تقرير حالة التمويل المستدام
.A

مقدمة

.1

يستعرض تقرير حالة التمويل المستدام (التقرير) المبادرات التي تبناها كل من
سوق أبوظبي العالمي ،ووزارة التغيير المناخي والبيئة ،والشركاء من القطاعين
العام والخاص الموقعون على إعالن أبوظبي ،واألطراف المعنية األخرى في
الدولة حتى تاريخه ،بهدف تعزيز أولويات التمويل المستدام في الدولة.

.2

أهداف التقرير:


رصد اإلنجازات التي حققتها األطراف المعنية من المؤسسات العامة
واألفراد في الدولة ،وإبراز اإلجراءات /الخطوات التي يتعين عليهم االستمرار
في اتخاذها كمدخالت أساسية في أجندتهم الشاملة للتمويل المستدام؛



االحتفاء بالمبادرات الجديدة وإنجازات الشركاء الرئيسيين وأهم الزمالء
الموقعين على إعالن أبوظبي؛ و



أن يكون هذا التقرير بمثابة دعوة للعمل لمضاعفة الجهود الجماعية التي
ستمكّن القطاع المالي من تحقيق اقتصاد مرن ،ومستدام من خالل وفاء
هذا القطاع بدوره الكامل.

.3

اضطلعت حكومة أبوظبي والجهات االتحادية المعنية والسلطات المحلية ،إلى
جانب األطراف المعنية ذات الصلة من القطاع الخاص ،بالقيادة الكافية لتحقيق
غايات التنمية المستدامة والوفاء بمقتضيات اتفاق باريس.1

.4

انطالقا من هذه الغايات والمقتضيات ،طورت دولة اإلمارات العربية المتحدة
أجندتها الخضراء  ،2030-2015والخطة الوطنية للدولة للتغير المناخي -2017
 2050بهدف تقوية قدرات الدولة على تحقيق اقتصاد أخضر وشمولي ،واالرتقاء
بقدراتها لمجابهة إشكاليات التغير المناخي المتزايدة ،ومخاطر التلوث على
السكان ،والصناعة والبيئة.

.5

كما أسهمت جهات اتحادية ومحلية أخرى في تطوير االستراتيجيات والمبادرات
ذات الصلة لضمان استدامة النمو االقتصادي للدولة ،وقد اشتملت دون حصر
على اإلستراتيجية الوطنية للطاقة ،وإ ستراتيجية المركبات الذكية ،واألدلة
اإلرشادية االتحادية لالستدامة  ،2020عالوة على خطة أبوظبي  ،2030ورؤية
أبوظبي البيئية  ،2030وإستراتيجية خفض االنبعاثات  ،2030وإستراتيجية دبي
للطاقة النظيفة .2050

.6

و يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على ضرورة تحقيق االستراتيجيات الوطنية
والمبادرات ذات الصلة التي وضعتها حكومة الدولة في إطار الممارسات المالية
المستدامة والمبتكرة ،عالوة على تحقيق التكامل بين ممارسات االستدامة
واألجندات الخضراء من خالل القطاع المالي في اإلمارات.
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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.7

من هذا المنطلق ،يضع سوق أبوظبي العالمي األهداف البيئية واالجتماعية في
صدارة ا ستراتيجيته ،فيما يلعب التمويل المستدام دورا محوريا في تحقيق
أهدافه.

.8

إن األزمة التي نواجهها في الوقت الراهن تدفعنا إلى تعجيل وتقوية جهودنا
الرامية إلى التمويل المستدام إلعادة بناء عالم أفضل ،وأكثر أمنا ،وعدالة
وازدهارا .ونناشد الحكومات ،والجهات التنظيمية ،ومؤسسات التطوير المالية،
ووكاالت التصنيف االئتماني ،والشركات ومؤسسات االستثمار لنواصل جهودنا
المشتركة لدعم التمويل المستدام.

.9

في سبيل إعداد هذا التقرير ،دعا سوق أبوظبي العالمي الموقعين على إعالن
أبوظبي ( الملحق "أ" المرفق) وأهم األطراف المعنية األخرى للمساهمة في
وتقديم نماذج لإلنجازات المحققة في تطبيق حلول االستدامة المالية.
ويستعرض التقرير اإلطار العام لاللتزامات المستمرة والمشتركة لالستدامة،
ويعرض التحسين المستمر في مسيرة قيادة هذا الزخم وصوال إلى عتبات
المستقبل.

