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 خبر صحفي

 المالي الدولي في أبوظبي مركزالاتفاقية جديدة لتعزيز التمويل المستدام في قلب 
 سوق أبوظبي العالميمذكرة تفاهم مع قع تو  هيئة المساهمات المجتمعية "معًا"

 
ت هيئة المساهمات المجتمعية وقعضمن مساعيها لتطوير أجندة التمويل المستدام في العاصمة أبوظبي،  :2019ديسمبر  22أبوظبي، 

طوير فرص التمويل المستدام في تهدف إلى تاتفاقية تعاون ، مؤخرًا، ، المركز المالي الدولي في أبوظبيسوق أبوظبي العالميو "معًا" 
أو االجتماعية أو معايير الحوكمة، المعايير البيئية ب تلتزم التي أشكال الخدمات المالية كافةوهو مصطلح يستخدم لوصف  ،دولة اإلمارات

 .صالح المجتمع لتحقيق االستثماريةالتجارية و  قرارتهافي 

وخالد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق كل من سعادة سالمة العميمي، المدير العام لهيئة "معًا" بتوقيع اتفاقية التعاون قام و 
دولة ورئيس ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير  ،، رئيس دائرة تنمية المجتمعالخييلي بوظبي العالمي، بحضور معالي الدكتور مغييرأ

 .مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي

ملتقى أبوظبي للتمويل خالل  جهودتعزيز الو  ،حاضنة معًا االجتماعيةعقود األثر االجتماعي و لدعم االتفاقية تعاون الطرفين  تتناولو 
 .في مذكرة التفاهم اإلشارة إليهااألخرى التي تم  الفعالياتباإلضافة إلى ، عام شكلبفي مجال التمويل المستدام المستدام بصفة خاصة و 

بتطوير حلول مبتكرة تلتزم هيئة معًا ": المجتمعية معًا قائلة، المدير العام لهيئة المساهمات العميميسالمة  سعادة عّلقتمن جهتها و 
 أولوياتناتنفيذ  علىلمساعدتنا غاية األهمية في خطوة  العالميمع سوق أبوظبي الشراكة  نعتبرو التحديات االجتماعية.  لمعالجةومستدامة 

   .ابوظبي" في العاصمةاالستثمار الخيري المستدام ثقافة ترسيخ و ، االجتماعية مؤسساتالو المنشآت األهلية المتمثلة في تنمية 

بوظبي العالمي: "نحن سعداء بتوقيع اتفاقية التعاون مع هيئة أو من جهته علق خالد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق 
على ثقة بأن هذه االتفاقية ستعمل المساهمات المجتمعية "معًا"، األمر الذي سيكون له مردود وأثر اجتماعي كبير على المجتمع. ونحن 

على تعزيز إمكانية الوصول وتطوير كفاءة وفعالية مختلف المبادرات، ومن ناحية أخرى سوف تدفعنا الى تبادل ومشاركة المعرفة 
  واألفكار التي من شأنها دعم وتأكيد مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للتمويل المستدام".

 عقود األثر االجتماعي

عليها دولًيا، تساهم في تعزيز توجيه االستثمارات لدعم البرامج والمشاريع ذات  تعارفأداة مالية مبتكرة م ود األثر االجتماعي،تعتبر عق
وتقوم على أساس قاعدة "الدفع مقابل النتيجة"، حيث توجه الجهات المعنية بموجبها التمويل للمشاريع التي  األثر االجتماعي المستدام.

وقد ض إيجاد حلول مستدامة لتحديات اجتماعية معينة بمقابل االلتزام بتحقيق نتائج اجتماعية ملموسة ذات أثر مستدام، يتم وضعها بغر 
 .أنحاء العالم مختلففي تم استخدام هذه العقود 
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امة بما يتماشى مع أهداف التنمية االجتماعية والثقافية المستد لتحقيق هذه العقودبدعم من خالل االتفاقية  سوق أبوظبي العالميلتزم وي
 .التنمية المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 حاضنة "معًا" االجتماعية

إلى مركز أعمال مزدهر وداعم لرجال األعمال والمبتكرين الناشئين، فإن حاضنة "معًا" االجتماعية تعد  سوق أبوظبي العالمي مع تحول
فعال ومتكامل عالميًا يربط بين الشرق والغرب، أهمية  السوق كمركز أعمالدور  يشكل. كما ةالشركات الناشئ لدعممنصة مثالية له 

اد األعمال االجتماعيين يتم تشجيع روّ كبيرة لنجاح مشاريع هيئة معًا على المدى الطويل بهدف التنمية المستدامة ألجيال المستقبل. و 
لدعم أعمالهم وتنميتها لتصبح  ومسرع األعمالمعًا حاضنة للمشاركة في ى التقدم علومشاريع اجتماعية ناشئة  مبتكرةالذين لديهم أفكار 

  منشآت أهلية ومؤسسات اجتماعية.

