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 خبر صحفي  

 

   " 28كوب مؤتمر " نحو الطريق يمهد  "ملتقى أبوظبي للتمويل املستدام"

 

دولة  استعدادات  ضمن  وذلك  مجموعة من املواضيع الرئيسية    "مملتقى أبوظبي للتمويل املستدا"الدورة الخامسة من  تناولت   •

في  التحديات والتوجهات الحالية    ه علىجلساتوركزت    2023خالل العام    "28مؤتمر "كوب  الستضافة  العربية املتحدة  اإلمارات  

 من خالل الحلول املبتكرة مجال التمويل املستدام

 اتدوالر ال  من  ملياراتإلى عدة  الشركة املتخصصة في التكنولوجيا املالية والتي يصل حجم أعمالها    ،Aspiration"أسبيريشون"   •

تعلن خالل مشاركتها   وروبرت داوني جونيور،  نجوم السينما الميركية )هوليود( ليوناردو دي كابريو  والتي تحظى بدعم    ،ةمريكيال 

جديد لها في سوق أبوظبي العاملي   مقرفي ملتقى أبوظبي للتمويل املستدام، عن توسيع حضورها في السوق اإلماراتية عبر تأسيس 

 املدعومة من مكتب أبوظبي لالستثمار  Access Abu Dhabiمن خالل مبادرة "الوصول إلى أبوظبي" 

 على هذا اإلعالن ما يرفع عدد   مؤسسة إضافية إلى قائمة املوقعين   37  بانضمامرسمًيا  ب  يرح    "إعالن أبوظبي للتمويل املستدام" •

 117 العضاء إلى

 

املتحدة،   العربية  اإلمارات  دولة  من    فعالياتبنجاح،    اليوم  اختتمت:  2023يناير    19أبوظبي،  الخامسة  أبوظبي "الدورة   ملتقى 

 متنوعةمجموعة  على  ى  امللتق جدول أعمالوركز    .  "أسبوع أبوظبي لالستدامة"ضمن    "سوق أبوظبي العاملي"الذي استضافه    "للتمويل املستدام

هذا     ته  الستضاف  العربية املتحدة  دولة اإلمارات  الذي تستعد"  28مؤتمر "كوب    ملسار نحو انعقاداد  يتمه تسهم في    املحاور التي من املواضيع و 

 العام.

   

فيالذي    لتقى،املناقش  و  القطاع الخاص  الحوارية،جلساته    شارك  مبتكرين،  حكوميين وهيئات تنظيمية و   مستثمرين وقادةو   مؤسسات من 

مجموعة من  باإلضافة إلى    مجاالت التعاون لتعزيز وإدارة االستثمار وتدفق رؤوس الموال في مختلف مجاالت االستدامة  ،مؤسسات مالية و 

 املواضيع الرئيسية  
ً
ن جدول أعمال امللتقى .  "  28ؤتمر "كوب  مل  تمهيدا عمليات ومنتجات التمويل و سوق الكربون العاملي  آفاق  مناقشة    ،وتضم 

ات  دعمنحو  توجيههاوسبل  املستدام عات واملنص   لها سوق أبوظبي العاملي التي تتخذ منالشركات الناشئة واملسر 
ً
 . مقرا

 

وسوق الكربون العاملي    "اقتصاد الصقر الخضر"الرئيسية من بينها  املوضوعات  عدًدا من    خالل امللتقى    الحوار   وحلقات الجلسات  اقشت  كما ن

 لبرامج تمويل الحالي    الواقعوجهات النظر حول  . باإلضافة إلى استعراض مختلف  لتمويل واالستثمارلوائتمانات الكربون واملسارات املبتكرة  

 . املبادراتوغيرها من  ،الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية راتمباد تمويلودور البنوك واملؤسسات املالية الخرى في ، املناخ

 

نهيانألقت  و  آل  خليفة  بن  بنت سلطان  املستقلةالتنفيذي  واملدير  الرئيس  ،  الشيخة شما  املناخ  تغير  العربية   ملسرعات  اإلمارات  لدولة 

" كمحفز 28أوضحت رؤيتها حول أهمية دور مؤتمر "كوب  كما  أبوظبي بتأسيس مستقبل مستدام،  إمارة  على التزام   عبرها  أكدتكلمة    ،املتحدة

  كوسيلة لالستثمارات املستدامة   املشتركالتأكيد على دور التمويل  وسلطت الضوء على    ،  للسياسات والخطط التي تعزز جهود التعاون الدولي  

 املتعددة الطراف. 