.B

الجهود المتواصلة في مسيرة النمو المستدام في الدولة

 .10أصحبت االستدامة أمرا ملحا ويكتسب زخما سريعا معززا بااللتزامات العالمية
التي قطعتها دول العالم على نفسها مؤخرا .وتصف أجندة األمم المتحدة 2030
للتنمية المستدامة 2بأنها "خطة عمل من أجل اإلنسان وكوكب األرض واالزدهار"
وهي تطمح بهذه األجندة إلى تحقيق غ ٍد أفضل للبشر عموما ،وتركز على ضرورة
بذل إجراءات جماعية في إطار غايات التنمية المستدامة .وجاء اتفاق باريس،
الذي تم التصديق عليه في عام  ،2015ليشمل هذه المعاني حيث أقر االتفاق
إطار عمل عالمي يضمن بين دفتيه اإلجراءات الالزمة لمعالجة التغير المناخي.
 .11في ضوء هذه التوجهات ،حققت كل من أبوظبي ودبي سبقا رياديا في مجاالت
غايات التنمية المستدامة في اإلمارتين ،وفي الجوانب المتعلقة باتفاق باريس.
وعلى صعيد السياسة ،تظهر رؤية اإلمارات  ، 2021وأجندة اإلمارات العربية
المتحدة الخضراء  ،2030-2015والخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة  2050-2017التزام حكومة الدولة بدفع عجلة االقتصاد
اإليجابي ،وتحقيق المخرجات االجتماعية والبيئية المرجوة.
رؤية وزارة التغيير المناخي والبيئة – ريادة بيئية لتنمية مستدامة
 .12تحولت وزارة البيئة والمياه في عام  2016إلى وزارة التغير المناخي والبيئة
الحالية ليكون هذا التحول محطة هامة في مسيرة إنجازات الدولة .فقد أثمر
إنشاء وزارة التغير المناخي والبيئة عن مضاعفة جهود الدولة لمعالجة األمور
المتعلقة بالتغير المناخي من خالل تطبيق مجموعة من السياسات والمبادرات
الشاملة.
 .13اعتمد مجلس الوزراء لدولة اإلمارات العربية المتحدة أجندة الدولة الخضراء
 2030-2015فأصبحت هيكل عمل شامل إلجراءات تيسير التحول إلى اقتصاد
أخضر .وتوضح األجندة األهداف اإل ستراتيجية معززة بسلسلة من البرامج والبرامج
الفرعية .وحرصا على تنسيق واإلشراف على تنفيذ اإلستراتيجية الخضراء تم
تشكيل مجلس اإلمارات للتنمية الخضراء لتعاد هيكلته الحقا فيما يعرف اآلن
بمجلس اإلمارات للتغير المناخي والبيئة.
 .14اشتملت األجندة الخضراء على ست توجهات إ ستراتيجية من بينها استخدام
االستثمار األخضر لتعزيز التنوع األخضر في الصناعات ذات الصلة .ومن مبادراتها
مبادرة تطوير صندوق دبي األخضر بقيمة  100مليار درهم ( 27مليار دوالر
أمريكي) في نوفمبر  ،2015ويأتي هذا في إطار إ ستراتيجية دبي للطاقة النظيفة
 .2050ويتمثل هدف االستراتيجية في توفير طاقة خضراء بنسبة  %7من مصادر
طاقة نظيفة بحلول عام  ،2020و %25بحلول عام  ،2030لترتفع بنسبة %75
في عام  ،2050وفي نهاية المطاف تصبح المدينة أصغر مدينة في العالم خالية
من انبعاثات الكربون بحلول عام .2050
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 .15في إطار المبادرات الرامية إلى تعزيز التمويل األخضر تنفيذا لألجندة الخضراء ،تم
إعداد استبيان وطني خالل عام  2015بالتعاون مع مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي ،وهيئة التأمين ،وهيئة األوراق المالية والسلع ،وهيئة دبي
للخدمات المالية .استهدف االستبيان  455مؤسسة مالية تعمل في الدولة،
وبعد ذلك تم نشر تحليل النتائج ضمن تقرير حالة التمويل األخضر .وقد استعرض
التقرير المذكور رؤية عامة لجاهزية القطاع المالي في الدولة للتمويل األخضر،
والممارسات والمستجدات الحالية.
 .16تساعد الخطة الوطنية للتغير المناخي  2050-2017في تحقيق أهداف رؤية
اإلمارات  2021واألجندة الوطنية عن طريق تحويل التحديات المتعلقة بالمناخ إلى
فرص ،وضمان عدم إعاقة مخاطر التغير المناخي لمكاسب التنمية .وهي إطار
شامل يتناول أسباب تغير المناخ وآثاره ،وتسري ع التحول إلى اقتصاد أخضر قادر
على التكيف مناخيا ،وتحسين جودة الحياة .ومن أهم أهداف الخطة تعزيز تنوع
اقتصاد الدولة من خالل حلول مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
 .17شهد عام  2016إطالق إعالن دبي للتمويل المستدام في خطوة تظهر
اإلجراءات التي اتخذتها الدولية في مسيرة االستدامة حتى تاريخه ،وتبين التزام
الدولة بتحقيق اقتصاد أخضر .وقد التزمت  11مؤسسة مالية تتخذ من الدولة
مقرا لها على اإلعالن بمجرد نشره .وبلغ عدد الموقعين على اإلعالن  32حتى
مارس  ( 2017الملحق "ب" المرفق).
أجندة سوق أبوظبي العالمي للتمويل المستدام – أولويات األهداف البيئية
واالجتماعية
 .18تمشيا مع المبادرات الوطنية والعالمية ،نشر سوق أبوظبي العالمي ،في عام
" ،2019أجندة التمويل المستدام" وأبرزت األجندة التزامه بتطوير مركز مالي
نشط ومتقدم ليعزز رفع واستخدام رؤوس األموال الموجهة ألهداف بيئية
واجتماعية معينة ،وتشجيع إنشاء وإصدار منتجات تمويل مستدام بما ينسجم
مع هذه األهداف .وترتكز األجندة على المحاور األربعة التالية:





