
 

 خبر صحفي  

 

  لتداول سلعة الكربون    تنظيمي ر  إطاأول أبوظبي العالمي سوق تزامناً مع إطالق  
 على مستوى العالم 

وغرفة  الكربون أرصدة  لتداول بالكامل منظمة   بورصةأبوظبي تطلق أول  
في العالم به المقاصة الخاصة   

 
أرصدة الكربون وتمويلها مثل األصول المالية  المالية من خالل تنفيذ المعامالت يمكن للشركات 

 التقليدية
 

تعاونه  : أعلن سوق أبوظبي العالمي اليوم،  2022مارس    29 – أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة  
الكربون وغرفة  أرصدة  تداول  إلكترونية في العالم لبورصة    أول  إلطالق    ) ACXAirCarbon Exchange(مع  
 . سوق أبوظبي العالميفي العاصمة أبوظبي من خالل الخاصة به  مقاصة ال
 

  سلطة ووفًقا للورقة االستشارية التي نشرها مؤخراً، فمن المقرر أن يصبح سوق أبوظبي العالمي هو أول  
الكربون   أرصدة  تنظم  العالم،  االنبعاثات،    كسلعقضائية على مستوى  وتعويضات  الكربون  أرصدة  لتجارة 

 تشغيل أسواق السلع فورية الدفع ومشتقات السلع. ل وإصدار تراخيص التداول 
 

  وسيتيح اإلطار التنظيمي للشركات بتداول وتمويل تجارة الكربون كما هو الحال مع تداول األصول المالية 
 . تعويضهوالمشاركة واالستثمار في برامج الحد من الكربون  نسبة التقليدية، وبالتالي زيادة  

 
في  ويتوقع إطالقها    تداول منظمةكمنصة  األولى من نوعها في العالم  بإنشاء هذه المنصة    ACXوستقوم  

منظمة، تهدف  تداول  شركة  بصفتها  و.  سوق أبوظبي العالمي  تحت تنظيمالمنصة  وستخضع    .2022عام  
ACX    تمكينهم  التسوية وعمليات  في السوق، وتخفيف مخاطر  والعمالء  ال للمشاركين  إلى تقديم تداول فع
 . بشفافيةتسعير ال خدمات لحصول على من ا

والتي ستعرف  خاصة بتداول الكربون،  إلى إنشاء غرفة مقاصة منظمة    ACXوباإلضافة إلى ذلك، تهدف  
 . هاومشتقات  لعة الكربونألغراض الحفظ والمقاصة والتسوية لس ACX Clearing Corporationباسم 

 
على    ACXوتنوي   االعتماد  الحسابات"تقنية  مبدئيًا  ل  "الموزع  دفتر  التقليدية  الطريقة  جانب  تداول  إلى 

، تخطط  مقبلةفي مرحلة  و .  األصول االفتراضية   ترميزعبر  للتداول الفوري  السلع، إلنشاء أرصدة كربونية  
ACX    لدى  سيتم حفظ جميع الرموز الرقمية  والكربون اآلجلة كمشتقات سلع للتداول.  أرصدة  لتقديم عقود

تسوية في الوقت الفعلي  ستقدم  التي    ،الذكية للبلوك تشين عقود  الوتسويتها باستخدام    غرفة المقاصة 
 الفورية. لجميع المعامالت 

 
واألدوات  األسواق  ا في  ا حيويً وفور تأسيس غرفة المقاصة من طرف سوق أبوظبي العالمي، ستلعب دورً 

  الحيوي  في النظام  نوعية للمشاركين  إضافة  والتي ستعد  األصول االفتراضية،  ومن بينها  األخرى  المالية  
ل لتشمل منتجات الطاقة  وتوسيع نطاق عمل منصة التدا  ACXكما تنوي  لتداول األصول االفتراضية.  النشط  
 باإلضافة إلى أرصدة الكربون.  النظيفة

 
إطالق  يعد  : " سوق أبوظبي العالمي سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارةوقال  
تعزز هذه المبادرة التزام   ، حيثإنجاًزا عالميًا مهًما وهو األول من نوعه في أبوظبي الجديدة،    صة البور  هذه  

ومحور  مكانته كمركز مالي دولي رائد  لالرتقاء بجهوده المستمرة  سوق أبوظبي العالمي والتأكيد على  
لتمكين وتسهيل    ACXنحن متحمسون للمشاركة مع  و.  السلع والكربون  عالمي المستوى لألسواق تداول
الشركات على تحقيق أهدافها في إزالة    ينفي تمك  والتي ستسهم  . تداول أرصدة الكربون عالية الجودة

فإن  ،  2050بحلول عام  المنطقة تعلن التزامها بتحقيق الحياد الكربوني  باعتبارها أول دولة في  والكربون.  
أبوظبي لدعم طموحات االستدامة وتؤكد تركيز  إمارة  امتداًدا إضافيًا لمساعي  تعد  منصة التداول الجديدة  

 ." سوق أبوظبي العالمي على تحقيق الحياد الكربوني
 

https://www.aircarbon.co/


 

إيه سي أكس أند ويليام بازوس، العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة  ، قال  جهته ومن  
يعد  "  فريقيا:أ الشرق األوسط وشمال  ، ومدير العمليات المشتركة في منطقة  إيواناجاكيفين  
وتأتي  .  العالمية ألنشطة شركتنا  اتتوسعال، جزًءا ال يتجزأ من  أبوظبي العالمي والمنطقة بوجه عامسوق  

