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 بيان صحفي

سوق أبوظبي العالمي يختتم فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي 
مع شركائه  القطاع بالتعاونللتمويل المستدام معززاً التزامه بريادة 

  االستراتيجين 
   

  التوقيعات على إعالن أبوظبي للتمويل المستدامشهد الملتقى الجولة الثالثة من 
   

 دعم الممارسات بالمشترك  ن خمس جهات إضافية تأكيداً على االلتزامالوقع على اإلع
 بما يخدم اقتصاد الدولةالمستدامة 

 
  كما شهد الملتقى إطالق وزارة التغير المناخي والبيئة إلطار عمل التمويل المستدام

   2031-2021لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
 

بنجاح اختتم سوق أبوظبي العالمي  :2021يناير  20أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
افتراضيًا هذا العام، حيث  أقيموالذي  فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام

تمويل التعافي المستدام والقدرة استعرضت الدورة الثالثة من الحدث، الذي عقد تحت شعار "
"، الخطوات التي من شأنها دعم التعافي االقتصادي على مواجهة التحديات في المستقبل

 .وإعادة بناء االقتصادات العالمية عن طريق نهج مستدام ومرن

على إعالن  جدد وأعلن سوق أبوظبي العالمي خالل الملتقى عن انضمام خمسة موقّعين
. حيث يأتي انضمام القطاعين العام والخاص منإلى قائمة الموقعين أبوظبي للتمويل المستدام 

المشترك للنهوض بأجندة االستدامة  االلتزامترسيخ  الجهود الرامية إلى طارالجهات الجديدة في إ
  .اإلمارات في دولة

في إطار التزامه بالتعاون  إعالن أبوظبي للتمويل المستدام ود سوق أبوظبي العالمي جهودويق
 2030مع الشركاء االستارتيجين من القطاعين العام والخاص لدعم خطط الدولة واألجندة الخضراء 

إيجاد إطار عمل من شأنه تعزيز  بهدفالضوء على جهود جميع الموقّعين  اإلعالن طيسلحيث و
التأثيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية اإليجابية والترويج للتّمويل المستدام واالستثمارات التي 

  .تعود بالنفع على مستوى المعيشة وتعزز نمو االقتصاد على المدى الطويل

من  المبادراتلعديد من هذا وشكل ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام هذا العام منصة إلطالق ا
سوق أبوظبي العالمي والشركاء االستراتيجين في مجال التمويل المستدام اإلقليمي قبل 

-2021دة حوالدولي، بما في ذلك إطالق إطار عمل التمويل المستدام لدولة اإلمارات العربية المت
ون بين القطاعين العام ي يهدف إلى تعزيز التعاذمن قبل وزارة التغير المناخي والبيئة وال 2031

محّسنة لتعميم ممارسات التمويل المستدام، مما يزيد حجم وإيجاد بيئة مواتية ووالخاص 
 االستثمارات المناخية واالستثمارات الخضراء داخل دولة اإلمارات.

: " يمثل التمويل معالي الدكتور عبدهللا بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئةقال 
عامل تمكين وتعزيز لكافة المشاريع المتعلقة بحماية البيئة والعمل من أجل المناخ  المستدام

وتحقيق االستدامة، كما يلعب دوراً محورياً في تعزيز قدرة كافة القطاعات على مواجهة التحديات 
  الحالية والمستقبلية."

مستدام لدولة اإلمارات وأضاف: "بهذا الخصوص نفخر باإلعالن عن إطالق اإلطار الوطني للتمويل ال
بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي، والذي سيدعم تحفيز وتوجيه رأس المال الخاص نحو 
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االستثمار في مشاريع منخفضة الكربون تعزز من حماية البيئة ومواجهة تحدي التغير المناخي 
  وترفع قدرة التكيف مع تداعياته على مستوى كافة القطاعات."