ربط اعتبارات االستدامة باإلطار التنظيمي الشامل؛
إرساء التعاون مع األطراف المعنية على المستويين الوطني والدولي؛
تعزيز االتصال ،والمعرفة والوعي؛ و
إنشاء نظام مالي مستدام.

 .19وسعيا إلى تجسيد هذه المحاور ،طبق سوق أبوظبي العالمي سلسلة من
اإلجراءات التي تعزز أجندة االستدامة المالية وتشمل إعالن أبوظبي للتمويل
المستدام ،لتكون الجولة االفتتاحية للتوقيع عليه في  ( 2019الملحق "أ"
المرفق) خالل منتدى أبوظبي للتمويل المستدام ،تليه الدورة الثانية في
.2020

 .20دعا إعالن أبوظبي إلجراءات مشتركة يتعاون فيها الجميع لخلق قطاع تمويل
مستدام ومزدهر ليس فقط في الدولة ،بل على نطاق منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.
ً
خاصة وقت األزمات
العمل المشترك،
 .21في خضم جائحة فيروس كوفيد  19-غير المسبوقة والتي تشهدها هذه الفترة،
وفي ضوء الهبوط االقتصادي على إثر هذه األزمة ،انصب التركيز فورا على حماية
األرواح وحياة البشر .وفي هذه اآلونة ،استمرت السياسة العالمية ،وقادة المال
واألعمال في االلتزام بغايات االستدامة طويلة األمد.
 .22من جانبه ،واصل سوق أبوظبي العالمي أيضا جهوده بصفته مركزا ماليا عالميا،
ليلعب دوره خالل هذه األزمة .وهو يقوم بهذا الدور ،جزئيا ،من خالل أجندته
لالستدامة المالية ،وبالعمل عن كثب مع أهم شركائه وأطرافه المعنيين لدعم
إمارة أبوظبي والدولة في تحقيق التنمية المستدامة وإحراز أهداف التغير
المناخي.
 .23ومع تأملنا فيما تعلمناه وتطلعنا إلى المستقبل الذي أعيدت صياغته ،ما زلنا نضع
نصب أعيننا عوامل محددة في غاية األهمية وتلقي بظالل ضخمة على أجندة
االستدامة:
عالمنا شديد الترابط :أدت جائحة فيروس كوفيد  19-إلى أزمة اقتصادية ومالية
غير مسبوقة ،وأسفرت األزمة عن تبعات تمثلت في صدمات خطيرة تنتقل من
خالل األسواق المالية وسالسل اإلمداد العالمية شديدة الترابط.
األولوية للتكيف :من أفضل سبل الحماية في األزمات غير المسبوقة غرس
التكيف كمكون أساسي أنظمتنا االجتماعية ،والمالية والبيئية.
تعافي االقتصاد والفرص الوليدة :مع إعدادنا الخطط لتعافي االقتصاد من
جائحة فيروس كوفيد  ، 19-ولدت من رحم هذه الجائحة فرصة فريدة إلعادة بناء
االقتصاد ،واألسواق والمجتمعات بما يتناغم مع االستعداد المستقبلي لألحداث
التي ال يمكن التنبؤ بآثارها.
االستدامة في العمق :يمكن لالستدامة – والتركيز المجتمعي والبيئي
واالقتصادي الذي توفره -أن تؤدي إلى إعادة تشكيل أنظمة مرنة ،ومستدامة
وعادلة.
االبتكار المالي وقيادة التغيير :في نظامنا العالمي الجديد يجب أن تسعى
األسواق المالية والمشاركين فيها إلى نماذج عمل بديلة من بينها التركيز
المستمر على الرقمنة وتطوير منتجات تعتمد بصورة أكبر على التكنولوجيا
باإلضافة إلى فتح مجال التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
االستعداد لصدمات المستقبل :تؤكد الدروس المستفادة ضرورة االستعداد
بصورة أفضل لألحداث المناخية التي يصعب التنبؤ بتوقيت وقوعها .فمن الممكن
أن تؤدي الموجات الحرارية ،واألعاصير ،والفيضانات والعواقب المناخية األخرى
إلى تكاليف اجتماعية كارثية ،مع احتمال تعريض السوق لصدمات مشابهة آلثار
جائحة فيروس كوفيد .19-