شركات ناشئة تنمية إلى التي تهدف  حاضنة معًا االجتماعيةوكان قد أعلن في وقت سابق فتح باب التسجيل في الدورة الجديدة من 
الذي حققته الدورة األولى من مجتمع أبوظبي، وذلك بعد النجاح الكبير جديدة تحقق أثر اجتماعي إيجابي في مؤسسات مجتمعية و 

 الدورة الجديدة من الحاضنة تتناول. و الهمم لتسهيل حياة أصحابالتي ركزت على تطوير الخدمات والمنتجات و ، حاضنة معاَ االجتماعية
 .لمساهمة بشكل إيجابي في تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين في أبوظبينفسية، لالخاصة بالصحة البتكرة دعم األفكار الم

جعل في  ةالمتمثللحكومة ل األهداف الرسميةق يحقم االلتزام بتسيت، "معًا"هيئة بين سوق أبوظبي العالمي و  التعاون هذا من خالل و 
في سوق أبوظبي العالمي ستمر يسوف و . والسياحةواالستثمار أبوظبي واحدة من أفضل األماكن للعيش وممارسة األعمال التجارية 

ذي إطار تنظيمي ، ويعمل في جوائزالعديد من الالتعاون مع شركائه االستراتيجيين لتعزيز سمعته كمركز مالي رائد عالمي حائز على 
 .عالميمكانة أبوظبي كمركز تجاري لتأكيد  ةمستدامالعمال لأل انموذجيعد و  موثوقية عالمية

 -انتهى-

ي العالمي   نبذة عن سوق أبوظب 

تح 
ُ
ي افت

 
 له، ف

ً
، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا ي العالمي . وتأّسس السوق المالي 2015أكتوبر  21سوق أبوظب 

ي ترسيخ مكانة أبوظ
 
سهم ف

ُ
ي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق ت ب 

ق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم. ااألعمال، وحلقة وصٍل  ي الشر
 
اتيجية بير  االقتصادات المتنامية ف  سير

ي تشمل اترتكز و 
ي والبر ي تمتلكها إمارة أبوظب 

ي العالمي عىل المقومات ونقاط القوة الرئيسية البر اتيجية سوق أبوظب 
الخدمات المرصفية سير

وات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكار ي العالمي ثالث سلطات  الخاصة وإدارة الير المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظب 
ف  ي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشر  المستقلة هي محاكم سوق أبوظب 

ً
 عىل إدارة سوق باعتباره مركزا

ً
 دوليا

ً
ماليا

 كلم مرب  ع(.   14.1هكتار ) 114جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد عىل مساحة إجمالية تبلغ 

ي السوق لمواصلة العمل واالبتك
 
كات والكيانات المسجلة ف ي العالمي بدعم وتمكير  المؤسسات المالية وغير المالية والشر م سوق أبوظب 

ار ويلير 
ي منطقة  والنجاح والنمو 

 
ضمن إطار تنظيمي دولي قائم عىل القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه عىل جائزة "أفضل مركز مالي للعام ف
ي المن

 
ي القطاع المالي وأسواق رأس المال ف

 
 لمبادراته ومساهماته الفاعلة ف

ً
ق األوسط وشمال أفريقيا" ألرب  ع سنوات متتالية تقديرا  طقة.*الشر

ي لمزيد من المع
ون  ، يرج  زيارة الموقع اإللكير ي العالمي أو متابعة صفحاته عىل منصات التواصل  www.adgm.comلومات عن سوق أبوظب 

" و"إنستجرام":   . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":   adglobalmarket@االجتماعي "تويير
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ق األوسط وشمال إفريقي"* المصدر: جوائز   ا"جلوبال إنفستور الشر

 لمزيد من المعلومات، يرج  التواصل مع: 

ي 
 راوند القاض 

Rawand.alqadi@adgm.com 

 

 نبذة عن "معًا":

مسؤولية تعزيز ثقافة ، وتتولى 2019( لسنة 6تعتبر "معًا"، هيئة حكومية تابعة لدائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، تم تأسيسها بقانون رقم )
فيز مختلف التعاون والشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات االجتماعية، باإلضافة إلى تح

 أطراف المجتمع من أفراد ومؤسسات للتعاون، وتحقيق مستويات أعمق من المشاركة والمساهمة المجتمعية.

معًا" على محاور رئيسية، وهي صندوق االستثمار االجتماعي ومنظومة التعاقد االجتماعي وبرنامج الحاضنة االجتماعية وبرنامج المشاركة وترتكز "
سات المجتمعية. حيث تعمل هذه المحاور كمنصة متكاملة لتنمية القطاع الثالث في إمارة أبو ظبي وذلك بهدف تفعيل دور المنشآت األهلية المؤس

 جتماعية ومؤسسات النفع العام وتمكينها من المشاركة في بناء مجتمع اإلمارة.اال

لمتحدة، تأسست هيئة "معًا" للمساهمات المجتمعية بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية ا 
بوظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي. وتندرج وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أ

 " الهادف إلى تحفيز األجندة االقتصادية ألبوظبي.21ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غدًا 

mailto:Rawand.alqadi@adgm.com

