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أبـــوظبــي للصـــادرات 
مـكـتب



أهداف تأسيس المكتب

ُأنشئ صندوق أبوظبي للتنمية     عام 1971 كمؤسسة وطنية مملوكة لحكومة 
أبوظبي تعنى بتقديم الموارد المالية لتمويل مشاريع تنموية في الدول النامية 
تقديم  على   الصندوق  يعمل  حيث  جتماعية،  ال ا و االقتصادية  التنمية  لتحقيق 
الدول  التنموية في  المشاريع  لتمويل  الحكومية  المنح  الميسرة وإدارة  القروض 
النامية، باªضافة إلى االستثمار بحصص في شركات منتقاة في عدد من الدول 

تساهم بفاعلية في تعزيز التنمية االقتصادية.

عن صندوق أبوظبي للتنمية

للصادرات  أبوظبي  تأسيس مكتب  بالعمل على  للتنمية  أبوظبي  قام صندوق 
تقديم  الصادرات من خالل  لتمويل   ونوافذ جديدة  أدوات  إيجاد  بهدف   ،(ADEX)
وفتح  الصادرات  معدالت  لزيادة  الخارجي  للمشتري  والضمان  التمويل  تسهيالت 
التنافسية،  قدرته  وتعزيز  الوطني  االقتصاد  �همية  نظراً  لها،  جديدة  أسواق 
وانسجامًا مع استراتيجيات الدولة الهادفة إلى تحقيق التنوع االقتصادي وتوسيع 

قاعدة السلع والخدمات التصديرية بوصفها ركيزة للتنمية المستدامة. 

مكتب أبوظبي للصادرات
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■  بناء اقتصاد متنوع ومستدام من خالل تمويل الصادرات الوطنية غير 
النفطية. 

■  نمو حجم الصادرات الوطنية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها للنفاذ إلى 
ا�سواق العالمية. 

■  فتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية وذلك اعتماداً على عالقة 
الصندوق بالعديد من الدول.

■  حماية الشركات الوطنية من مخاطر عدم السداد نتيجة المخاطر 
السياسية والتجارية.

■  توفير مظلة ائتمانية رائدة لتشجيع الشركات الوطنية للحصول على 
فرص تصديرية قوية.

■  زيادة مشاركة المصدرين ومقدمي الخدمات في المشروعات التي 
يمولها صندوق أبوظبي للتنمية.

■  سد الفجوة التمويلية الناجمة عن تحفظ البنوك التجارية ªقراض 
المستوردين الخارجين.
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     عقود توريد سلع استهالكية/رأسمالية.

        مشاريع البنية التحتية ومشاريع التشييد.

        الخدمات االستشارية. 

السلع والخدمات الممولة
يجب أن تكون السلعة/الخدمة ذات منشأ إماراتي.   

استيفاء شروط الجدارة االئتمانية.   

ال تشمل خدمات البرنامج صادرات النفط الخام.   

التمويل نوع  حسب   %100 إلى  البرنامج  تمويل  نسبة  تصل  أن  يمكن    
المستخدم ومخاطر وطبيعة كل عملية.  

الــدوالر أو  االمـاراتــي  الــدرهم  الــبرنـامــج هــي  الــمستــخدمة فـي  الــعمـلة    
ا�مريكي.  

شروط التمويل

المشتريين الخارجيين:   

    حكومات الدول والمؤسسات الحكومية

   المؤسسات والشركات ا�جنبية من القطاع العام والخاص 

البنوك والمؤسسات المالية المحلية وا�جنبية.   

المستفيدون من خدمات المكتب

    طلب العميل (المشتري الخارجي/المستورد).

    معلومات العميل (بيانات البنك/الشركة، البيانات المالية المدققة،
    قائمة المساهمين، اªدارة، الخ).

    تقرير التصنيف االئتماني من مؤسسات التصنيف العالمية. 

    دراسة الجدوى ان وجد (إن وجد للتمويل المباشر). 

    تفاصيل عقد الشراء

متطلبات التقييم ا�ولي



89

المستوردة  الدول  في  المحلية  التمويل  مؤسسات  مع  ائتمان  خط  فتح 
لتمكينهم من شراء  المستورديين  الخارجيون/  المشترون  اقراض  بهدف 

سلع/ خدمات من مصدر إماراتي.

النوع: تسهيل ائتماني.    

قيمة التمويل: يغطي بحد أقصى 100% من قيمة عقد التصدير.   

العملة: درهم إماراتي أو دوالر أمريكي.    

سعر الفائدة: ثابت / متغير.   

الحد ا�دنى: 100 ألف دوالر أمريكي.   

مدة القرض: تصل حتى 5 سنوات.   

أدوات تمويل المشتري الخارجي 

1- التمويل غير المباشر (قروض) 

(حكومة/خاص)  المستورد  الخارجي/  المشتري  إلى  مباشر  قرض  تقديم 
لشراء سلع/ خدمات من مصدر إماراتي.