 .24بزيادة تعاوننا لمجابهة هذه التحديات ،تزداد احتماالت نجاحنا في تحقيق أسواق
أكثر صحة وقوة .وقد سلطت جائحة فيروس كوفيد  19-الضوء على الفرص التي
تتيحها االستدامة المالية – ومنها على سبيل المثال ،سيحتاج تسخير رؤوس
األموال لتمويل تعافي االقتصاد العالمي أطرا عديدة إلى جانب أهمية الدور
الحيوي الذي يمكن أن تلعبه األوراق المالية الخضراء .من ناحية أخرى ،يمكن أن
تمارس جهات التنظيم المالي أيضا دورا في تقوية التركيز على المخاطر طويلة
األمد ذات الخصائص المضاعفة – ويمكن أن تؤدي إلى تقييمات أكثر تفصيال
للمخاطر مثل المخاطر المالزمة لتغير المناخ.
 .25الستغالل هذه الفرص ،يجب تحسين الترابط بين استراتيجيات االستثمار في
القطاعين العام والخاص؛ ويمكن تحقيق ذلك ،بصفة جزئية ،عن طريق تطبيق
المبادئ المشتر كة ومعايير الشفافية واالستدامة؛ وعن طريق ترسيخ التنسيق
بين صناع السياسة والجهات التنظيمية على الصعيد الدولي ،واإلقليمي
والوطني.
.C

نظرة عامة على اإلجراءات المشتركة المتخذة للتعزيز التقدم المحرز
في تحقيق أهداف االستدامة بالدولة

