومة االتحادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مذكره تفاهم مع
بنك ستاندرد تشارترد ،المجموعة المصرفية العالمية الرائدة .ومن شأن هذا التعاون أن يوفر وصوال سلسا
إلى حلول االئتمان التجاري وتمويل الشركات في دولة اإلمارات التي تهدف إلى تعزيز وجودها محليا
وعالميا .ولن تقتصر هذه الخطوة االستراتيجية على دعم المشاريع الريادية وتمكين الشركات المحلية
فحسب ،بل ستعزز أيضا التنمية الشاملة القتصاد دولة االمارات.
وبموجب مذكره التفاهم ،ستتعاون المؤسستان لدعم المصدرين في دولة اإلمارات من خالل توفير حلول
تمويلية مختلفة .وتشمل أهم النقاط التي سيتم التركيز عليها بموجب المذكرة حلول إدارة مخاطر االئتمان،
وأدوات التصدير المالية ،وسندات الضمان ،وتمويل الصادرات ،وتمويل الطائرات ،وتمويل الشركات،
ودعم السندات ،وتأكيد خطابات االعتماد .كما ستقوم كل من شركة االتحاد الئتمان الصادرات وبنك
ستاندرد تشارترد بالعمل معا من حيث تبادل المعلومات المهمة حول األسواق وفي توعية الشركات المحلية
من خالل عقد سلسله من ورش العمل التي ستسلط الضوء على فوائد حلول حماية التجارة.
ومن شأن توقيع هذه المذكرة بين شركة االتحاد الئتمان الصادرات وبنك ستاندرد تشارترد دعم استراتيجية
التنويع االقتصادي غير النفطي وكذلك النمو المستدام لدولة اإلمارات.
وقع مذكره التفاهم ماسيمو فالسيوني ،الرئيس التنفيذي التحاد الئتمان الصادرات ،وروال أبو منة ،الرئيس
التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد ،اإلمارات.
من جانبه ،قال ماسيمو فالسيوني ،الرئيس التنفيذي لشركه االتحاد الئتمان الصادرات" :نحن مسرورون
للشراكة مع بنك ستاندرد تشارترد المعروف بمجموعته الواسعة من الخدمات الخاصة بحلول االئتمان
التجاري باإلضافة إلى الخدمات المالية .وتتماشي هذه الشراكة بالفعل مع دور الشركة في دعم برامج

