
 

 بيان صحفي

 

سوق أبوظبي العالمي ينضم لشبكة البنوك المركزية والمشرفين لتخضير 

 النظام المالي

 

: أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي ، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة2019يونيو  00

الدولي في أبوظبي، عن انضمام سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة له إلى شبكة البنوك المركزية 

التمويل المستدام في  جهود تعزيزبوالمشرفين لتخضير النظام المالي، وذلك تأكيداً على التزام السوق 

مشاركات السوق في الشبكة من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة كافة. وتأتي أول 

تحت عنوان:  2019التقرير الذي نشرته الشبكة في أبريل الترحيب ودعم التوصيات التي جاءت في 

 التغيير المناخي كمصدر للمخاطر المالية" -"دعوة إلى التحرك

 المنصة، وتعد 2017ت شبكة البنوك المركزية والمشرفين لتخضير النظام المالي في ديسمبر انطلق

جمع البنوك المركزية والمشرفين من كافة الولايات القضائية بهدف ب ة التي تختصالوحيد ةالعالمي

المالية  الفرص الناتجة عن التغير المناخي وإيجاد طرق لتوظيف المواردفهم وإدارة المخاطر المالية و

 الحالية لتحقيق التحول نحو اقتصاد مستدام.

تأتي عضوية سلطة تنظيم الخدمات المالية في الشبكة ضمن جهود ومبادرات السلطة المتواصلة 

متكاملة ومنصة للتمويل المستدام في دولة الإمارات العربية  أعمالالتي تهدف إلى إيجاد بيئة 

نها تحقيق الأهداف الاقتصادية شأالتي من  رأس المال وتطوير المنتجات تكوينتدعم المتحدة 

وتطلع سلطة تنظيم الخدمات المالية لدعم الشبكة في كافة أعمالها ومبادراتها  والاجتماعية والبيئية.

 ة وإدارة مخاطر التغير المناخي في القطاع المالي.في تطوير وحماية البيئ

وتجدر الإشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي أطلق أجندة التمويل المستدام في يناير، بداية العام 

للتركيز على شمل مبادئ الاستدامة في الإطارات التنظيمية وتعزيز التعاون المحلي والدولي  ،الحالي

وعي والتواصل، بالإضافة إلى إيجاد بيئة مالية مستدامة في سوق أبوظبي ونشر المزيد من المعرفة وال

العالمي. وكما يهدف سوق أبوظبي العالمي لدعم مبادرات دولة الإمارات فيما يتعلق في التمويل 

 . 2030-2015وأجندة الإمارات الخضراء  2021المستدام ومنها رؤية الإمارات 

 

 انتهى

 

 :العالمينبذة عن سوق أبو ظبي 

أكتوبر  21فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 

. وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع 2015من عام 

ا محوريا من رؤية أبو ظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزء



 

الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال 

ومن خلال  .ريقيا، وجنوب آسياوالتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأف

سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي 

أطر تنظيمية ذات ضمن العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، و

وينشط سوق  .كم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العاممستويات عالمية، ونظام محا

أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة 

يد من النشاطات مع مرور الوقت، الأصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المز 

 للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني .وفقا لاحتياجات السوق
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