اإلجراء األول :التعاون لوضع إطار شامل لتكامل التمويل المستدام بين
إمارة أبوظبي ،ودولة اإلمارات والمنطقة على نطاق أوسع
 .26قطعت اإلمارات العربية المتحدة شوطا طويال من اإلنجازات في مسيرتها نحو
تطوير سياسة تحقق األهداف ،وخلق بيئة تنظيمية تعزز التمويل المستدام .وقد
أبرزت جائحة فيروس كوفيد  19-وما ترتب عليها من هبوط اقتصادي الحاجة إلى
مثل هذه اإلنجازات ،وتدعو إلى العمل المستمر لضمان توفير إطار عمل شامل
يتسم بالقدرة على االستجابة وإمكانيات التكيف.
 .27على الصعيد الدولي ،يدرك صناع السياسة والجهات التنظيمية والجهات األخرى
أهمية إحراز تقدم في التمويل المستدام ،وبصفة خاصة ،دفع الجهود لضمان
تعافي االقتصاد وقدرته على التكيف .من األمثلة الحديثة على ذلك تقرير
المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية بعنوان "تقرير التمويل المستدام ودور
الجهات التنظيمية لألوراق المالية ،"3واالستشا رة المقدمة من المفوضية
األوروبية تحت عنوان "استشارة حول اإلستراتيجية المجددة للتمويل
المستدام" ،4والتي تشكل جزءا ال يتجزأ من الصفقة األوروبية الخضراء.
 .28انسجاما مع الجهود الدولية ،تواصل الدولة بناء إطار عمل شامل يعتمد على
أفضل الممارسات ويهدف إلى تيسير النشر الفاعل والكفء لرأس المال .وفي
خطوة هامة لتحقيق هذا الهدف ،شكل مجلس الوزراء في الدولة اللجنة الوطنية
للتنمية المستدامة بموجب قراره رقم  14لسنة  .2017يترأس اللجنة سعادة
ريم بنت إبراهيم الشامسي ،وزير الدولة للتعاون الدولي ،وتضم اللجنة  17عضوا،
ولهذه اللجنة أهمية بالغة في تحقيق غايات التنمية المستدامة على المستوى
االتحادي بنجاح .كل ّف القرار اللجنة الوطنية بإشراك األطراف المعنية محليا ودوليا
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD652.pdf
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en
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في تعزيز إنجاز غايا ت التنمية المستدامة .وباإلضافة إلى ذلك ،فإنها تربط غايات
التنمية المستدامة مع أولويات التنمية الوطنية للدولة ،ورؤية اإلمارات العربية
المتحدة  2021وتقدم تقاريرها حول مؤشرات األداء .وتشغل فيها الهيئة االتحادية
للتنافسية واإلحصاء منصب نائب رئيس ومقرر اللجنة ،وتضطلع بأعمال المتابعة،
والمراجعة وتقديم تقارير اإلنجاز.
 .29تعمل الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء ،واللجنة الوطنية لغايات التنمية
المستدامة واألطراف المعنية ذوي الصلة مع سوق أبوظبي العالمي وشركائه
لدعم تطوير خطة االستدامة المالية ،ورفع الوعي بالممارسات التي تمثل مصدر
إلهام للتغيير أثناء األزمات.
 .30في خطوة تنظيمية هامة نشرت السلطات التنظيمية في الدولة ،في يناير
 ،2020المجموعة األولى للمبادئ اإلرشادية للتمويل المستدام
(الملحق "ج" المرفق) خالل الدورة الثانية من ملتقى أبوظبي للتمويل
المستدام .وتعتبر المبادئ اإلرشادية مدخال للتطبيق والتكامل المتزايد
لممارسات االستدامة بين المؤسسات المالية في الدولة .ويتمثل الهدف من
هذه المبادئ في تسهيل تحول الدولة إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنوعا ،وذلك
–من بين إجراءات أخرى -من خالل تخفيف مخاطر انخفاض الطلب العالمي على
البترول ،ومعالجة المخاط ر المادية والمالية لتغير المناخ.
 .31تضم المبادئ اإلرشادية:




دمج العوامل البيئية ،واالجتماعية والحوكمة في أنظمة الحوكمة
واالستراتيجية وإدارة المخاطر.
تبني الحد األدنى لمتطلبات االستحقاق وصوال إلى تحديد منتجات
التمويل المستدام؛
تعزيز التقارير واإلفصاحات المناسبة المتعلقة بالعوامل البيئية
واالجتماعية والحوكمة.

 .32رغم أن المبادئ اإلرشادية طوعية بطبيعتها ،إال أن الجهات التنظيمية تتشاور مع
األطراف المعنية ذات الصلة لضمان تطبيقها بصورة سلسة وتدريجية وصوال إلى
تيسير تحول الدولة إلى اقتصاد أكثر استدامة.
ملخص اإلجراءات التي اتخذها الموقعون على إعالن أبوظبي وأهم
األطراف المعنية
ُ
لدمج التمويل المستدام في أطر العمل والممارسات:

سوق أبوظبي لألوراق المالية

يلتزم سوق أبوظبي لألوراق المالية
بقيادة االستدامة في األسواق المالية.
وانسجام ا مع أفضل الممارسات ،أصدر
سوق أبوظبي لألوراق المالية تقرير ه