التنويع االقتصادي غير النفطي في اإلمارات من خالل تطوير الصادرات والتجارة واالستثمارات
والقطاعات االستراتيجية ،تماشيا مع أجندة رؤية االمارات  .2021وتعتبر هذه الشراكة خطوه ايجابيه في
اتجاه تحقيق أحد أهداف االتحاد الئتمان الصادرات والمتعلقة بمساعده المشاريع واالعمال التجارية المحلية
من خالل تقديم معلومات معمقة وحلول لحماية التجارة وسهوله الحصول على الخدمات المالية .ولن
تقتصر نتائج توقيع مذكرة التفاهم على مساعدة الشركات اإلماراتية على لعب أدوار حيوية في مسيرة
التنمية المستمرة القتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط ،ولكن أيضا في الدخول إلى أسواق جديده.
وقالت روال أبو منة ،الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد ،االمارات" :تمكنت قطاعات الخدمات
المصرفية والمالية في دولة االمارات العربية المتحدة من تحقيق تقدم مطرد وسط تقلبات أسعار العمالت
وأسعار النفط .وقد أوجدت عوامل مثل سهولة ممارسة االعمال التجارية في دوله اإلمارات ،والموقع
الجغرافي االستراتيجي ،فضال عن اإلطار التنظيمي والقانوني القوي ،بيئة مواتيه لرواد األعمال
والشركات المحلية .ومن خالل العمل الوثيق مع شركة االتحاد الئتمان الصادرات ،نعتقد أن مجموعتنا
الفريدة من الحلول المالية والعمليات السلسة ستشكل فائدة أكبر للشركات في دولة اإلمارات التي ترغب
في تعزيز مكانتها المحلية وكذلك الذين الشركات التي تتطلع إلى الدخول في أسواق جديده ".
ووفقا إلى الهيئة االتحادية للجمارك ،بلغت صادرات دولة اإلمارات العربية المتحدة  139.1مليار درهم
خالل التسعة أشهر االولى من  ، 2017وبلغت قيمة إعادة الصادرات  325مليار درهم خالل نفس الفترة.
كما كشفت الهيئة أن حجم التجارة العامة لدولة اإلمارات خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر  2017بلغ
 1.17تريليون درهم ،مقارنة بـ  1.16تريليون درهم خالل نفس الفترة من عام .2016
إنتهى-حول شركة االتحاد الئتمان الصادرات
تأسست شركة االتحاد الئتمان الصادرات ،وهي شركة مساهمة عامة ،من قبل الحكومة االتحادية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة وكل من حكومة إمارة أبو ظبي وحكومة إمارة دبي وحكومة إمارة رأس الخيمة
وحكومة إمارة الفجيرة وحكومة إمارة عجمان .بدأت الشركة عملياتها في فبراير  2018وتلعب الشركة
دورا محفزا في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة واالستثمارات وتطوير القطاعات االستراتيجية في
دولة اإلمارات بما يتماشى مع األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات .2021
وتهدف الشركة إلى تسريع تنويع االقتصاد الوطني باإلضافة إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع
واألعمال والخدمات واالستثمارات األجنبية للشركات اإلماراتية من خالل مجموعة من منتجات التأمين
على ائتمان الصادرات والتمويل واالستثمار.

تتبنى االتحاد الئتمان الصادرات تزويد الشركات في اإلمارات العربية المتحدة بالحلول التي تلبي أهدافها
على الصعيدين المحلي والدولي ،كما تبني الشركة منصة شاملة للشراكات اإلستراتيجية عبر الحكومة،
وشركات التأمين ،وشركات إعادة التأمين ،والوسطاء ،والبنوك وشركات التمويل ،باإلضافة إلى وكاالت
ائتمان الصادرات اإلقليمية والدولية ،والحكومات ،ووكاالت ترويج التجارة باإلضافة إلى المنظمات
العالمية المعنية بالتنمية االقتصادية.
لالستفسارات اإلعالمية ،يرجى االتصال بـ:
عبير المطوع
رئيس التسويق واالتصال
االتحاد الئتمان الصادرات
+971 4 4096824
abeer.almutawa@eci.gov.ae

انجيلين ريفييرا
رئيس وحدة أعمال
نيو بيرسبيكتيف ميديا
+971 4 2449597
angeline@newperspectivemedia.com

نبذة عن "بنك ستاندرد تشارترد":
ً
ً
ً
يعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعة مصرفية عالمية رائدة ،ويعمل البنك في أكثرمن ستين بلدا ً من
أكثراألسواق العالمية نشاطاً .هذا ،ويخدم البنك بشكل عام عمالؤه في أكثر من  85سوقا ً حول العالم .يتجسد
هدف البنك في تعزيز التجارة واالزدهار في العالم من خالل تنوعه الفريد .ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت
شعار "هنا دائما ً لألفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.
"ستاندرد تشارترد" مدرج في األسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والبورصة الوطنية في
الهند .لمزيد من المعلومات ولمطالعة أراء الخبراء وقراءة آخر التقاريراإلقتصادية حول "بنك ستاندرد
تشارترد" ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني .كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل االجتماعي  :لينكد إن ،
تويتر وفيس بوك.
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
وسيم بن خضراء
رئيس قسم التواصل الخارجي ،بنك ستاندرد تشارترد
هاتف +971 4 508 3221 :
متحرك+971 56 508 0106 :
البريد االلكتروني Wasim.benkhadra@sc.com :

