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أبوظبي للتمويل   ىلتقم"الخامسة من  الّدورة يستضيفأبوظبي العالمي  سوق
 2023 للعام "المستدام

  الدولية االستثمارية المؤسساتومشاركة جمع من  بحضورملتقى أبوظبي للتمويل المستدام   ينعقد •

لتعزيز حجم   التعاون مجاالت لمناقشة المالية والمؤسسات ةيالتنظيم والهيئاتوالقادة الحكوميين 
في إطار دعم جهود االستعداد النعقاد  االستدامة  مجاالت مختلف  في األموال رؤوس  تدفقو االستثمار

 28 كوب مؤتمرل

 

  الدولي  المالي  المركز  العالمي،   أبوظبي  سوق  أعلن :  2023  يناير  90  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  أبوظبي،

أبوظبي    ملتقى   السوق  يستضيف  حيث،  2023  للعام  فعالياته  أولىعن    المتحدة، العربية    اإلمارات   دولة   لعاصمة

  الدورة   جمعوت .  لالستدامة  أبوظبيأسبوع    فعاليات  ضمن من    ينعقد  والذي   2023يناير    19  يوم للتمويل المستدام  
المستدام  لتقىممن    ةالخامس للتمويل  والهيئات    والقادة  الدوليين   المستثمرين من    جمع  أبوظبي  الحكوميين 

  مختلف  في   األموالرؤوس    وتدفق  االستثمار  وإدارة  لتعزيز  التعاون  مجاالت  لمناقشة  المالية   والمؤسسات  التنظيمية
 . االستدامة مجاالت

  28  كوب  مؤتمر  النعقاداالستعدادات الجارية    تشمل  الرئيسية  مواضيعال   من   مجموعة  الرائدهذا الحدث    سيستعرض
(COP28) التحول  إضافة    المتحدة،العربية    اراتاإلم  دولة  في إ   إلى  األعمال  في  هداف  األ  تحقيقلستراتيجيات 

العالمي ودور فرص سوق الكربون    أيض اجدول األعمال    ويتضّمن، واالبتكار في المنتجات المالية المستدامة.  ية المناخ
ات التي تقود  عات والمنصّ التعليم في التمويل األخضر، باإلضافة إلى تسليط الضوء على الشركات الناشئة والمسرّ 

   .المستداممجال التمويل   فيالتغيير  جهود

من  ةقائم  وتضم كل  المستدام  للتمويل  أبوظبي  ملتقى  في  الرئيسيين    بنت   شما   الشيخة   سموّ   المتحدثين 

العربية    لدولة اإلمارات  لمسرعات تغير المناخ المستقلة التنفيذي  والمدير  الرئيس    ،يانه ن  آل   خليفة   بن  سلطان 
لهيئة    ،السويدي   بطي  مريم  الدكتورة  سعادةو  ،المتحدة التنفيذي  والسلعالرئيس  المالية    محمدو   ،األوراق 

الشرق   منطقة شؤونل  الدولي البنك رئيس  نائب ،بلحاج فريدوالرئيس التنفيذي لشركة مصدر،  ،الرمحي   جميل
المالي    ، باترسون   ثوي  هونغو  فريقيا،أاألوسط وشمال   المناخ   لعملياتل  التنفيذي  والرئيس المدير  في صندوق 

وعضو   المستدامة اتبالتمويل المبتكر واالستثمار المعنيّ المتحدة  لألممالمبعوث الخاص  ، ميزونو  هيروو األخضر، 

إلى    إضافة  ،ا""مع    -هيئة المساهمات المجتمعية  مدير عام    ،العميمي   سالمة  سعادةو  ،في مجلس إدارة تسال 
  بي   إن"بي  و  ،األول  أبوظبي  بنكو"،  تشارترد  ستاندردو" سي   بي   إس"إتش  و"  ستانلي"مورغن   من المتحدثين   كبار
 من كبرى المؤسسات العالمية.  غيرهمو "كابيتال"تايكهاو و "، كابيتال"جلف و  ،"باريبا

في سوق    إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية  قال  المناسبة  وبهذه

