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 بیان صحفي
 

سوق أبوظبي العالمي يصبح أول مركز مالي عالمي "محايد 
 للكربون"

 
بتسريع اإلجراءات وااللتزام وجه الدورة الرابعة لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام ت •

 2050لتحقیق الحیاد المناخي بحلول  المبادرة االستراتیجیة لإلماراتتجاه 
 عالن أبوظبي للتمويل المستداممؤسسة تنضم إل 18 •
اآلنیة بیانات التوفر لتمويل المستدام سوق أبوظبي العالمي الجديدة لمنصة  •

 التمويل المستدامجھود المفتوحة لتعزيز و
حوكمة وحول المعايیر البیئیة واالجتماعیة يطلق تقريره األول سوق أبوظبي العالمي  •

 للتمويل المستدام الذكيالشركات 
 

: أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي 2022يناير  19أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
من خالل موازنة انبعاثات الكربون كمؤسسة لحیاد الكربوني تحقیقه لالعالمي الرائد في أبوظبي، الیوم عن 

بناء اقتصاد تقدمي وأكثر استدامة، إضافة إلى ب، وبالتالي تعزيز التزام سوق أبوظبي العالمي 2021لعام ل
 في العالم.محايدة للكربون  مركز مالي دوليكأول تصنیف السوق 

 
الرابعة من منتدى أبوظبي الدورة تحويل باألخیر سوق أبوظبي العالمي قرار عقب ھذا التطور ويأتي 

 في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.يعقد للتمويل المستدام إلى منصة وحدث محايد للكربون 
 

 2021لعام لجمیع أرصدة الكربون سوق أبوظبي العالمي لكربون، اشترى محايد لتصنیف وللحصول على 
األمم المتحدة المعني بخفض برنامج ، أحد أعلى مشاريع Rimba Raya"1"وسحبھا من خالل مشروع 

ومقره إندونیسیا.  عالمیاً " +REDD 1االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدھورھا، والحاصل على تقییم "
تداول رقمیة مخصصة ل، وھي بورصة AirCarbon Exchangeبورصة تم تسھیل ھذه المبادرة من قبل و

 .في مربعة سوق أبوظبي العالميالكربون ومقرھا 
 
أحمد جاسم سعادة قال للدورة الرابعة لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، في كلمته االفتتاحیة و

أن يكون أول سوق أبوظبي العالمي يسر “: سوق أبوظبي العالمي الزعابي، رئیس مجلس إدارة
ل ملتقى أبوظبي للتمويتجاه سوق أبوظبي العالمي التزام إن لكربون. محايد لمركز مالي في العالم 

مع جھوده المستمرة كامل بشكل يتوافق  ،للكربون محايد خدمات مالیة مركزالمستدام، ونظراً لكونه 
والنمو المستدام لكٍل من لتوفیر منصة مالیة مبتكرة ونظام بیئي تقدمي وشامل يدعم التنمیة االقتصادية 

 الھادف مع الشركات المحلیة. سنواصل تعزيز التعاون وإمارة أبوظبي على المدى الطويلاإلمارات دولة 
المبادرة االستراتیجیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة لتحقیق الحیاد نلعب دورنا في دعم كما س ،والعالمیة

 ."الخمسین التي أقرتھا حكومة اإلماراتوالتي تتماشى مع مبادئ ، 2050المناخي بحلول 
 
 منصةً ، كما يعتبر السنوي ع أبوظبي لالستدامةامتداداً ألسبوتمويل المستدام أبوظبي للملتقى يعد و

التمويل واالستثمارات المستدامة وبناء اقتصاد جھود اإلمارات لتسريع في دولة للقطاع المالي  استراتیجیةً 
 ومستقبل أكثر استدامة.

 
وبذلك أصبح العدد عضواً جديداً على إعالن أبوظبي للتمويل المستدام،  18ملتقى توقیع الوشھد 

تقديم إلى تعزيز أنشطة تمويل أكثر استدامة و . ويسعى ھؤالء األعضاء معاً 59مالي لألعضاء اإلج
دولة جودة الحیاة في المالي والقطاع التي تؤثر على القضايا معالجة ، باإلضافة إلى استثمارات مسؤولة

 اإلمارات على المدى الطويل.
 

                                                           
1 Rimba Raya  أطلقت شركة هو مشروعInfiniteEARTH يحصل ع�� تصنيف ، وهو أول مشروعREDD  العالم يتم التحقق منھ بموجب معيار �� +

 املستدامة السبعة عشر لألمم املتحدة.أع�� تصنيف ممكن للمساهمة �� جميع أهداف التنمية �حقق املشروع و . )SDVistaالتنمية املستدامة (
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سلسلة من المبادرات والبرامج الجديدة المصممة وكشف سوق أبوظبي العالمي خالل الملتقى أيضاً عن 
 لدعم جدول أعمال التمويل المستدام. وتشمل ھذه المبادرات الجديدة ما يلي:

 
 وھي منصة مصممة لتعزيز وتسريع أنشطة منصة سوق أبوظبي العالمي للتمويل المستدام :

خالل تزويدھم بإمكانیة  التمويل المستدام واتخاذ القرار بین المستثمرين وأصحاب المصلحة، من
الوصول اآلني إلى بیانات سوق التمويل المستدام في اإلمارات والمنطقة. وستعرض المنصة بیانات 
مالیة مستدامة مھمة وتركز على الخدمات المصرفیة المسؤولة واالستثمار المسؤول والمنتجات 

وأسواق رأس المال ركات الشحوكمة والمستدامة واإلفصاح عن المعايیر البیئیة واالجتماعیة 
 المستدامة.

