
 

 بيان صحفي

 

  تضم الأجندة أربعة ركائز تم إطلاقها خلال ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام 

سوق أبوظبي العالمي يطلق أجندة التمويل المستدام خلال ملتقى أبوظبي للتمويل 

 المستدام 

في  الدوليسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي يسر : ، أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة2019يناير  16

خلال ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام بنسخته وذلك  الركائز الأربعة للتمويل المستدام، إطلاق أبوظبي

جهة حكومية وخاصة التزامها بإعلان  25م ضمن أسبوع الاستدامة في أبوظبي، حيث أعلنت الأولى والذي أقي

بما يخدم اقتصاد على المدى الطويل  الترويج للتمويل المستدام والاستثماربهدف  أبوظبي للتمويل المستدام

سمو بحضور . وقد جاء هذا الإعلان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية الدولة والمنطقة ويعزز

لي الجهات الحكومية وعدد من وزراء الدولة وممثرئيس ديوان ولي عهد أبوظبي  الشيخ حامد بن زايد آل نهيان

 والمؤسسات العالمية.

 تضمن الركائز الأربعة للتمويل المستدام ما يلي:ت

منصة للتمويل  سوق أبوظبي العالمي سيصبح: دمج الاستدامة ضمن الأطر التنظيمية للسوق •

على إيجاد تصنيفات تدعم إصدار منتجات التمويل المستدام ليتم تطبيقها في  المستدام وسيعمل

مبادرات  بالتماشي معإطار التنظيمي ى إضافة معايير الاستدامة ضمن السيعمل السوق علوالدولة. 

  الدولة وأفضل الممارسات العالمية.

مستمر مع حوار وتعاون سعى السوق إلى إيجاد ي: التعاون مع رواد القطاع المحليين والدوليين •

الجهات الحكومية المحلية والدولية والمؤسسات المختصة الدولية ورواد القطاع كافة للترويج 

 للاستثمارات الخضراء والمستدامة في الدولة والمنطقة.

: سيعمل السوق على نشر المعرفة تعزيز التواصل والمعرفة والتوعية في مجال التمويل المستدام •

رويج للتمويل المستدام من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية وتقديم الدعم والتوعية والت

 لتنمية المواهب في هذا المجال.

: بالتعاون مع الشركاء تأسيس منصة تمويل مستدام لسوق أبوظبي العالمي لدعم القطاع •

دام تضم الاستراتيجين، سيسعى سوق أبوظبي العالمي لتطوير بيئة ملائمة للتمويل المست

فرص التمويل يشجع مؤسسات ومنتجات وخدمات تدعم جمع وتوزيع رأس المال وتقدم سوقاً 

 المستدام بما يحقق أهداف الاستدامة. 



 

"نود أن نتوجه : أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالميصرح معالي، 

بجزيل الشكر لقيادتنا الرشيدة والوزارات ونظرائنا من الجهات التنظيمية ورواد القطاع المحليين والعالميين 

سمو الشيخ على مشاركتنا خبراتهم ومعرفتهم بهدف دعم ونشر التمويل المستدام، وقد تشرفنا بزيارة 

 م."لملتقى أبوظبي للتمويل المستدا حامد بن زايد آل نهيان

لتحقيق التطور  ثمارمن منطلق دوره كمركز مالي دولي، يلتزم السوق بدعم التمويل المستدام والاست

، وإن مهمة السوق وأجندة التمويل المستدام تتماشى مع مبادرات المجتمع والاقتصادبما يخدم والنمو 

 . 2030-2015والأجندة الخضراء  2021الدولة كرؤية أبوظبي 

للتمويل المستدام جزءاً من جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة لتعزيز التآزر  يعد إعلان أبوظبي

 وتيسير التعاون على المستويين المحلي والدولي وتبادل أفضل الممارسات.

ومتحدثين مختصين مشارك من رواد القطاع العالميين  250وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى جمع أكثر من 

لمناقشة الركائز الأربعة للتمويل المستدام ومواضيع الاستدامة  مع والبيئةجوانب الحوكمة والمجتفي 

  المتعددة.

 -انتهى-

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

أكتوبر  21فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 

سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع . وجاء إطلاق 2015من عام 

المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه 

خ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسي

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

سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي 

أطر تنظيمية ذات ضمن ه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، والعالمي أعضائ

وينشط سوق  .مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام

المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات 

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

 للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني .وفقا لاحتياجات السوق
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