
 

 

سوق أبوظبي العالمي يستضيف الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي 

 للتمويل المستدام

 

  نهج مستدام تبني الضوء على أهمية  2021ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام يسلط

 إلعادة بناء االقتصاد العالمي

  عالميًاالتمويل المستدام اع المالي ورواد في القطن شخصيات بارزة يثالمتحد  تضم قائمة 

 

سوق أبوظبي العالمي، المركز  يستضيف - 2021يناير  14أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

، الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي أبوظبيعاصمة عدة في الالمالي الدولي الحائز على جوائز 

تهدف الدورة الثالثة ، حيث افتراضيًا هذا العام سيعقدوالذي  ،2021يناير  20للتمويل المستدام في 

قدرة على مواجهة التحديات في المستدام وال التعافيتمويل ، الذي يعقد تحت شعار "الحدثمن 

االقتصادي وإعادة بناء االقتصادات  استعراض الخطوات التي من شأنها دعم التعافيإلى  "المستقبل

 .العالمية عن طريق نهج مستدام ومرن

أسبوع أبوظبي  ضمنوسوف يسل ط ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام هذا العام، الذي يقام 

ًضا التقد م  سيستعرض، الضوء على القضايا الملح ة في مجال التمويل المستدام، فيما ستدامةلال أي

 نخبةالذي حققته شبكة شركاء سوق أبوظبي العالمي في هذا المجال. وسيضم  الحدث  الملحوظ

متحدثين، كما سيجمع كبار الشخصيات وصن اع القرار في مجال التمويل المستدام، بما في من ال

ذلك المسؤولين الحكوميين والبنوك والمؤسسات المالية ومديري األصول وعمالئهم والشركات 

المعرفة حول  لتبادل، رواد األعمالطة ووالشركات الصغيرة والمتوس   والجهات التنظيميةاالستشارية 

 .االقتصادي المستدام في جميع أنحاء العالم عافيالت

سوق  مجلس إدارة دولة ورئيسمعالي أحمد علي الصايغ، وزير وتعليًقا على الحدث، قال 

الذي : "يسر نا استضافة الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، أبوظبي العالمي

تسهيل تبادل المعرفة حول تكامل والتزامنا بتعزيز التمويل المستدام في جميع أنحاء المنطقة  يدعم

جهود االنتعاش االقتصادي العالمي. وفيما تواصل حكومة دولة اإلمارات  ضمنالممارسات المستدامة 

تمهيد  في مقد مة خططها االستراتيجية، فإننا في سوف أبوظبي العالمي نهدف إلى االستدامةوضع 

 الدورة الثالثة من، حيث تعقد األفكار والتعاون في هذا المجالالطريق لمزيد من تبادل المعرفة و

في الوقت األنسب، ال سيما ان الظروف التي يمر  بها العالم حاليًا  ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام

 ."ونة االقتصادية وتعزيز النموتعد  فرصة ثمينة إلثبات أهمية التمويل المستدام في ضمان استمرار المر

الشيخة شما بنت  الملتقى تضمالمتحدثين في دورة هذه السنة من  قائمة وتجدر اإلشارة إلى أن

"تحالف من أجل االستدامة العالمية"، لمؤسسة  خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذيسلطان بن 

بي العالمي، وطارق بن هندي، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظ

مدير عام مكتب أبوظبي لالستثمار، والدكتور عبدهللا بلحيف النعيمي. وزير التغير المناخي والبيئة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، ومعالي سالمة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات 

لية في دوقية لوكسمبورغ الكبرى، وأحمد المجتمعية "معاً"، وسعادة السيد بيير جرامينيا ، وزير الما

جاسم الزعابي، رئيس الشؤون المالية للمجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، وميريد 



 

ماكجينيس، المفو ض األوروبي لالستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال، 

ين العام المعني بالعمل المناخي والتمويل، المفوضية األوروبية، ومارك كارني، المبعوث الخاص لألم

، جوينتر تالينجر، عضو مجلس اإلدارة ، COP26والمستشار المالي لرئيس الوزراء البريطاني لمؤتمر 

الذي عقدته األمم المتحدة، وتوماس فيكيتي،  Net-Zero Asset Ownerأليانز إس إي، ورئيس تحالف 

رئيس اإلستراتيجية والمنتجات من أجل االستثمار المستدام في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا 

إلدارة األصول، في بالك روك، ونيكيتا سينغال، الرئيس المشارك لالستثمار المستدام في شركة الزار 

 غيرهم الكثير.وأنطوان سير من بي أن بي باريباس، و

 المبادرات لعديد من منصة إلطالق اوسيكون ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام هذا العام بمثابة 

في مجال التمويل المستدام اإلقليمي والدولي،  والشركاء االستراتيجينسوق أبوظبي العالمي  من

عة ( التابFC4Sالية لالستدامة )لشبكة الدولية للمراكز الموا، ك وزارة التغير المناخي والبيئةبما في ذل

 .تابعة للصندوق العالمي للطبيعةوجمعية اإلمارات للطبيعية ال، لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

دورة العام الماضي،  الذي حققته النجاح 2021وسوف يواصل ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام 

التي عقدت مع التركيز على "توسيع نطاق االستثمارات من أجل التنمية المستدامة". وسيسل ط 

 الضوء على التقد م في أجندة التمويل المستدام في 2021ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام 

لمستدام من وجهة أبوظبي، وعلى عمل شركائه الرئيسيين، كما سيرك ز على االنتعاش االقتصادي ا

 نظر مالية.

 -انتهى-

 


