بيان صحفي

ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام يشهد الجولة الثانية من
التوقيعات على إعلنا أبوظبي للتمويل المستدام
 بمبادرة من سوق أبوظبي العالمي لتعزيز استدامة اقتصاد الدولة
 11 جهة توقع على العلنا وتلتزم بدعم أجندة أبوظبي للتمويل
المستدام
 15يناير  ،2020أبوظبي ،دولححة المححارات العربيححة المتحححدة :شققهدت الققدورة الثانيققة ملتقققى
أبوظبي للتمويل المستدام ،الذي يقام ضمن أسبوع أبوظبي للستدامة ،الجولققة الثانيققة مققن التوقيعققات
على إعلنا أبوظبي للتمويل المستدام ،حيث وقعت  11هيئة حكوميققة وخاصققة علققى العلنا فققي إطققار
التزامهم بتعزيز عملية التنمية القتصادية في الدولة ،حيث يأتي هذا العلنا بمبادرة من سققوق أبوظققبي
العالمي بعد الجولة الولى من التوقيعات في الدورة الفتتاحية من ملتقى أبوظققبي للتمويققل المسققتدام
في .2019
ويهدف العلنا إلى تطوير إطار عمققل مشققترك يعققزز مققن السققتثمار المسققتدام فققي أبوظققبي والدولققة
والمنطقة كافة .وبموجب العلنا سيحرص كقل مقن سقوق أبوظقبي الع المي وهيئقة الت أمين ومصقرف
المارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الوراق المالية والسلع على العمل مققع كافققة العضققاء لققدعم
الستثمارات المستدامة ودعم تنفيذ أحكام العلنا المتفق عليها.
وقد أظهر كافة الموقعين على العلنا التزامهم بتعزيز ممارسات الستدامة في الدولة بما يدعم صققحة
القتصاد المحلي .حيقث أك دت كافقة الهيئقات المشقاركة علقى تقيقدهم بتبنقي الممارسقات المسقتدامة
ودمجها ضمن استراتيجية عملهم .وقد جاء إطلق إعلنا أبوظبي للتمويل المستدام بمبادرة مققن سققوق
أبوظبي العالمي كتجسيد للتزام السوق للتعاونا مع الهيئات الحكوميققة والخاصققة لققدعم رؤيققة أبوظققبي
 2021والجندة الخضراء لدولة المارات العربية المتحدة.
كما يسلط العلنا الضوء على جهود الهيئات المشاركة الهادفققة ليجقاد إطقار عمققل يعققزز السققتثمارات
الخضراء في الدولة ويوفر منصة للحققوار فقي مجقال التمويققل المسققتدام .بالضققافة إلققى ذلقك سققتعمل
الجهات المشققاركة فققي إطققار جهودهققا للترويققج لممارسققات التمويققل المسققتدام علققى تشققجيع الفققرص
التعليمية وزيادة التوعية وتعزيققز التعققاونا بيققن الشققركاء السققتراتيجين وضققمانا عقققد اجتماعققات دوريققة
لدراسة وتقييم التطورات.
واستضاف ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام متحدثين عدة منهم معالي /أحمد علي الصايغ ،وزير دولققة
ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ،وفخامة اللورد وليام راسل ،عمدة مدينة لنققدنا ،والشققيخة
شما بنت سلطانا بن خليفة آل نهيانا ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل السققتدامة العالميققة،
سس ك ل
ل من مؤسسة حلقة المل ومعالي الدكتور ثاني بققن أحمققد الزيققودي وزيققر التغيققر المنققاخي
ومؤ س
والبيئة ولورانا فابيوس ،رئيس مؤتمر الطققراف الحقادي والعشققرين عقن تغيققر المنققاخ وسققعادة سققلمة
العميمي المقدير العقام لهيئققة المسقاهمات المجتمعيققة “معققا” والسققيد /أحمقد جاسققم الزعقابي .رئيققس
الشؤونا المالية لمجموعة أدنوك.
كما ضم ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام سلسلة من الفعاليات والنقاشات والكلمققات الرئيسققية إلققى
جانب الجولة الثانية من التوقيعات على إعلنا أبوظبي للتمويل المستدام ،والعلنا عن آخر التطققورات
على أجندة التمويل المستدام في سوق أبوظبي العالمي وإطلق المبادئ الرشادية للتمويل المسققتدام
في دولة المارات العربية المتحدة.
فيما يلي قائمة الجهات الموقعة على إعلنا أبوظبي للتمويل المستدام لعام :2020
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-انتهى-

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي
افتتُتُح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الذي يتُخذ من عاصمة دولة المارات مقرا له ،في  21أكتُوبر  .2015وتأسسسّ السوق المالي
بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متُكاملة وواسعة النطاق تتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتُمويل ومزاولة
العمال ،وحلقة وصلل ا ستُراتيجية بين القاتُصادات المتُنامية في الشرق الوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.
وترتكز ا ستُراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التُي تمتُلكها إمارة أبوظبي والتُي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة
وإدارة الثروات وإدارة الصول وتداول المشتُقات المالية والسلع والبتُكار المالي والستُدامة .ويضم سوق أبوظبي العالمي ثلثا سلطات مستُقلة
هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التُسجيل كما يشرف السوق باعتُباره مركزا ماليا دوليا على إدارة جزيرة
الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتُد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتُار ) 14.1كلم مربع(.
ويلتُزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل والبتُكار
والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قاائم على القانون العام .وقاد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "ًأفضل مركز مالي للعام في منطقة
الشرق الوسط وشمال أفريقيا"ً لربع سنوات متُتُالية تقدير ا لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة*.
لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ،يرجى زيارة الموقاع اللكتُروني  www.adgm.comأو متُابعة صفحاته على منصات
التُواصل الجتُماعي "ًتويتُر"ً و"ًإنستُجرام"ً adglobalmarket@ :و"ًلينكد إن"ًAbu Dhabi Global Market@:
).(ADGM
* المصدر :جوائز "ًجلوبال إنفستُور الشرق الوسط وشمال إفريقيا"ً
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