التحوالت التي  ولفت إلى    لتقى أبوظبي للتمويل املستدامملالرئيس التنفيذي لشركة مصدر، عن النتائج الرئيسية    الرمحي،وتحدث محمد جميل  

في نشاط مصدر  هذا  سيشهدها في عام  ال  هاسندات   ى إصدار أول  الشركة  عتزمتحيث    العام   الدوليين 2023خضراء  ، مما يسمح للمستثمرين 

 مصدر.شركة نمو  توسع و باملشاركة في 

 

حيث   ،الدوليلبنك  في ا مجلس التعاون الخليجي لدول  اإلقليمي  تحدث عصام أبو سليمان املديروفي جلسة بعنوان "اقتصاد الصقر الخضر"،  

لط الضوء على     2املحلي من    هاناتجإجمالي  "استراتيجية النمو الخضر" في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تهدف إلى زيادة  تبني  أهمية  س 

هونغ ثوي باترسون، املدير املالي    وره استعرض  بد.  2050تريليون دوالر أمريكي في العام    13إلى أكثر من    2022تريليون دوالر أمريكي في العام  

في البلدان  الكربونية  نبعاثات  اال أكبر صندوق عاملي مخصص للحد من  ، والذي يعد  ات في صندوق املناخ الخضروالرئيس التنفيذي للعملي
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الحالي  حول    هنظر وجهة  النامية،   لرؤيقدم  و   ،املناخ  لتمويلالوضع  املقبل.  ته  الخاصشارك  كما  لعام  املبعوث  ميزونو،  لألمم  السابق    هيرو 

 حول التمويل املبتكر واالستثمار املستدام. رؤيته  ،عضو في مجلس إدارة تسالالاملبتكر واالستثمارات املستدامة و املتحدة املعني  بالتمويل 

 

سوق    في املاليةناكيس الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات  إيمانويل جيفا   قالأبوظبي للتمويل املستدام،  نجاح ملتقى  وتعليًقا على  

يتوافق مع الهداف   بمااالستراتيجيات  توحيد  لمنصة مثالية    "أبوظبي للتمويل املستدامملتقى  "الدورة الخامسة من    تشكل: "أبوظبي العاملي

العربية     " 28"كوب    ملؤتمراملوضوعة   اإلمارات  دولة  تستضيفه  العام  ةاملتحدالذي  ال  حشد  امللتقى   جمعحيث    .هذا  اإلقليميين  من  خبراء 

 لدفع تعد أداة ضرورية    والتي   ،الخاصةموال  ال رؤوس  تريليونات من    لتسهيل تدفق  السبل املثلى  الستكشاف  والرأي  والعامليين وقادة الفكر  

 ".القرن هذا بحلول منتصف  الوصول إلى صافي انبعاثات صفريةالجهود العاملية نحو 

 

وسلطة تنظيم    التمويل املستدام واالستثمارات املسؤولة من بين املهام الساسية لدينا في سوق أبوظبي العاملييعد تسريع  "  :إيمانويلوأضاف  

والرفاه   ياالقتصادالنمو  . وذلك إلى جانب معالجة مخاوف تغير املناخ واالستدامة التي تؤثر على القطاع املالي و الخدمات املالية لدى السوق 

ستراتيجية لدولة ال مع املبادرات اومن أجل ذلك، نحرص على اتساق جهودنا  على املدى الطويل.    العربية املتحدة  اتدولة اإلمار في  االجتماعي  

أبوظبي ليس إمارة  نواصل تكثيف جهودنا لدعم  سو .  2050العام   لتحقيق الحياد املناخي" بحلول  االستراتيجية "املبادرة  وفي مقدمتهااإلمارات  

 في الدولة. املستقبل املستدام بفعالية في ُيساهمسالذي   "اقتصاد الصقر الخضرأيًضا " إنماو  "اقتصاد الصقر"فقط لبناء 