معالجة اإلمارات تستهدف عبر إطالق اإلطار الوطني للتمويل المستدام،  وأشار إلى أن دولة
حوافز  وإيجادالفجوات والتحديات القائمة المتعلقة بزيادة استيعاب ممارسات التمويل المستدامة، 

  التي تواجه القطاع الخاص. التحديات ومعالجة، هذا النوع من التمويللتبني منتجات ومبادرات 

الشكر لكافة الشركاء االستراتيجيين الذين ساهموا في تطوير وإطالق اإلطار، وتوجه معاليه ب
  الفترة القادمة ستتطلب منهم لعب دور رئيس في تنفيذ اإلطار على أرض الواقع. أن مشيراً إلى

أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق معالي/ ، قال من جانبهو
ملتقى أبوظبي للتمويل ية المتزايدة لاألهمعلى نشهد  يسرنا أن: "أبوظبي العالمي

نستمر بالعمل حيث المستدام والدعم الالفت الذي يحظى به إعالن أبوظبي للتمويل المستدام، 
لتحقيق نتائج إيجابية وإطالق المشاريع  41الذين أصبح عددهم على اإلعالن ون يعمع الموق

وإننا في سوق  مة وتعزيز االقتصاد في الدولة.المبتكرة التي من شأنها دعم أجندة االستدا
أبوظبي العالمي نستمر في وضع التمويل المستدام وممارسات حوكمة البيئة والمجتمع 

  " .والمؤسسات في طليعة أولوياتنا لتلبية احتياجات مجتمع األعمال في الدولة والمنطقة كافة

ضمت الشيخة  قد السنة من الملتقىوتجدر اإلشارة إلى أن قائمة المتحدثين في دورة هذه 
شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحالف من أجل االستدامة 
العالمية"، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، 

بلحيف النعيمي. وزير وطارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي لالستثمار، والدكتور عبدهللا 
التغير المناخي والبيئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، ومعالي سالمة العميمي، مدير عام 
هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، وسعادة السيد بيير جرامينيا ، وزير المالية في دوقية 

وعة شركة بترول لوكسمبورغ الكبرى، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس الشؤون المالية للمجم
أبوظبي الوطنية أدنوك، وميريد ماكجينيس، المفوّض األوروبي لالستقرار المالي والخدمات المالية 
واتحاد أسواق رأس المال، المفوضية األوروبية، ومارك كارني، المبعوث الخاص لألمين العام 

، COP26يطاني لمؤتمر المعني بالعمل المناخي والتمويل، والمستشار المالي لرئيس الوزراء البر
الذي  نيت زيرو أسيت أونرجوينتر تالينجر، عضو مجلس اإلدارة ، أليانز إس إي، ورئيس تحالف 

عقدته األمم المتحدة، وتوماس فيكيتي، رئيس اإلستراتيجية والمنتجات من أجل االستثمار 
الرئيس المشارك  المستدام في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا في بالك روك، ونيكيتا سينغال،

إلدارة األصول، وأنطوان سير من بي أن بي باريباس، لالستثمار المستدام في شركة الزار 
  وغيرهم الكثير.

وسلط السوق خالل الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الضوء على القضايا 
لملحوظ الذي حققته شبكة الملّحة في مجال التمويل المستدام، فيما استعرض أيًضا التقّدم ا

، بما في ذلك المسؤولين دل صنّاع القرارشركاء سوق أبوظبي العالمي في هذا المجال، حيث تبا
الحكوميين والبنوك والمؤسسات المالية ومديري األصول وعمالئهم والشركات االستشارية 

والمعلومات حول والجهات التنظيمية والشركات الصغيرة والمتوّسطة ورواد األعمال، المعرفة 
 .التعافي االقتصادي المستدام في جميع أنحاء العالم

  

 ضمت:  الجولة الثالثة من الموقعين على إعالن أبوظبي للتمويل المستداموتجدر اإلشارة إلى أن 

 جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة 
 الطاقة النظيفة  صناعات  مجلس 
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 بنك كريدي أجريكول 
 شركة بالك روك 
 إنفيسكو 

 -انتهى-

 


