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 األولى من يستضيف الدورةالمالي أسبوع أبوظبي 
ويمهد الستضافة  (R.A.C.E)التمويل المستدام قّمة 

 ( العام المقبل 28المناخ )كوب  لقمةدولة اإلمارات 
 

 للكربون.   محايدحدث هو  أسبوع أبوظبي المالي •
الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، تنعقد بحضور  التمويل المستدام ةقم •

للتغير   بدولة اإلمارات العربية المتحدةالمستقلة لمشروع المسرعات الرئيس التنفيذي 
الخوري وكيل وزارة المالية اإلماراتية وسعادة محمد  حاجي  يونس سعادة  المناخي،

 ، رئيس دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي ء الحماديعلي الشرفا
لتحقيق  جزيرة الجبيل. ففي إطار التزامه و  سوق أبوظبي العالمي توقيع مذكرة تفاهم بين •

 آالف شجرة قرم )المنغروف(  15زرع  الحياد الكربوني من خالل
 

المتحدة،   العربية  أبوظبي  شهد    :2022نوفمبر    17أبوظبي، دولة اإلمارات  الذي  المالي  أسبوع 
العالمي  أبوظبي  ال ينظمه سوق  المالي  ،  لعاصمة مركز  المتحدة،   العالمي  العربية  اإلمارات  اليوم،    دولة 

  الرئيسية والفعلية لالستدامة   المحاور  تتناول   التي  (R.A.C.E)التمويل المستدام  من قّمة  األولى  النسخة  
هيئة  وتم تنظيم القمة بالتعاون مع  التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل.    :وهي   في قطاع التمويل

 .)"معاً"( المساهمات المجتمعية 
 

تمويل   بينها  من  الموضوعات،  من  واسعة  مجموعة  معالجة  على  القمة  الحياد  جهود  وركزت  تحقيق 
وغيرها من   ،المناخ وأسواق رأس المال المستدامة الخاصة ب واعدوالق التنظيميةطر وصياغة األ ، الكربوني

التي   الالمواضيع  البارزين  لمجموعة من  رئيسيةالكلمات  شكلت محور  من    مضمونو  ، المتحدثين  لعدد 
التي شهدها   الرئيسية   النتائج والمناقشات كذلك استعرضت قمة التمويل المستدام  ، حوارية ال جلسات ال

في وقت سابق من هذا  العربية  مصر  شرم الشيخ بجمهورية  الذي عقد في  (  27مؤتمر وقمة المناخ )كوب  
العربية  اإلمارات  استضافتها في دولة  المقرر  (  28من مؤتمر وقمة )كوب  وبحثت في النتائج المرتقبة  ،  الشهر 

 . العام المقبلالمتحدة 
 

ضمن جهود استجابتها  التحرك اإليجابي المتنامي من الشركات العالمية والحكومات والدول  وبناء على  
إلحاًحا البيئية واالجتماعية وسياسات الحوكمة  أضحت    ، للقضايا األكثر  تحظى بأولوية كبيرة  السياسات 

جد األعمال.  اعلى  المبادرات  تماشيً وول  مع  وا  المجال   الدولية الوطنية  هذا  أبوظبي  في  سوق  وضع   ،
، حيث يلعب التمويل  إستراتيجيته أولويات  ضمن  والمؤسسية  لحوكمة البيئية واالجتماعية  مبادئ االعالمي  

على   الحفاظ  أهداف  تحقيق  في  رئيسيًا  دوًرا  لألجيال  دولة  اقتصاد  ازدهار  المستدام  وبيئتها  اإلمارات 
 القادمة. 

 
يتعاون  حيث  .  اً يكربون  امحايدً   احدثً يعد  ،  المالبيتجدر اإلشارة، إلى أن أسبوع أبوظبي  وفي هذا السياق  

من خالل برنامج    ، لتحقيق الحياد الكربونيACXمنصة سوق الكربون الطوعي  مع  سوق أبوظبي العالمي  
خفض  عمل على المشاريع التي ت  يتم ذلك عن طريق شراء أرصدة الكربون منو.  الكربون  انبعاثات  تعويض

 .ية نبعاثات الكربونالتقاط االأو 
 



 
 
 
 

قمة   الجبيل     R.A.C.Eوشهدت  بين جزيرة  تفاهم  توقيع مذكرة  بينها  بيئية مهمة، من  مبادرات  إطالق 

تعهد سوق أبوظبي العالمي،  لحد من االنبعاثات الكربونية  با  التزامهففي إطار  وسوق أبوظبي العالمي.  

