بيان صحفي

شراكة بين سوق أبوظبي العالمي و"آيرينا" لتعزيز التمويل المستدام
 6يوليو  ،2020أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة :وقع سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي
الدولي في أبوظبي ،مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)  ،الوكالة الدولية الرائدة
في قيادة مسار تحول نظام الطاقة العالمي ،وذلك تأكيدا على التزامهما المشترك لتعزيز التمويل
المستدام في اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة كافة.
وبموجب المذكرة ،سيعزز سوق أبوظبي العالمي و"آيرينا" التزامهما المشترك في الترويج للحلول التي
من شأنها تسهيل االستثمار في الطاقة المتجددة .ووقع االتفاقية كل من ظاهر بن ظاهر المهيري،
الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي ،وفرانشيسكو ال كاميرا،
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).
وتعليقا على مذكرة التفاهم ،قال ظاهر بن ظاهر المهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل:
“نفخر بشراكتنا مع آيرينا والتي تعزز التزامنا المشترك بدعم وتشجيع الممارسات المستدامة في كافة
القطاعات .إذ نتطلع في سوق أبوظبي العالمي دوما إلى العمل مع شركائنا االستراتيجيين محليا ودوليا
لتعزيز مبادرات االستدامة في دولة اإلمارات ،بما في ذلك أجندة التنمية المستدامة  ،2030والحفاظ على
استدامة المشهد المالي لدولة اإلمارات .وإننا لطالما حرصنا على تشجيع تبني الممارسات المستدامة
بينما نسهم في تطوير قطاع مالي مستدام في الدولة والمنطقة كافة .ونتطلع إلى المزيد من التعاون
مع الجهات الرائدة ،مثل آيرينا ،لضمان استدامة وصحة المجتمع المالي وذلك من خالل إطالق المبادرات
والبرامج المستدامة".
ومن جانبه ،قال فرانشيسكو ال كاميرا ،المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا):
"إنه لمن الضروري زيادة االستثمار في مجال الطاقة المتجددة حيث تأتي عملية التحول في مجال الطاقة
عنصرا أساسيا لتعزيز مرونة نظام الطاقة وتحقيق ازدهار اقتصادي أكبر .لذلك تأتي الشراكات بين
المؤسسات ذات القيم واألهداف المشتركة أمرا هاما لتحقيق تنمية اقتصادية وبيئية مستدامة .ولطالما
أظهرت اإلمارات التزاما قويا بهذه الرؤية المستقبلية وإننا من خالل هذه االتفاقية نهدف إلى تسريع وتيرة
تدفق االستثمارات منخفضة الكربون بما يدعم بناء مجتمعات مستقرة وآمنة مناخيا".
وبموجب االتفاقية ،تلتزم الجهتان بالتعاون المشترك لتسهيل االستثمار في الطاقة المتجددة ،ودعم تطوير
بيئة عمل للتمويل المستدام تشمل الطاقة المتجددة .وكما تنص االتفاقية أيضا على االلتزام بدعم
المبادرات الحالية في مجال االستدامة ،هذا وكما سيبحث الطرفان سبل جديدة لدعم المبادرات المحلية،
والترويج المتبادل لمنصاتهم ،وتبادل المعلومات حول األحداث المهمة والدعم لتعزيز األهداف والمبادرات
والفعاليات المشتركة.
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ويستمر سوق أبوظبي العالمي في تعزيز وتطوير قطاع التمويل المستدام وتعزيز االستدامة وذلك من
خالل إطالق العديد من المبادرات والبرامج وتوقيع االتفاقيات ،حيث تشمل مبادرات السوق في هذا
المجال ،تنظيم ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام وريادة جهود إطالق المبادئ اإلرشادية للتمويل
المستدام وإعالن أبوظبي للتمويل المستدام ،باإلضافة إلى إبرام العديد من االتفاقيات مع الجهات
المختصة مثل وزارة التغير المناخي والبيئة ،ومبادرة معا ،ووزارة المالية ،وغيرها من المبادرات التي تأتي
في إطار جهود السوق نحو دعم أجندة التنمية المستدامة  2030لدولة اإلمارات.
-انتهى-

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي
اف ُتتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا له ،في  21أكتوبر
ّ
وتأسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق
.2015
وصل استراتيجية بين
تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال ،وحلقة
ٍ
االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.
وترتكز ا ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي
تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكار المالي
واالستدامة .ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة
تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزا ماليا دوليا على إدارة جزيرة الماريه،
وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار ( 14.1كلم مربع).
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في
السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام .وقد حصل
السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع
سنوات متتالية تقديرا لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة*.
لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  www.adgm.comأو متابعة
صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام" @adglobalmarket :و"لينكد إن"@Abu Dhabi :
).Global Market (ADGM
* المصدر :جوائز "جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا"

نبذة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
"الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" هي وكالة حكومية دولية رائدة تقود مسار تحول نظام الطاقة العالمي وتدعم
بلدان العالم في االنتقال إلى مستقبل قائم على الطاقة المستدامة .وتعتبر الوكالة مركزا عالميا ،ومنصة رئيسية
للتعاون الدولي ،وملتقى لرواد السياسة والتكنولوجيا والموارد والمعرفة المالية المتخصصة في مجال الطاقة
المتجددة .يبلغ عدد أعضاء الوكالة  161عضوا ( 160بلدا إضافة إلى االتحاد األوروبي) ،وتسعى أكثر من  22دولة
إضافية لالنضمام إليها؛ وهي تعمل على تشجيع اعتماد واستخدام جميع أشكال الطاقة المتجددة في إطار سعيها
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المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة ،وتعزيز سبل الحصو ل على الطاقة ،وتحقيق أمن الطاقة ،ودفع عجلة النمو
االقتصادي منخفض الكربون للوصول إلى مستقبل مزدهر.
معلومات االتصال:
نيكووووول بوكسووووتالر ،مسووووؤول االتصووووال فووووي "الوكالووووة الدوليووووة للطاقووووة المتجووووددة"،+971 56 681 69 46 ،
nbockstaller@irena.org
للتواصل مع الوكالة www.twitter.com/irena :و www.facebook.com/irena.org
وwww.linkedin.com/company/irena
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