المالي بشكل    قطاعال  اهتمام   يتركّزهذا العام،    28  كوب  لمؤتمر  دولة اإلمارات  ستضافة"مع ا:  أبوظبي العالمي
جهة    بصفتناو.  الموضوعة  والسياسات  التنظيمية  بالقواعد  المدعومةمنتجات وخدمات التمويل األخضر    علىمتزايد  

نموّ أهميّة    ازديادعلى    التشديد  يمكننا  ،تنظيمية  تعزيز  التنظيمية في  األطر  المستدام  دور  ق  تدفّ   دعمو  ،التمويل 
الوصول إلى    أهدافلتحقيق    مهمةالمشاريع واالستثمارات التي تعتبر    نحومباشر  ال مباشر وغير  الال  ومألس اؤور

 ." صافي انبعاثات صفرية

العالمي    وأضاف أبوظبي  "يدعم سوق   : إطار   لمنظومةالمتسارع    النموّ قائال  اقتراح  خالل  من  المستدام  التمويل 

إلضافة إلى  با  ،هة نحو االستدامة والمحافظ والسندات المدارة الموجّ   اتتنظيمي شامل يغطي صناديق االستثمار
أبوظبي    سوق  يستضيفه  الذي  لتقىيجمع الموإطار عمل بشأن اإلفصاحات البيئية لشركات سوق أبوظبي العالمي.  

س  ؤو م نحو مستقبل مستدام من خالل دعم تخصيص رتسريع التقدّ   يةقادة وخبراء دوليين لمناقشة كيفالعالمي  
 محلي ا وعالمي ا."  الوصول إلى صافي انبعاثات صفريةلألنشطة االقتصادية التي تساعد على تحقيق أهداف  ألموالا

  هاز على االستدامة بما فيمن المبادرات التي تركّ   عدد االماضية،  مرّ السنوات    على  العالمي  أبوظبي  سوقدعم  
التمويل المستدام،    حولدولة  الفي    اإلرشاديةإعالن أبوظبي للتمويل المستدام والمجموعة األولى من المبادئ  

للكربون   وأصبح العالم  أول مركز مالي دولي محايد  للحوكمة    يرتكز   بحيث.  في  المقترح  الشامل  التنظيمي  إطاره 

  منظومة   توفير  لأج   من والتمويل المستدام على الجهود الحالية التي يبذلها  الشركات    حوكمةالبيئية واالجتماعية و
خطوة أخرى في  هذا العام    الخامسةدورته    فييقام    الذي   المستدام  للتمويل  أبوظبي  ملتقى يعدّ و.  ةومزدهرحيوية  

العربية    بإنشاء مركز مالي مستدام في عاصمة دولة اإلماراتأبوظبي العالمي    سوقالتزام    يؤكّدهذا االتجاه، مما  
 . المتحدة

 .هنا الضغطيرجى  ،2023 ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام برنامجعلى كامل   لالطالع

https://www.adgm.com/initiatives/sustainable-finance/adsff-2023/agenda


 
 

 -انتهى-
 العالمي  أبوظبي سوق عن نبذة
  كمركز   أبوظبي  مكانة   ترسيخ   في  العالمي  أبوظبي   سوق  ساهم  2015  أكتوبر   21  في   افتتاحه . منذ  المتحدة  العربية   اإلمارات  دولة   لعاصمة  الدولي  المالي   المركز   هوأبوظبي العالمي،    سوق

 أنحاء العالم. وكافةيشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا  كما ،األعمال لممارسة متميز ومقر رائد مالي
  

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

 . اإلنجليزي العموم لقانون المباشر  التطبيق
  

 وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  المالية  للتكنولوجيا  مركز  كأكبر  اختياره  تم  كما  وإفريقيا،  األوسط  الشرق  منطقة  في  الدولية  المالية  المراكز  أبرز  من  كواحد  العالمي  أبوظبي  سوق  ُصنف

في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي   وشموال   اتطور   المالية  المراكز أكثر  أحد بوصفه . إفريقيا
 األخرى. العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق االستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي واألسواق العالمية 

  
اإللكتروني    لمزيد الموقع  زيارة  يرجى  العالمي،  أبوظبي  سوق  عن  المعلومات  و"إنستجرام":    www.adgm.comمن  "تويتر"  االجتماعي  التواصل  منصات  على  صفحاته  متابعة  أو 

@adglobalmarket  إن"لينكد و:"@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

 

 

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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