، بما يساهم في تحقيق هدف جزيرة الجبيل بزراعة غابة تحتوي  )المنغروف(  قرم  ةشجر  15000بزراعة  

على مليون شجرة قرم جديدة في الجزيرة. وتتماشى هذه المبادرة مع األجندة الوطنية لدولة اإلمارات  

مليون شجرة    خطط جزيرة الجبيل بالمثابرة على زرعمع  ، و2030مليون شجرة قرم بحلول عام    100لزراعة  

  الشركات مع مؤسسات، حيث قامت الجزيرة بعقد عدد من طوال فترة العشر سنوات القادمة ياً قرم سنو

 خاصة وهيئات حكومية في العاصمة اإلماراتية. 

  شركة   في   لقطاع األعمالمحمود دندشلي ، الرئيس التنفيذي  الشراكة ، قال  هذه  تعليًقا على  

الجبيل العالمي في  لالستثمار   جزيرة  أبوظبي  بالترحيب بسوق  فخورون  “نحن  توفير  مسيرتنا  :  نحو 

مستقبل مستدام للجميع. سيدعم هذا التعاون مهمة جزيرة الجبيل في إنشاء مجتمعات مستدامة في  

أبوظبي من خالل سلسلة من المبادرات التعليمية واالجتماعية. أظهر الدعم الذي تلقيناه من   إمارة قلب

قطاعاتنا  مختلف شركائن أن جميع  العاصمة  الخضراء في  الحضرية  المساحة  بزيادة  التزامنا  إعالن  منذ  ا 

في مجتمعنا. وبدعم من    إيجابيً   تأثيرً   وهو إحداث    ، وأنشطتنا التجارية المختلفة لها هدف واحد مشترك

 نحن ملتزمون بترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة صديقة للبيئة ".  قيادتنا،شركائنا وتحت إشراف 

أطلق سوق أبوظبي العالمي    االستدامة والتمويل المستدام،ب  قطاعفي    المتواصلوتأكيًدا على التزامه  

، والتي يشهد  ، من بينها إعالن أبوظبي للتمويل المستدامخالل السنوات الماضية العديد من المبادرات  

حضور دولة اإلمارات العربية    تعزيز  وطنية تستهدف  رؤية  تدفعهم  عاًما بعد عام،   الموقعين عليه  تزايد أعداد

أبرزهموقًعا    80اإلعالن حاليًا    . ويضم اقتصادهاخدمة  و المتحدة في مجال االستدامة   بين  : مصرف  امن 

 مبادلة. مجموعة ودائرة التنمية االقتصادية بأبوظبي و التغير المناخي والبيئةوزارة و ،المركزياإلمارات 

أشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة  ،  االفتتاحية في قمة التمويل المستداموخالل كلمته  

للتمويل    المالية فعال  نموذج  لتحقيق  الهادفة  الوطنية  المبادرات  تفعيل  المالية على  وزارة  إلى حرص 

المستدام وتعزيز االستدامة المالية على المدى البعيد وذلك من خالل المشاركة كعضو فعال في مجموعة  

مويل المستدام  عمل التمويل المستدام في دولة اإلمارات، والتي تأتي بهدف دعم جهود تطوير قطاع الت 

في الدولة وتعزيز التعاون التنظيمي بين السلطات التنظيمية بشأن الممارسات واألطر الرامية إلى تمكين  

القطاع المالي، باإلضافة إلى مشاركة الوزارة في أعمال مجموعة العشرين المتعلقة في تفعيل خارطة  

 الطريق للتمويل المستدام. 

وأوضح سعادته إلى أن دولة اإلمارات تضطلع بدور كبير على مستوى العالم في مكافحة التغير المناخي،  

، بهدف ضمان  2050مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى عام    600حيث تستثمر أكثر من  

دولة   أن  إلى  البيئية، مشيراً  واألهداف  االقتصادية  االحتياجات  بين  التوازن  تعمل على  تحقيق  اإلمارات 

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم الجهود لتحقيق االقتصاد الخالي من الكربون    االستثمار في

الفوائد   وجني  المستقبلية  الجاهزية  لتعزيز  عالمياً  األسعار  الرتفاع  اإليجابي  األثر  من  االستفادة  مع 

   األخضر.  االقتصادية للتحول

 

على   تحا  ذلك،عالوة  أساسية  أطلق  عمل  مجموعة  وهو  المستدامة،  المالية  التكنولوجيا  لدى  لف 

في جمعية المالية  أفريقيا   التكنولوجيا  وشمال  األوسط  في  حول  تقرير  ،  (MFTA)الشرق  االستدامة 

