
 

 صحفي  خبر
 

ورقة   نشرت أبوظبي العالمي  سوق ل  سلطة تنظيم الخدمات المالية
 المستدام  التمويل نشطةأل يلتنظيما عملال إطار مقترح  حول استشارية

 
 طار التنظيمي للتمويل المستدام  اإلمختلف اآلراء حول مقترح  الحصول على  إلى االستشاريةالورقة  تهدف •
كما لصناديق االستثمار "الخضراء"  في المنطقةاألول من نوعه   طار تنظيمي شامل يقدم المقترح تصوًرا إل •

 المناخ االستثمار في تحسين صناديق لمن نوعه  مبتكرإطار تنظيمي  يقدم أول 
 

المالية  سلطة تنظيم الخدمات    نشرت  :2022  نوفمبر  10اإلمارات العربية المتحدة،    أبوظبي،
  للتمويل شامل  تنظيمي    إطار  لصياغةات  مقترح  حول استشارية   ورقة أبوظبي العالمي اليوم،    لسوق

الخاصة،  المستدام القواعد  الموالب  تشمل  فيصناديق  االستثمار  نحو  المستدامة    جهة  األنشطة 
صة بالبيئة من  عن معلومات خا  اإلفصاححول  عمل  إطار    صياغة  ، وكذلكوإدارة المحافظ والسندات

  منظومة   نمو  تحفيز  إلىوتهدف الورقة االستشارية  .  قبل الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي
الرامية    العربية المتحدة  اإلمارات   دولة  جهود  ودعم  العالمي  أبوظبي  سوق  في  المستدام  التمويل
 . الكربونية االنبعاثات لخفض المناخي الحيادإلى 

 
  تعزيز أبوظبي العالمي الرامية إلى    سوق  جهود  ليستكملالشامل  التنظيمي    اإلطارمقترح    ويأتي
مع دوره لتطوير مجتمع حيوي    تماشياً   في إطار سلطته القضائية.  مستدامال  مويلللت  كمركز  مكانته

القتصادية التي  نحو األنشطة ا  توجيه رؤوس األموالفي    بشكل بارزوليساهم  للتمويل المستدام  
ستضع    ،وبناًء على ذلكالمستويين المحلي والعالمي.    على  الكربونيةاالنبعاثات    في خفضتساعد  

من المنتجات االستثمارية   لمجموعةومحددة  أساسية  معايير    التنظيمي،  إلطارل  المقترحة  مبادئال
أبوظبي العالمي   سوق يؤمن  حيث.  الموجهة نحو االستثمار في األنشطة المستدامةوالخدمات المالية  

"شهادات االعتماد  على تعزيز ثقة المستثمرين في  ساعد  يس  ،األساسيةوضع مثل هذه المعايير    أن
العالمي    دور  ، وتعزيزللمنتجات والخدمات  "الخضراء أبوظبي  كمركز عالمي للتمويل القيادي  سوق 

 المستدام.
 

 : الشامل التنظيمي اإلطار مقترح ويتضمن
 

إطار تنظيمي من نوعه على مستوى المنطقة لصناديق االستثمار "الخضراء" للمساعدة   أول •
 .بيئيًا المستدامة األنشطة نحو المال رأس  توجيه على

لمساعدة على توجيه رأس  وا  المناخ،  تحسين  فيلصناديق االستثمار    مبتكرإطار تنظيمي   •
 . الكربونية هاانبعاثات منأصول خضراء للحد  إلىللتحول  تسعىالمال إلى األصول التي 

 .المناخيو البيئي إطار تنظيمي لخدمات إدارة المحافظ التقديرية بالتحول •
في سوق أبوظبي  الصادرة إطار تنظيمي للسندات الخضراء والسندات المرتبطة باالستدامة  •

 العالمي.
  كثر شمولية أ  تنظيمي  طارإلوضع    سوق أبوظبي العالميالحالية في  اإلفصاح  متطلبات  تطوير •

المنطقة   مستوى  الحوكمة    عن  فصاحلإلعلى  مبادئ  تطبيق    ة واالجتماعي  ةالبيئيمدى 
المدرجة    والمؤسسية الشركات  المالية  من قبل  الخدمات  لرقابة سوق  وشركات  الخاضعة 

 .الكبرىالتجارية الخاصة  والكيانات أبوظبي العالمي
 

تنظيمي    إلى  وباإلضافة إطار  الحوكمة  ب  التزامهامدى    عن  لإلفصاحللشركات  طرح    البيئية مبادئ 
العالمي    ،والمؤسسية  ةواالجتماعي أبوظبي  سوق  العالمية   قدوةيشكل  المراكز  من  أقرانه  بين 
سوق    كما يعمل .الكربونية  االنبعاثاتمن    خاليمالي دولي في العالم    مركزأول  مع كونه  األخرى  
لالستبدال الطوعي    في العالم  بورصةأول  على توفير    التنظيمي  من خالل إطارهالعالمي  أبوظبي  



 

بوصفها    تداولها وتسويتها كسلع فورية   حيث يتم  ، )األدوات البيئية(  الكربونية والحد منهالالنبعاثات  
 سوق أبوظبي العالمي  وفر سي،  نظمة داخل سوق أبوظبي العالمي. وبهذه الطريقةأدوات مالية م  