النوع: قرض متناقص.   

قيمة التمويل: ال يتجاوز 90% من قيمة عقد التصدير.   

العملة: درهم إماراتي أو دوالر أمريكي.   

سعر الفائدة: ثابت أو متغير.   

الحد ا�دنى: 3 مليون دوالر.     

مدة القرض: تصل حتى 15 سنة.    

2 -  التمويل المباشر (قروض)  

ضمان السداد لمؤسسة مالية لتقديم قرض إلى المشتري الخارجي/ المستورد 
(حكومة/خاص)  لشراء سلع/ خدمات من مصدر إماراتي.

النوع: ضمان السداد.   

قيمة التمويل: ال يتجاوز 90% من قيمة عقد التصدير.   

العملة: درهم إماراتي أو دوالر أمريكي.    

عملة الضمان: نسبة من قيمة الضمان - مدفوعة مسبقًا   

الحد ا�دنى: 3 مليون دوالر.     

مدة الضمان: تصل حتى 15 سنة.     

3 - التمويل المباشر (ضمانات) 



صــــادراتـــنـا...
قـــوة... اقــتـصــادنــا
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Abu Dhabi Exports Of�ce (ADEX) was established by Abu Dhabi Fund for 
Development, to provide Buyer’s credit facilities in form of loans and 
guarantee to boost UAE export and open new markets. The initiative seeks 
to support the national economy and enhance its competitiveness in line 
with the UAE’s strategies, which are aimed at advancing economic 
diversi�cation as a pillar of sustainable development through expanding 
the range of export products and services.

  Building a diversi�ed and sustainable economy through the
 �nancing of non-oil national exports.

   Providing a credit umbrella to encourage national companies
 to pursue promising export opportunities.

   Leveraging the Fund’s relationship with countries to open new
  markets for national exports.

  Increasing the participation of UAE exporters and service
  providers in projects �nanced by the Fund.

  Protecting national companies from non-payment risk due to
 political and commercial factors.

  Growing the volume of non-oil national exports and enhancing
 their competitiveness in global markets.

  Filling the �nancing gap created due to absence of local
  �nancial institutions that provide foreign buyers credit.

Abu Dhabi Exports Of�ce Objectives of ADEX

Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) was established in 1971 as 
a national entity owned by the Government of Abu Dhabi to provide 
�nancial resources for socio-economic development projects in 
developing countries to help them overcome challenges and improve 
the lives of their people. The Fund achieves its objectives through 
offering concessional loans, managing Abu Dhabi Government grants 
and investing in select companies in bene�ciary countries.

About ADFD
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 Supply contracts (consumer/capital goods).

 Infrastructure and other construction related projects.

 Consultancy services.

Financed Goods & Services

  Client request (foreign buyer/importer).

  Client details (bank/company pro�le, audited �nancial statements,
   management and ownership structure etc).

  Credit rating reports by international credit rating agencies.

  Feasibility study (if applicable - for direct �nancing).

   Sales contract details. 

Initial Assessment Requirements

  The products/services must be of UAE origin.

  The applicant should meet the credit eligibility criteria.

  The programme does not apply to crude oil exports.

  The �nancing ratio can reach 100% depending on the type of
  funding as well as the risks and nature of each transaction.

  Financing is offered in two currencies – the UAE dirham and
  the US dollar.

Financing Terms & Conditions

  Foreign buyers:

     Foreign Governments and Government related entities.
     Institutions and companies from the public or private sector. 

   Foreign and local banks along with other �nancial institutions.

Bene�ciaries of ADEX 
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1- Indirect �nancing (loans)

Opening credit lines with �nancial institutions to provide foreign buyers/ 
importers with loans/�nancing to purchase goods or services from a UAE 
source.

  Type: Revolving credit facility.

  Financing value: Up to 100% of the export contract value.

  Currency: AED or US $.

  Interest rate: Fixed / variable.

  Minimum amount: US $100,000.

  Loan period: Up to 5 years.

2- Direct �nancing (loans)

Loan to a foreign buyer/ importers who purchases goods and 
services from a UAE source.

  Type: Non revolving loans.

  Financing value: Up to 90% of the export contract value.

  Currency: AED or US $.

  Interest rate: Fixed / variable.

  Minimum amount: USD 3 million.

  Loan period: Up to 15 years.

3- Direct �nancing (guarantees)

Guarantee to a �nancial institution that extends loan to a foreign 
buyer/ importerswho purchases goods and services from a UAE 
source.

  Type: Guarantee.

  Financing value: Up to 90% of the export contract value.

  Currency: AED or US $.

  Guarantee premium:  Percentage of guarantee value - paid upfront.   

  Minimum amount: USD 3 million.

  Guarantee period: Up to 15 years.

Foreign buyer's �nancing tools



Our Exports…
Strengthen… Our Economy