لالستدامة  ،وقد استعرض التقرير أهمية
العوامل الب يئية واالجتماعية والحوكمة،
ووضع ها موضع القلب في النظام المالي
اإلماراتي .ومن المعروف أن هناك أثر
إيجابي للعوامل البيئية واالجتماعية
والحوكمة على الوصول إلى رؤوس
األموال  ،وتنمية اإليرادات ،وقيمة األسماء
التجارية ،والسمعة عالوة على توظيف
واالحتفاظ برأس المال البشري .ويواصل
سوق أبوظبي لألوراق المالية جهوده
لتقديم الدعم للشركات المدرجة لديه من
خالل إصدار األدلة اإلرشادية للعوامل
البيئية واالجتماعية والحوكمة ،وعقد
سلسلة ورش عمل ترمي إلى زيادة
البيئية
العوامل
بمبادئ
الوعي
واالجتماعية والحوكمة ودورها في
تحسين الشفافية .باإلضافة إلى ذلك،
تعاون سوق أبوظبي لألوراق المالية مع
مجموعة فوتشي روسل لوضع مؤشر
متوافق مع العوامل البيئية واالجتماعية
والحوكمة على مستوى األوراق المالية،
وتحسين اجتذابها للمستثمرين األجانب،
ورفع مستوى تنافسية بيئتها التجارية
عالميا  .وسوف تعمل المؤشرات الجديدة
على توسيع نطاق الفئات المستهدفة من
المستثمرين ومؤسسات االستثمار ضمن
فئة مؤشرات سوق أبوظبي لألوراق
المالية ،ورفع الجودة ،وعمق االستثمارات
المستدامة في الدولة ،وتحسين أداء
أسواقها المالية.

سوق دبي المالي وناسداك دبي

في خطوات استباقية ،يواصل سوق دبي
المالي قيادة إستراتيجيته لالستدامة
 ،2025وتهدف االستراتيجية إلى تعزيز
الجهود لنشر أفضل ممارسات العوامل
البيئية واالجتماعية والحوكمة بين
الشر كات المدرجة واألطراف المعنية
األخرى .وعلى سبيل المثال ،أطلق سوق
دبي المالي أول مؤشر من نوعه للعوامل
البيئية واالجتماعية والحوكمة في
المنطقة بالتعاون مع إس آند بي داو جونز،
ومعهد حوكمة ،ويبين هذا المؤشر أعلى
الشركات المدرجة أداء من حيث
االستدامة في أسواق األوراق المالية في

الدولة .يعتبر سوق دبي المالي أول سوق
مالي في منطقة الخليج العربي يصدر أول
تقرير مستقل تقرير سوق دبي المالي
لالستدامة .كما أطلق سوق دبي المالي
دليل تقارير العوامل البيئية واالجتماعية
والحوكمة ،لتشجيع الشركات المدرجة
والمستثمرين على تقديم إفصاحات
االستدامة بصفة طوعية  ،ويتوج هذه
الجهود ورش عمل لدعم الشركات
المدرجة والمستثمرين .يلعب سوق دبي
المالي دور المدافع األول في المنطقة،
وهو مشارك نشط في المجموعات
االستشارية للنظم الخضراء ،والمنتجات
الخضراء ،ومجموعات عمل االستدامة،
كما أسهم في عدة تقارير دولية تتناول
العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة.
وعلى سبيل المثال ،وانسجاما مع
العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة
دبي
في الدولة ،وخطة
2030
اإلستراتيجية  ، 2021أطلق سوق دبي
المالي و مركز دبي المالي العالمي
مجموعة عمل دبي للتمويل المستدام مع
العديد من األطراف المعنية لتنسيق
الجهود تحقيقا ل هدف "المركز المالي
األكثر استدامة في المنطقة" .يتمثل
هدف مجموعة العمل في تعزيز وغرس
جوانب العوامل البيئية واالجتماعية
والحوكمة في قطاع دبي المالي ،وتوحيد
البيئية
العوامل
مخاطر
تحليالت
واالجتماعية والحوكمة ،وتحديد فرص
االبتكار في مجال األعمال .وليتحول هذا
إلى حقيقة ،تركز المجموعة على أربعة
مسؤولة،
تجارية
محاور :عمليات
المستثمر المسؤول ،والتمويل المستدام
المتزايد ،والتنوع والشمول .وأصدرت
المجموعة عددا من المنشورات حتى
تاريخه ،من بينها "دليل التمويل
المستدام" .من جانبها تشجع ناسداك
دبي جميع جهات اإلصدار والمشاركين
في السوق على مواصلة تنفيذ سياسات
وممارسات العوامل البيئية واالجتماعية
والحوكمة ،وقد صادق السوق المالي
على الدليل اإلرشادي ألفضل ممارسات

السندات الخضراء الذي نشرته هيئة دبي
للخدمات المالية ،الجهة المنظمة
للسوق  .باإلضافة إلى ذلك ،نجح السوق
أن يصبح مؤسسة إقليمية ريادية في
اجتذاب عمليات إدراج العوامل البيئية
واالجتماعية والحوكمة من جهات اإلصدار
في القطاعين العام والخاص سواء إقليميا
أو في دول العالم األخرى .وناسداك دبي
أيض ا عضو في مجموعة عمل دبي
للتمويل المستدام .ولعب السوق أيضا
دورا بارزا في تنظيم مناقشات الطاوالت
المستديرة التي تناولت كيفية اتساع
نطاق االستثمار األخضر والمسؤول في
دول مجلس التعاون الخليجي.