المناسب والتي    حيويةمنظومة  تطور  ل  اإلطار  بالبيئة  المهتمة  وجهة  تعتبر  للشركات  االستدامة 
لنماذج   بها    والمؤسسية  ة واالجتماعي  البيئيةبيانات  العن    اإلفصاحمثل    أعمالها،أساسية  الخاصة 

 الكربونية.  تواتخاذ تدابير للحد من االنبعاثا
 

 

ل "يمث  :  العالمي  أبوظبي  سوق   إدارة  مجلس  رئيس  الزعابي،  جاسم  أحمد  سعادة  وقال
استراتيجية    التمويل أولوية  الخاص  المستدام  بالتركيز  يحظى  قطاع  أبوظبي  و  لسوق  بالنسبة 

  ف  اهدأتحقيق    نحوالمتحدة    العربية جهود دولة اإلمارات    دفعالعالمي، حيث نسعى للمساهمة في  
المناخي   "كوب    واستعدادها  ي الكربونالحياد  للمناخ  المتحدة  األمم  قمة  عام  "  28الستضافة  في 

  نرىالتمويل المستدام،  منظومة    لتعزيز  الالزمةلموارد  ل  سوق أبوظبي العالمي  توفير  وبفضل.  2023
جهودنا، مع إنشاء صناديق استثمارية تركز على االستدامة والعمل من أجل  ل  المثمرة  النتائجاليوم  

 "في العالم.الكربون  لتداول  منظ مة بورصة إطالق أول 
 

"الزعابي  وأضاف نوعه، سيرسخ    إن:  األول من  التنظيمي  اإلطار   رائد مكانتنا كمركز  إصدار هذا 
إطار تنظيمي   إصدار  خالل  فمن   ،وأفريقيا وجنوب آسيامستدام في منطقة الشرق األوسط  التمويل  لل

دوليًا   به  صناديق    بعض   من  مقربة  على  ووجودنا معترف  والثروات  أكبر   المؤسساتالسيادية 
  ليكون بكافة المقومات      يتمتعسوق أبوظبي العالمي    فإن الخاصة في العالم،    اتوالثرواالستثمارية  

العربية    المالية التي سيكون لها تأثير إيجابي على جهود دولة اإلماراتمنتجات والخدمات  لل  مركزاً 
 ." الكربونية االنبعاثات من الكامل بالحد المتمثل هدفالوالعالم لتحقيق  المتحدة

 
الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها سوق أبوظبي العالمي لتعزيز   االستشاريةتسلط هذه الورقة  

أجندة االستدامة من خالل إطاره التنظيمي لتوفير الشفافية من أجل حماية مصالح المستثمرين.  
  عملية التحول وستكون هذه التغييرات مكونات أساسية في إطارنا التنظيمي للمساعدة في دفع  

 ." الكربونية بعاثاتاالن من الكامل الحدإلى 

 

 . هنا  الضغطيرجى  ،التنظيمية والتعديالت االستشاريةعلى الورقة  لإلطالع
 

 . 2023 يناير 23يوم  حتى والمقترحاتالورقة االستشارية متاحة لتلقي اإلفادات  ستكون
 

حول مبادرات االستدامة المالية في سوق أبوظبي العالمي ومبادئه للحوكمة  المعلومات من لمزيد

 .هنا عليها  االطالعيرجى  البيئية واالجتماعية والمؤسسية،

 -انتهى-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.adgm.com/legal-framework/public-consultations
https://www.adgm.com/initiatives/sustainable-finance


 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 
العالمي،   أبوظبي  المتحدةهو  سوق  العربية  اإلمارات  دولة  لعاصمة  الدولي  المالي  منذ المركز   .

ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي   2015أكتوبر  21افتتاحه في 
كما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في ،  رائد ومقر متميز لممارسة األعمال

 أنحاء العالم. وكافةمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا 
  

بأكملها الماريه  العالمي مهمة حوكمة جزيرة  أبوظبي  المالية   يتولى سوق  المنطقة  التي تشمل 
أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق الحرة إلمارة  

 المباشر لقانون العموم اإلنجليزي.
  

األوسط   الشرق  منطقة  الدولية في  المالية  المراكز  أبرز  من  كواحد  العالمي  أبوظبي  ص نف سوق 
لشرق األوسط وشمال إفريقيا. وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة ا

بيئة عمل   العالمي  أبوظبي  يوفر سوق  العالم  في  وشموالً  تطوراً  المالية  المراكز  أكثر  أحد  بوصفه 
العالمي  أبوظبي  العالمية، ويتيح سوق  المالية  المالية وغير  متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات 

الشم االستفادة من خصائص  السوق  في  العاملة  الكيانات  بين سوق  لكافة  والتنوع  والتطور،  ول، 
 أبوظبي العالمي واألسواق العالمية األخرى. 

  
  www.adgm.comلمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

و"إنستجرام":   "تويتر"  االجتماعي  التواصل  منصات  على  صفحاته  متابعة  أو 
@adglobalmarket  :"و"لينكد إن@Abu Dhabi Global Market (ADGM). 

 
 : اإلعالمية المؤسسات  قبل من  للتواصل

 هيلز  سيمون
 األوسط الشرق منطقة  رئيس 

 فيلد  سميث إدلمان شركة
 1173 973 50 971+: جوال
 simon.hailes@edelmansmithfieldااللكتروني:  البريد

 
 الطنيجي هاجر

 العالمي أبوظبي سوق واإلعالم، المؤسسي االتصال رئيسة
 media@adgm.comااللكتروني:  البريد
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