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 بيان صحفي 

 ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الدورة الثانية من سوق أبوظبي العالمي يستضيف
 يهدف الحدث إلى تشجيع تبني ممارسات التمويل المستدام في الدولة •

 سيتضمن الملتقى إطالق العديد من المبادرات الرائدة وسيجمع أبرز رواد القطاع المالي •
 

: يستضيف سوق أبوظبي العالمي الدورة الثانية من ملتقى أبوظبي ، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة2020يناير    11
، وسيجمع ضمن أسبوع أبوظبي لالستدامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارضوذلك  , يناير 15للتمويل المستدامة في 

المواضيع والتحديات في مجال التمويل المستدام واالستثمار. ويأتي مختلف  ة  اد ومؤثري القطاع المالي لمناقشو أبرز ر   الملتقى
لتمويل المبادئ اإلرشادية ل  عنالملتقى في إطار التزام السوق في دعم أجندة االستدامة في الدولة حيث سيعلن  هذا الحدث

 .   رها من المباردات الرائدةوغي المستدام والجولة الثانية من الموقعين على إعالن أبوظبي للتمويل المستدام
: "يسرنا معالي/ أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالميوتعليقًا على الحدث، قال 

يأتي هذا الملتقى  .استضافة ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في دورته الثانية ونتطلع للترحيب بكافة المتحدثين والمشاركين
 في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز مبادرات التمويل المستدام ودعم أولويات االستدامة في الدولة." 

تضم قائمة المتحدثين في الملتقى العديد من المتحدثين البارزين ومنهم: معالي/ أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس 
ما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل شيخة شوال  ،إدارة سوق أبوظبي العالمي

ي، وزير التغير المناخي الزيود  بن أحمد ثاني /ومعالي الدكتور االستدامة العالمية، ومؤِسس كّل من مؤسسة حلقة األمل،
هيئة المساهمات لعميمي المدير العام لسعادة سالمة او ،  (  21  كوب)  المناخية  التغيرات  مؤتمرولوران فابيوس، رئيس    والبيئة،

 . السيد/ أحمد جاسم الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة أدنوك، و المجتمعية “معًا”
من خبراء   200ت مشاركة  ، شهد2019وتجدر اإلشارة إلى أن الدورة األولى ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام التي أقيمت في  

لإلعالن عن مبادرات عدة، حيث جاء إعالن أبوظبي للتمويل المستدام بحضور سمو الشيخ حامد  نصة شكلت مالقطاع، و 
جهة من القطاع الحكومي والخاص على اإلعالن بهدف   25بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي الذي شهد توقيع 

ملتقى العام الفائت، ستضم دورة هذا العام العديد  دعم جهود االستدامة وتعزيز اقتصاد الدولة. واستكمااًل للنجاح الذي حققه الم
 من الجلسات النقاشية والكلمات والكشف عن مبادرات وإعالنات جديدة من قبل شركاء القطاع.

 -انتهى-
 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 



 

2 
 

وتأّسس السوق المالي . 2015أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افتُتح 

 بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة

 . ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالما، وحلقة وصٍل األعمال

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة اترتكز و

ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة . المالي واالستدامة رة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكاروإدارة الثروات وإدا

سوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الهي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف 

 (. كلم مربع 14.1)هكتار  114منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ الماريه، وهي 

ار ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتك

أفضل مركز مالي للعام في منطقة "وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة . موالنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العا

 .*ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة" الشرق األوسط وشمال أفريقيا

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

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

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

 

 