 
  سوق أبوظبي العالمي بالتعاون : يعمل الشركاتحوكمة وتقرير المعايیر البیئیة واالجتماعیة

حوكمة ومع مجموعة أكسفورد لألعمال على إصدار التقرير األول للمعايیر البیئیة واالجتماعیة 
جھود سوق أبوظبي العالمي وإمارة للتمويل المستدام الذكي، الذي يسلط الضوء على الشركات 
 وير قطاع التمويل المستدام ودعم جذب مصدري األصول الخضراء والمستثمرين.طأبوظبي لت

 
  تمويل النمو االقتصادي المستدام توضیح جھودھم في في سوق أبوظبي العالمي إنجازات شركاء

 .حیاد الكربونمع دعم أھداف 
 

أبوظبي للتمويل المستدام، والتي امتدت فعالیاتھا على يوٍم واحٍد، استضافت الدورة الرابعة من ملتقى 
إلى جانب العديد من المتحدثین الرسمیین من حول العالم. وكان من بین الحضور سعادة أحمد جاسم 
الزعابي، رئیس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسعادة محمد علي الشرفاء الحمادي، نائب رئیس 

وظبي العالمي. باإلضافة إلى كٍل من السید بان كي مون، رئیس ورئیس مجلس مجلس إدارة سوق أب
إدارة المعھد العالمي للنمو األخضر واألمین العام الثامن لألمم المتحدة، وسعادة يونس الخوري، وكیل 
وزارة المالیة في دولة اإلمارات، والسید محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئیس التنفیذي لمؤسسة 

، »معاً «مارات للطاقة النووية، وسعادة سالمة العمیمي، مدير عام ھیئة المساھمات المجتمعیة اإل
وسعادة د. مريم بطي السويدي الرئیس التنفیذي لھیئة األوراق المالیة والسلع، وماري شابیرو ، الرئیس 

لف جالسكو من أجل السابق لھیئة األوراق المالیة والبورصات األمريكیة ونائب رئیس مجلس إدارة تحا
صافي االنبعاثات الصفري، وجان لومیر، رئیس مجلس إدارة بي إن بي باريبا، وماريا فیرارو، عضو المجلس 

 التنفیذي والمدير المالي لشركة سیمنز للطاقة.
 

الجولة الرابعة من إعالن أبوظبي للتمويل المستدام الجھات اإلضافیة الجديدة الموقعة على 
)2022(: 

  الخلیج للسندات والصكوك (جمعیةGBSA(  فیروفاكس 
 جرينومي  سیتكو 
 فرانكلین تمبلتون  Re Think HQ 
  اس ام بي سي نیكو كابیتال ماركتس

 المحدودة
 ريسبیرا الدولیة 

 ديلويت  كروس باوندري 
 مجموعة أرابیسك   كالريتيAI 
  بورصةAirCarbon Exchange  مجموعة أبیكس 
 ناتیكسیس   إكسشینج لیمتدكاربون كريديت 
 مشروع لیبرا  إرنست ويونغ الشرق األوسط 

 
 -انتھى-

 
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

أكتوبر  21افُتتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في 
. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بھدف توفیر منظومة مالیة متكاملة وواسعة النطاق ُتسھم 2015
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األعمال، وحلقة وصٍل استراتیجیة بین االقتصادات في ترسیخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة 
 .المتنامیة في الشرق األوسط وإفريقیا وجنوب آسیا وسائر أنحاء العالم

وترتكز استراتیجیة سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئیسیة التي تمتلكھا إمارة أبوظبي والتي 
تشمل الخدمات المصرفیة الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالیة والسلع واالبتكار المالي 

مستقلة ھي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق سلطات  أربعواالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي 
أبوظبي العالمي وسلطة تنظیم الخدمات المالیة وسلطة التسجیل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالیاً دولیاً 

 .كلم مربع) 14.1ھكتار ( 114على إدارة جزيرة الماريه، وھي منطقة مالیة حرة تمتد على مساحة إجمالیة تبلغ 
ق أبوظبي العالمي بدعم وتمكین المؤسسات المالیة وغیر المالیة والشركات والكیانات المسجلة في ويلتزم سو

السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظیمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق 
ط وشمال أفريقیا" ألربع سنوات متتالیة منذ تأسیسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوس

 *.تقديراً لمبادراته ومساھماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة
أو متابعة صفحاته  www.adgm.com لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

 Abu Dhabi Global@: لینكد إنعلى و،  adglobalmarket@: و"إنستجرام على منصات التواصل االجتماعي "تويتر"
Market (ADGM). 

 "المصدر: جوائز "جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقیا *
 

 :مع تواصلستفسارات اإلعالمیة، يرجى اللال
media@adgm.com 
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