هيئة دبي للخدمات المالية

تضططططلع هيئة دبي للخدمات المالية بدور
فاعل في دعم تطوير التمويل المسططتدام.
وعلى سططبيل المثال ،وفي إطار أنشطططة
شططططب كة تحويل النظم ال مال ية إلى نظم
خضراء (شبكة تضم نحو  70مصرفا مركزيا
وجهات تنظيم مالي) ،وب صفتها ع ضوا في
مسطططارات العمل المشطططرفة على تنظيم
التحوط الجزئي ،فقد ساهمت في صياغة
دليل الجهات اإلشططططرافية :دمج المخاطر
المرتبطططة بططالمنططاخ والبيئططة في تنظيم
التحوط الجزئي  ،المنشور في مايو ،2020
وسيعمل الدليل كأداة تستخدمها الجهات
اإلشطططرافية من البنوك وشطططركات التأمين
لتقييم كيفيطة إدارة الشططططركطات لمخطاطر
المناخ .باإل ضافة إلى ذلك ،وب صفتها ع ضو
في من تدى ال تأمين المسطططط تدام ،إ حدى
مبططادرات األمم المتحططدة للبيئططة ،والتي
انضمت إليها الهيئة في عام  ،2019وأيضا
بصططططفتها عضططططو ذو باع طويل في الرابطة
الدولية لمشطططرفي التأمين ،تسطططتكشططف
هيئة دبي للخدمات المالية سبل معالجة
مخاطر المناخ في قطاع التأمين مع إثارة
المنظور ا إلقليمي على ططاولطة النقطاش.
اسططططت نادا إلى المنشططططورات والم بادرات
العططديطدة التي أطلقهططا واضططططعو المعططايير
ا لدول ية ،وهو ا لدور ا لذي ي جب أن تلع به
ج هة التنظيم ال مالي في تيسططططير تطوير
التمويل المسططططتدام ،نشططططرت هيئة دبي
للخدمات المالية مؤخرا ورقة نقاش حول

التمويل المسططتدام في سططعي منها إلى
اسططططتطالع وج هات نظر األطراف المعنية
في مركز دبي المالي العالمي بل وعلى
نطاق أوسع.

هيئة البيئة – أبوظبي

على رأس مكونات رسالة هيئة البيئة –
أبوظبي ،وهي الجهة التنظيمية للبيئة
في إمارة أبوظبي ،يأتي دمج اعتبارات
السالمة في اإلطار التنظيمي لحماية
المواطن البيئية والتنوع الحيوي .وفي ضوء
هذا الهدف ،أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي
مؤخرا سياسة إمارة أبوظبي الستخدام
البالستيك لمرة واحدة فقط في سعي
منها إلى تقليل استخدام المنتجات
المستهلكة ،وكميات البالستيك التي
تلوث األرض والبحر .وتعمل ه يئة البيئة –
أبوظبي مع دائرة التنمية االقتصادية
ومكتب التنمية الصناعية عن كثب لوضع
مؤشرات أداء وحوافز لبرنامج أبوظبي
للمحتوى المحلي في الصناعات بهدف
قياس ،وإعداد التقارير ،وتحسين األداء
ال بيئي جنبا إلى جنب مع تحقيق سالسل
إمداد خضراء ،وخفض انبعاثات الكربون،
ودعم االقتصاد المحلي .باإلضافة إلى
ذلك ،تتعاون هيئة البيئة – أبوظبي مع
الجهات الحكومية ،والشركات ،والمنظمات
غير الهادفة للربح لتأسيس شبكة
أبوظبي لإلجراءات المناخية في مسعى
إلى تيسير تنسيق وإيصال واتخاذ إجراءات
الحد من آثار التغير المناخي ،وجهود
التكيف بما ينسجم مع السياسات،
والخطط والبرامج المحلية واالتحادية.

