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 بيان صحفي
 

سوق أبوظبي العالمي يستضيف ملتقى أبوظبي للتمويل 
 محايدة للكربونالمستدام ليكون منصة 

 
  يعد الملتقى أول حدث ومنصة في دولة اإلمارات مختصة في التمويل المستدام ومعايير

 حياد كربوني االستدامة تحقق

  2022يناير  19انطالق الدورة الرابعة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في 

 

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز  - 2021ديسمبر  13أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

للحصول على  AirCarbon Exchange (ACX)عن تعاونه مع  بوظبي،ألمالي الدولي الرائد في العاصمة ا

مشروع يتم ذلك عن طريق شراء أرصدة الكربون من وس، تعويضالبرنامج  أحد حالة حياد الكربون من خالل

 .تقليل أو امتصاص انبعاثات الكربونيسعى ل

 

 ةالجماعية للقطاع المالي في الدولويل المستدام منصة تعزز التعاون والجهود مُيعد ملتقى أبوظبي للت

بما يدعم التمويل المستدام واالستثمار في المشاريع والمبادرات التي تدعم أهداف وتطلعات العمل 

  ضمن مستقبل أفضل وأكثر استدامة.وتالمناخي للدولة 

 

ويل المستدام امتداداً استراتيجياً اللتزام سوق أبوظبي العالمي بدعم ميعتبر ملتقى أبوظبي للتو

وتعزيز وتطوير اقتصاد مزدهر  2050دولة اإلمارات العربية المتحدة بحلول عام  المبادرات االستراتيجية في

ومستدام. حيث سيجمع الملتقى بدورته الرابعة صانعي القرار من القطاع الحكومي حول العالم وكبار 

المستثمرين المؤسسيين العالميين والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية ورجال األعمال والمبتكرين 

مشاركة أفضل الممارسات والتجارب ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاع. فيما سيفتح الحدث ل

المجال أمام مجاالت جديدة من التعاون الدولي لزيادة الجهود التي تعزز التمويل المستدام وتسريع تدفق 

 رأس المال نحو االستثمارات والمشاريع المستدامة.

 

ة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي سعادوفي هذه المناسبة، قال 

على االستثمارات المسؤولة ضمن مهام السوق ع التشجي: "يأتي تسهيل التمويل المستدام والعالمي

التطرق لمخاوف تغير المناخ واالستدامة التي تؤثر على القطاع  حرصنا على وأولوياته الرئيسية، فضالً عن

لطالما فإنه ية على المدى الطويل في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومعالجتها. المالي واالقتصاد والرفاه

مشاركاتها وأعمالها نحو تعزيز االستدامة، والتي يعد أبرزها  فيكانت الدولة سباقة وذات رؤية مستقبلية 

مر الدول من مؤتوكونها الدولة المضيفة  2050المبادرة االستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 

 .COP28األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
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التنويع االقتصادي في سيواصل سوق أبوظبي  العالمي، بصفته مركزاً مالياً دولياً متطوراً، جهوده لدعم 

 ADSFFأبوظبي وتعزيز التزام دولة اإلمارات نحو مستقبل أكثر استدامة. إن انخفاض البصمة الكربونية لـ 

 "ليس شيئاً ضروريا فحسب، ولكنه أيًضا قرار تجاري صحيح.

 

مال في القطاع ع الدورة الرابعة المرتقبة من الملتقى رواد القطاع وقادة الفكر وكبار رجال األعموستجهذا 

سعادة وبما في ذلك، بان كي مون، رئيس الجمعية العمومية ورئيس المعهد العالمي للنمو األخضر، 

رئيس دائرة التنمية  ،معالي محمد علي الشرفاء الحماديو ،يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية

تنفيذي لمؤسسة اإلمارات للطاقة سعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس الو، االقتصادية

سعادة د. مريم بطي وسعادة سالمة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، و، النووية

ماري شابيرو ، الرئيس السابق لهيئة األوراق السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق المالية والسلع، و

تحالف جالسكو من أجل صافي االنبعاثات الصفري،  رئيس مجلس إدارةونائب  المالية والبورصات األمريكية

، عضو المجلس التنفيذي والمدير المالي وماريا فيرارو، ، رئيس مجلس إدارة بي إن بي باريباجان لوميرو

 .سيمنز للطاقة لشركة

 

بتكار وكيفية هداف االستدامة واالخدمة أل دعم اللوائحوتشمل المواضيع التي سيناقشها الملتقى آلية 

 ربط المستثمرين بالفرص واستخدام التمويل اإلسالمي للحد من تغير المناخ والتكيف معه.

 

 .هنا، من 2022يناير  19دام في ستبوظبي للتمويل المللمشاركة في ملتقى أ

 

 -انتهى-

 عن سوق أبوظبي العالمي نبذة

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

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق 2015

ي رائد للتمويل ومزاولة األعمال، وحلقة وصٍل استراتيجية بين تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالم

 .االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي 

فية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكار المالي تشمل الخدمات المصر

واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم 

تباره مركزاً مالياً سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باع

كلم  14.1هكتار ) 114دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

 .مربع(

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

النجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق لمواصلة العمل واالبتكار و

السوق منذ تأسيسه 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  www.adgm.com لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

 Abu Dhabi@:"و"لينكد إن  adglobalmarket@ :"صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام

Global Market (ADGM). 

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

 

https://www.adgm.com/initiatives/sustainable-finance/adsff-2022
https://www.adgm.com/initiatives/sustainable-finance/adsff-2022
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 للتواصل: 

 أحمد القبيسي

0501118444 

 


