
 

MEDIA RELEASE 

مجموعة عمل    تشكل السلطات التنظيمية المالية في الإمارات  

مشترك لتعزيز ممارسات التمويل المستدام وتطوير الفرص  

 الاستثمارية 

لجنة من الجهات التنظيمية المالية والأسواق  كشفت : العربية المتحدة  ، أبوظبي، الإمارات 2019نوفمبر  26

   .مجموعة عمل مشترك هي الأولى من نوعها في مجال التمويل المستدامعن تشكيل  المالية في دولة الإمارات  

جهود ومسيرة الدولة نحو تحقيق نمو مستدام، عبر تعزيز  الالتزام ب في إطار  تشكيل مجموعة العمل  مبادرة  تأتي  

ومشاريع    2021رؤية الإمارات  ، ومنها  ة المختلفةالبرامج والخطط والمبادرات الوطنيتيجيات و مجموعة من الاسترا

 . 2016وإعلان دبي  2030-2015الأجندة الخضراء 

خلال ملتقى أبوظبي للتمويل  تم إطلاقهأعقاب "إعلان أبوظبي للتمويل المستدام" الذي    فيالمبادرة  تأتي  كما  

 .2019في يناير  المستدام

 

 أعضاء مجموعة العمل 

ستضم مجموعة العمل عدداً من الجهات الحكومية الإماراتية والسلطات التنظيمية والأسواق المالية للعمل و

معاً على تأسيس إطار عام محفز للتمويل المستدام تشمل مهماته الرئيسية تسهيل وتمكين الاستثمارات  

 المستدامة الحالية والجديدة في دولة الإمارات.  

شمل قائمة الأعضاء وزارة التغير المناخي والبيئة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق  وت 

المالية والسلع، وهيئة التأمين وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي 

وير الاقتصاد الإسلامي، وسوق أبوظبي ، ومركز دبي لتطالتابعة مركز دبي المالي العالمي للخدمات المالية

 للأوراق المالية، وسوق دبي المالي وناسداك دبي.  

وتتعاون مجموعة العمل مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات لضمان مواءمة  

التوجهات والتطورات  ومواكبة أحدث  2030جهودها مع الأولويات الرئيسية للدولة في خطة أبوظبي لعام 

 .المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة

تعمل مجموعة العمل المشترك على تطوير مجموعة س دعماً لأجندة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، و

من المبادئ التوجيهية الخاصة بالتمويل المستدام في الدولة لتشجيع وتطوير الفرص الاستثمارية ورفع مستوى 

تثمارات المستدامة. وتمثل هذه المبادئ التوجيهية محطة مهمة في مسيرة الدولة لتوفير بيئة حاضنة  جودة الاس

 ومحفزة تدعم بناء قطاع مزدهر ومستدام للخدمات المالية. 

وتعتمد هذه المبادئ على الخطة الرئيسية التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع لمشروع أسواق رأس  

المصرف   تحت مظلةومبادرات التمويل الأخضر التي أطلقتها البنوك الوطنية في الدولة المال المستدامة، 

التابعة لمركز    ة للصكوك الخضراءسلطة دبي للخدمات المالي ومبادئ التأمين المستدام، وإرشاداتالمركزي، 

لإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة، وخطة  دليل سوق أبوظبي للأوراق المالية لمعايير او  دبي المالي العالمي،



، تستند  وكما. ومبادرة ناسداك دبي للصكوك الخضراء 2025سوق دبي المالية الاستراتيجية للاستدامة لعام 

 في مجال التمويل المستدام.  الممارسات الدولية  المبادئ التوجيهية إلى أفضل

وتتطلع مجموعة العمل المشترك إلى إطلاق المبادئ التوجيهية للتمويل المستدام في دولة الإمارات خلال  

 .2020فعاليات الدورة الثانية لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الذي سينعقد في يناير 

 انتهى 

 العالمي   أبوظبي   سوق   عن   نبذة 

  أكتوبر 21 في له،  مقرا   الإمارات دولة عاصمة من  يتخذ الذي الدولي المالي المركز العالمي، أبوظبي سوق  افُتتح

  ُتسهم النطاق وواسعة متكاملة مالية منظومة توفير بهدف  اتحادي مرسوم بموجب المالي السوق وتأّسس. 2015

  الاقتصادات بين استراتيجية  وصل   وحلقة الأعمال، ومزاولة للتمويل رائد  عالمي كمركز أبوظبي مكانة ترسيخ في

 .العالم أنحاء  وسائر آسيا وجنوب وإفريقيا الأوسط الشرق في المتنامية

 والتي أبوظبي إمارة تمتلكها  التي الرئيسية القوة ونقاط المقومات على العالمي أبوظبي سوق  استراتيجية وترتكز

  المالي والابتكار والسلع المالية المشتقات وتداول الأصول وإدارة الثروات وإدارة الخاصة المصرفية الخدمات تشمل

  وسلطة العالمي أبوظبي سوق محاكم هي مستقلة سلطات  ثلاث العالمي أبوظبي سوق ويضم. والاستدامة

  وهي الماريه، جزيرة إدارة على دوليا   ماليا   مركزا   باعتباره السوق يشرف  كما  التسجيل وسلطة  المالية الخدمات تنظيم

 .(مربع كلم 14.1)  هكتار 114 تبلغ إجمالية مساحة على تمتد حرة مالية منطقة

  في المسجلة والكيانات والشركات المالية وغير المالية المؤسسات وتمكين بدعم العالمي أبوظبي سوق ويلتزم

 حصل وقد. العام القانون  على قائم دولي تنظيمي إطار ضمن والنمو والنجاح والابتكار العمل لمواصلة السوق

  سنوات لأربع" أفريقيا  وشمال الأوسط الشرق منطقة  في للعام مالي مركز أفضل" جائزة على تأسيسه منذ السوق

 *.المنطقة في المال رأس وأسواق  المالي القطاع في الفاعلة ومساهماته لمبادراته تقديرا   متتالية

 متابعة أو www.adgm.com الإلكتروني الموقع زيارة يرجى العالمي، أبوظبي سوق  عن المعلومات من لمزيد

 Abu Dhabi@:"إن لينكد"و  adglobalmarket@ :"إنستجرام"و" تويتر " الاجتماعي التواصل  منصات على صفحاته

Global Market (ADGM). 

 "إفريقيا وشمال الأوسط الشرق إنفستور جلوبال" جوائز: المصدر *

 

 

 

 

 

 