 

خالل   انضموا إلى قائمة املوقعين  جديًداعضو    37بـ    "سوق أبوظبي العاملي"الصادر عن    "إعالن أبوظبي للتمويل املستدامب "وخالل امللتقى، رح  

أكدوا    نالذي،  الجددلألعضاء  حفل خاص  املناسبة    بهذهأقيم  و   .117   منأكثر    ، ما رفع عدد الجهات العضاء إلىلالنضمام  الجولة الخامسة  

املستدام"  ب للتمويل  أبوظبي  "إعالن  على  واالستدامة.التزامهم  توقيعهم  املناخي  العمل  امللتقى    تجاه  شهد  شركة  كذلك  أسبيريشون" إعالن 

Aspiration  والتي تحظى بدعم   عدة مليارات من الدوالرات المريكية ، الشركة املتخصصة في التكنولوجيا املالية والتي يصل حجم أعمالها إلى

في    مقرها  في السوق اإلماراتية عبر تأسيس    عن توسيع حضورها   نجوم السينما الميركية )هوليود( ليوناردو دي كابريو وروبرت داوني جونيور،

للمؤسسات الكبيرة والصغيرة    تقدماملناخ  تخصصة في قطاع  امل  Aspiration  أسبيريشون"شركة  تقتض ي اإلشارة إلى أن  و .  سوق أبوظبي العاملي

والخدمات  املنتجات  خالل  من  الجودة  عالية  الكربون  أصول  من  مجموعة  إلى  الوصول  إمكانية  واملستهلكين  واملستثمرين  والحكومات 

 االستدامة. نحو واالستثمارات املبتكرة التي تقود 

 

 القطاع املالي في دولة اإلماراتوتحظى بتأييد  جماعي  ز الجهد ال يتعز ، تستهدف  ذات هدف واضح منصة    م "ملتقى أبوظبي للتمويل املستدام"وقد  

املناخ  جهة تحديات  االوطنية ملو الهداف  تحقق  ملشاريع واملبادرات التي  في االتمويل املستدام واالستثمار  جهود  دفع  ، الساعي إلى  العربية املتحدة

جعله أحد ياملتحدثين واملشاركين، ما  من بينهم  شخص    1000  يقارب  ما  امللتقىوحضر  .  مستقبل أكثر استدامةبناء  نحو  إنجاز رؤية الدولة  و 

 . 2023للعام " 28نعقاد مؤتمر "كوب ضمن االستعداد الاملنطقة في مجال االستدامة على مستوى فعاليات الرئيسية الأبرز 

 

 -انتهى -

 
 نبذة عن سوق أبوظبي العاملي 

ساهم سوق أبوظبي العاملي في ترسيخ مكانة أبوظبي    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  املركز املالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدةهو  سوق أبوظبي العاملي،  

أنحاء   وكافةفي منطقة الشرق الوسط وإفريقيا وجنوب آسيا   كما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات املتنامية، كمركز مالي رائد ومقر متميز ملمارسة العمال 

 العالم. 

  

التي تشمل املنطقة املالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العاملي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على  يتولى سوق أبوظبي العاملي مهمة حوكمة جزيرة املاريه بأكملها

 العموم اإلنجليزي. التطبيق املباشر لقانون  

  

ولوجيا املالية في منطقة الشرق ُصنف سوق أبوظبي العاملي كواحد من أبرز املراكز املالية الدولية في منطقة الشرق الوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكن

 في العالم يوف
ً
 وشموال

ً
ر سوق أبوظبي العاملي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب املؤسسات املالية وغير املالية  الوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر املراكز املالية تطورا

العاملي والسواق العاملية    العاملية، ويتيح سوق أبوظبي العاملي لكافة الكيانات العاملة في السوق االستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي

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

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

 

 للتواصل من قبل املؤسسات اإلعالمية: 

 سيمون هيلز

 رئيس منطقة الشرق الوسط 

 شركة إدملان سميث فيلد

  973 50 971+1173جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 

 هاجر الطنيجي 

 رئيسة االتصال املؤسس ي واإلعالم، سوق أبوظبي العاملي 

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

