اصدرها "نور بنك" و"ناتكسيس" لتمويل قطاع الطيران

استكمال اصدار أول صكوك اسلامية في سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي 29 ،أغسطس  :2018نجح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي،
في تسهيل استكمال أول عملية اصدار صكوك متصلة بقطاع تمويل الطيران و المتوافقة مع
الشريعة الإسلامية المستحقة خلال  12عام التي اصدرها "نور بنك" وشركة التمويل والاستثمار
الفرنسية "ناتكسيس".
وعكس نجاح عملية اصدار الصكوك تكامل الاجراءات الشاملة والمبتكرة التي يتخذها سوق
أبوظبي العالمي لتلبية احتياجات عملائه ،حيث دمجت الصفقة بين الاستفادة من الاطار
التنظيمي والقانوني المعترف به عالمياً للسوق ومتطلبات التمويل الإسلامي .كما اتاحت
امكانية الوصول للمزيد من فرص الاستثمار الإسلامي التي تتماشى مع شفافية أنظمة قانون
العموم الإنجليزي ،ونزاهة وسلامة التعاملات التي تتم في السوق بصفته مركزاً مالياً دولياً.
وأتت العملية في أعقاب نجاح السوق في استكمال أول صفقة لبيع وإعادة تأجير طائرات
نظمتها شركة "ناتكسيس" في ديسمبر  ،2016واستكمال ترخيص ثلاثة شركات عالمية عاملة
في تمويل وتأجير الطائرات منذ بداية العام الجاري.
وشكلت مشاركة "ناتكسيس" في استكمال عملية اصدار الصكوك الجديدة استمرارية
لاستخدام الشركة لمنصة سوق أبوظبي العالمي ،حيث يعد السوق المركز المالي الوحيد في
المنطقة الذي يطبق قانون العموم الإنجليزي عبر نظام قضائي مستقل يلبي كافة احتياجات
قطاعات الأعمال ،كما يجيز تطبيق معاهدة "كيب تاون" وبروتوكول الطائرات  2001بما يعزز
ثقة المتعاملين ،ويتيح للشركات الاستفادة من إطار عمله المتكامل ،والبيئة الضريبية الجذابة،
والشبكة المتنامية من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي.
وتوفر أبوظبي من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي في الشرق الأوسط وبالقرب من أسواق
نامية مثل الهند وأفريقيا ،قاعد ًة مميزة لعمليات التمويل والتأجير في قطاع الطيران .كما تضم
أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم ،وتتيح للمستثمرين الاستفادة من وفرة رؤوس الأموال
والبيئة المزدهرة للتعاملات المالية وتواجد المهنين والمتخصصين أصحاب الخبرات الواسعة
في عمليات تمويل قطاع الطيران.
وقال ظاهر بن ظاهر المهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي:
"باتت عمليات التأجير والتمويل المتصلة بالطيران اليوم أحد العمليات الأكثر نمواً في العالم،
وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط .وتساهم الخدمات المتكاملة لسوق أبوظبي العالمي
وروح الابتكار التي تغذيها والالتزام المستمر لدولة الإمارات بتنويع مصادر الاقتصاد ،المحفز
الرئيس لدعم وتشجيع المزيد من العمليات المتخصصة مثل عملية اصدار صكوك نور بنك

وناتكسيس .وسيواصل السوق دعم مثل هذه العمليات بما يعزز مكانته كمركز عالمي لتمويل
قطاع الطيران".
من جانبه ،قال سايمون إيدل ،الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط لشركة ناتكسيس للأعمال
المؤسسية والاستثمار المصرفي" :نحن سعداء بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي لاستكمال
هذه الصفقة التي أتاحت لنا الاستفادة من خبراتنا في الطيران والتمويل الإسلامي لنقدم
للمستثمرين الإسلاميين مجالات استثمار مختلفة ونفتح مصادر تمويل جديدة للمقرضين في
قطاع الطيران .ونتطلع لتعزيز علاقتنا المستمرة مع سوق أبوظبي العالمي الذي يواصل النمو
كمركز عالمي لتمويل قطاع الطيران".
يذكر أن منطقة الشرق الأوسط يتوقع أن تصبح أحد أسرع مناطق الطيران نمواً على مستوى
العالم خلال العشرين سنة القادمة .وتهدف الخدمات والحلول التي يقدمها سوق أبوظبي
العالمي والاستراتيجية طويلة المدى للقطاع ،لتحويل أبوظبي والسوق لمركز دولي لعمليات
تمويل قطاع الطيران عبر توفير كافة الأدوات المبتكرة والضرورية لتقديم خدمات متكاملة
للمعاملات الإسلامية والتقليدية التي تلبي تطلعات قطاع الطيران ومختلف قطاعات الأعمال.

 -انتهى -

ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
بدأ سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ،ممارسة
أعماله رسمياً في يوم  21أكتوبر من عام  .2015وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءاً محورياً من رؤية
أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد
للمال والأ عمال على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا
وغيرها من مناطق العالم.
ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل ،سلطة التسجيل ،وسلطة تنظيم الخدمات
المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي العالمي ،حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق
السيادية في العالم ،وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية ،على النشاط في
مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة الثروات ،والابتكار
المالي .ويتيح سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر
تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم
الإنجليزي.
وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها ،تتويجه لعامين متتاليين بجائزة
"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق
رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية
تبلغ  114هكتار ( 1.14كلم مربع) ،وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية ،ومراكز ومحلات تجارية ،وفنادق
ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية .للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع
الإلكتروني www.adgm.com
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