
 

 

 
ر التمويل األخضر العامليسوق أبوظبي العاملي 

ّ
 على التزامه   يعقد شراكة مع مؤش

ً
تأكيدا

 بالتمويل املستدام 

املتحدة،   العربية  العاملي ومجموعة2022أكتوبر    27أبوظبي، اإلمارات  أبوظبي  أعلن سوق   : Z/Yen توقيع  عن  ،  اليوم

الذي يتخذ من عاصمة دولة   األخضر العاملي وسوق أبوظبي العاملي، املركز املالي الدولي الرائدشراكة بين مؤشر التمويل  

 
ً
 .بهدف دعم تطوير املؤشر وتأكيد التزامه بالتمويل املستدام وذلك، لهاإلمارات مقرا

ة ونمو هذه الشريحة من  من خالل تقييم جود  ،تطور التمويل األخضر في العالم  ويرصد مؤشر التمويل األخضر العاملي

املالية  التمويل املراكز  والتنوع  عد  وي.  العاملية  في  املناخ  تغير  تحديات  معالجة  في  األهمية  بالغ  املستدام  التمويل  تطوير 

 وتحقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة.  ،البيولوجي

، بوصفه مركز مالي يحرص على  سوق أبوظبي العاملي  تحظى باهتمام  التيالرئيسية  املحاور ويشكل التمويل املستدام أحد 

ذات  أهداف    للمساهمة في تحقيق وإصدارها  املنتجات    تصميموكذلك    ، واستثمارهتكوين رأس املال وجمعه  أنشطة  دعم  

قطاع    نمو وازدهاري  ف  التي قادها سوق أبوظبي العاملي  العديدة  ساهمت املبادرات قد  اقتصادية واجتماعية وبيئية. و منفعة  

أبوظبي،   في  املستدام  من وتشمل  التمويل  كل  املبادرات  املتحدة  اإلرشادية  املبادئ    قائمة  العربية  اإلمارات    حول لدولة 

أبوظبي للتمويل    املستدام، ومنتدىالتمويل املستدام، وإعالن أبوظبي للتمويل املستدام، والشهادة التنفيذية في التمويل  

 املستدام.

ظاهر بن ظاهر املهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي  قال  بة اإلعالن عن هذه الشراكة  بمناسو 

مؤشر التمويل األخضر العاملي  في جهود  املساهمة سوق أبوظبي العاملي نا فيسر ي ،اا رائًد ا عامليً ا ماليً مركزً بصفته  : "العاملي

إلى   معالهادفة  تعاونه  وتعزيز  املستدام،  للتمويل  عاملي  البيئية  الحوكمة  متطلبات  دمج  ل   Z/Yenمجموعة   إنشاء مرجع 

وتأتي    ،اقريبً   بهذا الشأن   تنظيمي    إصدار إطار  سوق أبوظبي العاملي  ويعتزمفي نماذج األعمال.  واالجتماعية وحوكمة الشركات  

  هذه الخطوة
ً
 ."املستدام  للتمويل منظومتهلتطوير والهادفة جهوده املستمرة  ل  استكماال

ب ا بمؤشر التمويل األخضر العاملي    سوق أبوظبي العامليبالتزام    Z/Yenلبروفسور مايكل ماينيلي، رئيس مجموعة  ورح 

 قا
ً
   سوق أبوظبي العامليودعم  ب برعاية  نرح  "  :ئل

 
  Z/Yen  جموعة مل  الذي سيتيح   ، وهو األمر التمويل األخضر العاملير  ملؤش

 و قياس االستدامة.  لتطوير وتوسيع عمل املؤشر  
 
التمويل    تنفيذ أجندة ل  سوق أبوظبي العامليفي    ئنالعمل مع زمال إلى اع  نتطل

 " املناخ. ر تغي ومواجهةالتمويل األخضر   توفيرلراكز املالية املعمل  أهمية تسليط الضوء على و  2019املستدام لعام 

 هنا الرجاء الضغط  مؤشر التمويل األخضر العامليعن  على التقرير الصادر  لالطالع

 - انتهى-
 

 

 

https://www.zyen.com/publications/public-reports/the-global-green-finance-index-10-supplement-the-role-of-the-financial-services-sector-in-supporting-agriculture/


 
 نبذة عن سوق أبوظبي العاملي 

 له، في  افُتتح  
ً
س السوق املالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف  2015أكتوبر    21سوق أبوظبي العاملي، املركز املالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا . وتأس 

سهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عاملي رائد للتمويل ومزاولة  
ُ
ستراتيجية بين االقتصادات املتنامية  ااألعمال، وحلقة وصٍل  توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق ت

 في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

 

وات وإدارة إدارة الثرستراتيجية سوق أبوظبي العاملي على املقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات املصرفية الخاصة و اترتكز  و 

العاملي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العاملي ومحاكم سوق  األصول وتداول املشتقات املالية والسلع واالبتكار املالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي 

 دو الأبوظبي العاملي وسلطة تنظيم الخدمات املالية وسلطة التسجيل كما يشرف  
ً
 ماليا

ً
 على إدارة جزيرة املاريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على سوق باعتباره مركزا

ً
ليا

 كلم مربع(. 14.1هكتار ) 114مساحة إجمالية تبلغ 

 

واالبتك العمل  ملواصلة  السوق  في  والكيانات املسجلة  والشركات  املالية  املالية وغير  وتمكين املؤسسات  بدعم  العاملي  أبوظبي  إطاويلتزم سوق  والنمو ضمن  والنجاح  ر ار 

قيا" ألربع سنوات متتالية تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفري

 ملبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع املالي وأسواق رأس املال في املنطقة.*
ً
 تقديرا

 

أو متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام":   www.adgm.comملزيد من املعلومات عن سوق أبوظبي العاملي، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني  

@adglobalmarket  :"و"لينكد إن@Abu Dhabi Global Market (ADGM) . 

 وشمال إفريقيا" جلوبال إنفستور الشرق األوسط" * املصدر: جوائز 

 media@adgm.comلالستفسارات: 

 

 للتواصل من قبل املؤسسات اإلعالمية: 

 سيمون هيلز

 رئيس منطقة الشرق األوسط 

 شركة إدملان سميث فيلد

 1173 973 50 971+جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 

 هاجر الطنيجي 

 رئيسة االتصال املؤسس ي واإلعلم، سوق أبوظبي العاملي 

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 

 

 

 
 

mailto:media@adgm.com
mailto:simon.hailes@edelmansmithfield
mailto:media@adgm.com

