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 بيان صحفي

 

في  تطورات القطاع يستعرضتقرير حالة التمويل المستدام 

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 

  وزارة التغيّر المناخي والبيئة بالشراكة مع سوق أبوظبي العالميتقرير صادر عن 

 في الدولة رائدةالوالعديد من الجهات 

  لحوار تسهيل ا من خاللفي تعزيز جهود التعاون سوق أبوظبي العالمي يستمر

 وتعزيز الوعي العمل المشتركة أطرودمج البنّاء، وتشجيع االبتكار 

 

 

نشر سوق أبوظبي العالمي، بالشراكة مع : 2020 أكتوبر 4أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 .التمويل المستدام، تقرير حالة اإلمارات دولة من الهيئات الرائدة في وبدعم وزارة التغير المناخي والبيئة

من القطاعين الخاص  الشركاء االستراتيجينويسلط التقرير الضوء على اإلنجازات الجماعية التي حققها 

تعزيز ووالعام كجزء من مساعيهم للمساهمة في أجندة االستدامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

 .ل المستداماستقرار اقتصاد الدولة من خالل زيادة تبني ممارسات التموي

 

وهيئة األوراق المالية والسلع في  دولية للطاقة المتجددة )إيرينا(الوكالة ال ،ومن المساهمين في التقرير

)أدنوك(، ومصرف أبوظبي اإلسالمي وبنك  اإلمارات العربية المتحدة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية

وغيرهم  و"مصدر"، باإلضافة إلى العديد من الموقعين على إعالن أبوظبي للتمويل المستدام أبوظبي األول

 ي اإلمارات.فالشركاء االستراتيجين  من

 

سلة سل باتخاذ، 2019وقام سوق أبوظبي العالمي، بعد إطالق أجندة التمويل المستدام في بداية عام 

 ذلك ، بما فيفي هذ المجال أهدافه االستراتيجية ن تمكّنه من تحقيقمن اإلجراءات التي من شانها أ

 2019إعالن أبوظبي للتمويل المستدام، حيث شهد منتدى أبوظبي للتمويل المستدام  تطويرقيادة جهود 

في عام  الجهات على اإلعالنمجموعة ثانية من  فيما وقعت، من الجهات على اإلعالنمجموعة  توقيع

2020. 

 

: معالي الدكتور عبدهللا بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، قال وفي هذه المناسبة

" وتداعياتها االقتصادية، حيث 19-"كوفيد لقد اكتسب التمويل المستدام أهمية جديدة في ظل جائحة“

األخضر. إنني أتطلع إلى  للتعافي االقتصاديالعوامل المحفّزة من أبرز يصبح  للتمويل المستدام أنيمكن 

لى الفوائد الجمة االستثمارات الواعية في األنشطة االقتصادية المستدامة ع تركز فيهاليوم الذي 

حصل ذلك في المستقبل القريب. من هنا، ال بد من اإلشارة إلى ان التقدم الذي ين للبشرية، وآمل أ

ل المستدام، يعد من أبرز العوامل المشجعة أحرزناه في هذا المجال والذي ذكر في تقرير حالة التموي

بأن يكونا مثاالً يحتذى به النجاح،  لالستفادة من هذا الشركاء االستراتيجينلذلك. كما أنني أدعو جميع 

 "مساعدتنا في تعزيز التمويل المستدام في جميع المجاالت من جهة أخرى.ل

 

مجلس إدارة سوق أبوظبي  معالي أحمد علي الصايغ، وزير الدولة ورئيسبدوره، قال 

 مننحن فخورون بالعمل عن كثب مع وزارة التغير المناخي والبيئة والشركاء الرائدين “: العالمي

االقتصادية واالجتماعية والبيئية  اآلثار اإليجابيةدعم يوالمشترك  التعاون بما يعزز القطاعين العام والخاص

"تقرير حالة التمويل  يستعرض: "معاليهمتحدة". وأضاف في مختلف القطاعات بدولة اإلمارات العربية ال

بدوره مجتمع واقتصاد أكثر مرونة ومسؤولية واستدامة. و الشركاء الهادفة إليجاد إنجازاتالمستدام" 
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في بذل كافة الجهود في مجال تطوير قطاع التمويل المستدام سوق اليواصل كمركز مالي دولي، س

 ".وتشغيل رأس المال متكاملة لتكوينوتعزيز مكانة أبوظبي كمنصة 

منذ أن عززت السلطات التزامها المشترك للتقدم  قطاع التمويل المستداموقد برز التقدّم الملحوظ على 

نطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث في ممارسات التمويل المستدام في جميع أنحاء اإلمارات وم

نجازات التي حققتها وزارة التغير المناخي والبيئة وسوق أبوظبي الضوء على أبرز الجهود واإل يسلط التقرير

العالمي وجميع المشاركين. وتضم المشاريع إطالق "مصدر" ألول صندوق استثمار عقاري أخضر في 

المنطقة تم إنشاؤه في سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب خطط دائرة الطاقة وسوق أبوظبي لألوراق 

الرامي إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة  دات الخضراءنمنصة الس المي لبرنامجالمالية وسوق أبوظبي الع

هيئة األوراق ة ألسواق رأس المال  الصادرة عن الرئيسي الخطةورائدة إلصدار السندات والصكوك الخضراء، 

ل إطالق أكاديمية سوق أبوظبي العالمي أوباإلضافة إلى ، دولة اإلمارات العربية المالية والسلع في

"شهادة في التمويل المستدام" في المنطقة بالشراكة مع معهد لندن لألعمال المصرفية والمالية، بهدف 

مليار دوالر  1.2ما مجموعه  2019، وإصدار شركة ماجد الفطيم عام القطاعتعزيز خبرة المهنيين في 

ة المتجددة وكفاءة الطاقة أمريكي من الصكوك الخضراء، التي ذهبت عائداتها إلى المباني الخضراء والطاق

 .وتحسين إدارة المياه، وغيرها الكثير

 

يطرح التقرير مجموعة من الخطوات ، الدولة االستدامة في مجالفي التقدم وسعياً لتحقيق المزيد من 

ز اعتمادهم على ممارسات وأدوات تعزالضرورية المقترحة والتي ستدعم الشركاء االستراتيجين و

تشجيع المؤسسات المحلية لسوق أبوظبي العالمي  يسعى، وبدورهلهم. أعما ضمناالستدامة 

سيواصل و، والعالمية على تضمين الجهود والمبادرات المستدامة كجزء من استراتيجيات النمو الخاصة بهم

اقتصاد مستدام، ولتشجيع القطاع المساهمة في من أجل االستراتيجين الشركاء السوق العمل مع 

  المالي على لعب دوره بأفضل شكل. 

 

 انتهى

   

 