سوق  ، والتوسع في البرازيل وتطبيقنا الكامل للتبادل والمقاصة في  البورصة األلمانيةشراكتنا األخيرة مع  
قيقي من قلب منطقة  تقديم سوق عالمي ح من أجل    ، تلك األنشطة مجتمعةلأبوظبي العالمي مكمالً  
  الحيوي   هضمن نظاممع سوق أبوظبي العالمي  نحن متحمسون للعمل  وفريقيا.  أالشرق األوسط وشمال  
 " .مستقبليال فكير المتسم بالنشاط والت

 
الطوعي لتداول  سوق  ال تصنيفات  ضمن  لكربون  منصة لتجارة اكأفضل    ACXتكريم  في العام الماضي، تم  

البيئي.   للتمويل  المتحدة    ACX، دخلت  الماضييناير  شهر  في  والكربون  األمم  اتفاقية  مع  في شراكة 
الكربون من خالل وحدات خفض االنبعاثات المعتمدة  تداول  ( لتعزيز  UNFCCCاإلطارية بشأن تغير المناخ ) 

  30مالء الذين يمثلون  للعوالتي تسمح  (  CERsاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )ضمن  
خفض   وحدات  بشراء  مختلفة  هذه  وإزالة  دولة  وستكون  الكربون.  تعويض  ألغراض  المعتمدة  االنبعاثات 

ثاني سوق   تُدرج وحدات  المنصة هي  إفريقيا  الشرق األوسط وشمال  العالم واألولى في منطقة  في 
تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  خفض االنبعاثات المعتمدة الموجودة في سجل آلية التنمية النظيفة ال

 تغير المناخ. 
 
أول دولة    تشكلتغير المناخ، حيث  ب  الخاصة  ف دولة اإلمارات  اهدأمع    ACXتوافق المنصة الجديدة من  تو

، وهي المبادرة التي تسعى من  2050بحلول عام  التزامها بتحقيق الحياد المناخي  تعلن  المنطقة  في  
مستثمرين  ، فيما يسعى المزيد من التدفقات أسواق رأس المال العالميةاجتذاب  اإلمارات إلى  دولة  خالل  
 مبادئ الحكومة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات.المتوافقة مع  اتاالستثمارنحو 

 
يناير   حقق  2022وفي  قد  أنه  العالمي  أبوظبي  أعلن سوق  الكربوني  هدف  ،  موازنة  الحياد  خالل  من 
أول مركز مالي  وهو  ببناء اقتصاد أكثر استدامة.    ه التزاماألمر الذي يؤكد  ،  2021في عام    الكربون انبعاثات

 . يكربون يحقق الحياد الدولي في العالم 
 - انتهى-

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي
.  2015أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افُتتح 

س السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة   وتأس 
ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط  ا ، وحلقة وصٍل أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال

 وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.
 
ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل  ا ترتكز و

المالي واالستدامة. ويضم  ارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكار الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإد 
سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة  

ى إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة  سوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً علالتنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف 
 كلم مربع(.  14.1هكتار )  114مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

 
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق  

ي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه  لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيم
على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته  

 ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*
 

أو متابعة صفحاته على   www.adgm.comبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات عن سوق أ
 . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":  adglobalmarket@منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

 media@adgm.comلالستفسارات: 

 

 ACXنبذة عن 

("ACX") سوق التداول" هي بورصة عالمية أحدثت ثورة في سوق الكربون الطوعي. تتألف قاعدة عمالء Exchange"   من كيانات

توفر   لعمالئها منصة     ACXالشركات والمستثمرين الماليين ومطوري مشاريع الكربون وأصحاب المصلحة اآلخرين في القطاع. 
فية وهي سهلة االستخدام بأقل تكلفة عمولة متاحة في السوق. ستسمح تقنيتها األساسية  تداول تتسم بالكفاءة والشفا

 .Net Zero لسوق الكربون بالتوسع بكفاءة لتلبية الطموحات العالمية لـ
، وهو عبارة عن منصة هجينة مع بنية دفتر أوامر مركزية تقليدية ستكون مألوفة لجميع    2019في عام   Exchange تم إطالق

والمقاصة والتسوية.   T-0 لتحقيق تنفيذ الصفقات الذري البلوكشين  متداولين ذوي الخبرة. تستخدم البورصة أيًضا سرعة وكفاءة ال
 .آالف في الثانية 10يمكن لمحرك المطابقة األساسي في البورصة حاليًا مطابقة التداوالت بالترتيب ~ 

mailto:media@adgm.com


 

ل ACX ، يعد   2021اعتباًرا من مايو   انبعاثاته الكربونية بعد  أول تبادل سلبي  شهًرا من    12لكربون في العالم ، بعد أن عوضت 
باالستمرار في تعويض جميع   ACX تلتزم  .  .Onil Stoves Guatemala Uspantan( من خالل مشروع  2022المستقبل )حتى مايو  

 .شهًرا مقدًما 12انبعاثاتها لمدة 
 https://www.aircarbon.co.يرجى زيارة  لمزيد من المعلومات أو لتداول الكربون
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