. يسلط التقرير الضوء على مدى ضرورة تشجيع شركات  أسبوع أبوظبي المالي خالل    نولوجيا الماليةالتك

https://mena-fintech.org/sustainability-fintech-report-2022/?case-study=4286
https://mena-fintech.org/sustainability-fintech-report-2022/?case-study=4286


 
 
 
 

على إضفاء الطابع المؤسسي على المبادئ المستدامة في أقرب وقت    "( الفينتك")  التكنولوجيا المالية 

وتقديم أمثلة عملية حول كيفية القيام بذلك ، وبالتالي إلهام اآلخرين لفعل الشيء    مسيرتهم،ممكن في  

مة  حوكمة والمسؤولية البيئية واالجتماعية على قيمة العالل نفسه. كما أنه يركز على التأثير اإليجابي ل

 التجارية واألرباح والخسائر ويتضمن مساهمات األعضاء في برنامج القيادة المستدامة للتكنولوجيا المالية. 

ألهمية   واالجتماعية  نظًرا  البيئية  في المسؤولية  أكاديمية    والحوكمة  تلتزم  العالم،  أنحاء  سوق  جميع 

العالمي لدولة    المعرفيالذراع    أبوظبي  االقتصادية  التنمية  في  بالمساهمة  العالمي،  أبوظبي  لسوق 

اإلمارات العربية المتحدة من خالل توفير المؤهالت التي تعمل على تحسين نوعية حياة القوى العاملة  

المحلي.   المجتمع  وكذلك  الناسوعائالتهم  تقدم  وعامة  العالمي .  أبوظبي  خالل  أكاديمية سوق  من   ،

  المسؤولية البيئية واالجتماعية والحوكمة برنامج    ،( LIBF)  المصرفية والمالية  للخدمات لندن  معهد   شريكها 

 لمستويات مختلفة من المجموعات المهنية لتعزيز التنمية االقتصادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

سوق  في  جيفاناكيس، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية   إيمانويلوقال  

،  وق أبوظبي العالمي سمن عمل    يشكل دعم التمويل المستدام جزءاً اساسياً   : "أبوظبي العالمي

  نجاحه في توفيرو،  2050بحلول العام  االنبعاثات الكربونية    تصفيرالفعالة في برنامج  في ظل مساهمته  

،  فجوة التمويل األخضرقطاعين العام والخاص في سعيهما لسد  لل  داعمةو  منظمة  ومنصة  صالحةعمل    بيئة

المالية  تتيح  ومنظومة متكاملة   األدوات  المشاريع  لمصدري  المال لتمويل  وأدوات االستثمار بجمع رأس 

، ويخصص المستثمرون رأس المال لتلك المنتجات    االنبعاثات الكربونية  تعويضتدعم جهود  واألنشطة التي  

 " المشاريع .   لهذه  إطار تنظيمي قوي يسمح لهم بالثقة في أوراق االعتماد الخضراءنتيجة وجود  والخدمات  

 -انتهى-
 
 
 
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 
ساهم سوق أبوظبي    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  العربية المتحدةالمركز المالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات  هو  سوق أبوظبي العالمي،  

كما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات المتنامية  ،  العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة األعمال 
 أنحاء العالم. وكافة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا 

  
التي تشمل المنطقة المالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي   يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه بأكملها 

 العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم اإلنجليزي. 
  

الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا    ُصنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية 
بيئة المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشموالً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي  

ا  وغير  المالية  المؤسسات  تجتذب  وشاملة  متطورة  السوق  عمل  في  العاملة  الكيانات  لكافة  العالمي  أبوظبي  ويتيح سوق  العالمية،  لمالية 
 االستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي واألسواق العالمية األخرى. 

  
أو متابعة صفحاته على منصات التواصل    www.adgm.comلمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  

 . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":  adglobalmarket@يتر" و"إنستجرام":  االجتماعي "تو
 

 للتواصل من قبل المؤسسات اإلعالمية:
 سيمون هيلز 

 رئيس منطقة الشرق األوسط 
 شركة إدلمان سميث فيلد 

 1173 973 50 971+جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 
 

 هاجر الطنيجي 
 رئيسة االتصال المؤسسي واإلعالم، سوق أبوظبي العالمي 

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adgm.com%2F&data=05%7C01%7CTarek.Zahnan%40edelmansmithfield.com%7Ce3182c6455744f583b7208da94ad09c7%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637985768190683627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9RqII0u72eX9yhLrG6X3oFYkIcWV210kXLXAXjMe9uE%3D&reserved=0
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