وزارة التغيير المناخي والبيئة

تتعاون وزارة التغيير المناخي والبيئة مع
المعهد العالمي للنمو األخضر لتطوير
هيكل التمويل المستدام في الدولة
لمتابعة حالة التمويل األخضر الوارد في
تقرير دولة اإلمارات والمنشور في عام
 .2015وسيغطي هذا الهيكل أمورا
أساسية من بينها توفير وتجهيز بيئة تعزز
تحقيق مستهدفات االقتصاد األخضر،
وإجراء تحليالت مقارنة معيارية على
المستوى إقليمي والدولي تتناول مصادر
ومنتجات التمويل المستدام ،وتصنيف

وتحديد القطاعات المساهمة في اقتصاد
الدولة األخضر ،والتمويل المستدام الالزم
لدعم هذه القطاعات .ولجمع البيانات
وانسجام التقرير مع االستراتيجيات
والمبادرات الوطنية ،سوف تجري وزارة
التغيير المناخي والبيئة والمعهد العالمي
للنمو األخضر استبيانا للموقعين على
إعالن دبي للتمويل المستدام ،وإعالن
أبوظبي للتمويل المستدام وتقدم لهم
االستشارات الالزمة ،وهذا عالوة على
سلطات مالية أخرى مثل المصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،ووزارة
المالية.

هيئة األوراق المالية والسلع

لهيئة األوراق المالية والسلع بالدولة دور
حيوي في دعم نمو التمويل المستدام
في الدولة ،ويهدف هذا الدور إلى
المساعدة في توفير بيئة تتيح التمكين
المال
رأس
لموردي
التنظيمي
ومستخدميه .ولتنهض بهذا الدور ،تركز
هيئة األوراق المالية والسلع على عدد
من المجاالت الرئيس ية من بينها دمج
مفاهيم االستدامة في سياساتها
التنظيمية حيثما أمكن ،ومراعاة المشاريع
الجديدة للتمويل والمشاريع المشتركة
المستدامة بأكفأ التكاليف .وتركز الهيئة
أيض ا على تحسين ممارسات الحوكمة
المؤسسية في الشركات لدعم جهود
تضمين االستدامة في عملية اتخاذ
القرارات اإل ستراتيجية .أما من منظور
تشجع
الهيئة
فإن
المستثمر،
المستثمرين ومن يمثلهم على تشجيع
االستثمار المستدام بقوة باإلضافة إلى
تزويدهم بالمعلومات ،واألدوات ،والقنوات
والوسائل التي تحقق هذا الهدف.
لتجسيد هذه األولويات ،طورت هيئة
األوراق المالية والسلع خطة رئيسية
ألسواق رأس المال لتعزيز غايات
االستدامة .وتتكون الخطة من سبعة
محاور تشمل تصنيف ا لتمويل المستدام،
وإطار عمل ل لتصنيف ،وتطوير منصات
السوق وأدوات االستثمار باإلضافة إلى
تحسين متطلبات الشفافية واإلفصاح،
ونشر الوعي والتثقيف بين ا لمشاركين

في هذا
المؤسسات.

القطاع

وعلى

مستوى

اإلجراء الثاني :عقد حوار بناء بين كافة األطراف المعنية بما فيهم
المجتمع المالي ،والشركات والقطاع الحكومي حول التمويل
المستدام
 .33التركيز على التعاون بين الحكومة ،والجهات التنظيمية ،والمؤسسات المالية
واألطراف المعنية األخرى هو العمود الفقري إلعالن أبوظبي لالستدامة .ومنذ عام
 ،2019يعمل الموقعون على اإلعالن على إنشاء قطاع تمويل مستدام مزدهر،
وبصفة خاصة ضمان عقد حوار بناء على مستوى القطاع ككل سواء محليا أو
دوليا .من جانبنا في سوق أبوظبي العالمي ،فقد انضممنا ونشارك مشاركة
فاعلة في عدة مؤسسات عالمية تركز على التمويل المستدام ،5من بينها مراكز
االستعالم المالي التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لشبكة االستدامة ،وهي
بذلك أول عضو من منطقة الخليج ،ويأتي ذلك وفاء لاللتزام بتعزيز التعاون المحلي
والدولي لتحسين مواءمة المبادرات مع أقصى مدى ممكن.
 .34باإلضافة إلى ذلك ،يتعاون مكتب سوق أبوظبي العالمي في الصين مع أطرافه
المعنيين لتعزيز الشركات بين الدولة والصين في مجال التمويل المستدام .ومن
خالل عمله مع أكبر مؤسسات التنظيم المالي والجمعيات المهنية المدعومة
من الدولة ،يقدم مكتب سوق أبوظبي العالمي في الصين الدعم في عقد حوار
رفيع المستوى من شأنه تيسير تنفيذ السياسة ،والتنسيق التنظيمي بهدف
تعزيز استثمارات المؤسسة المالية الصينية في اإلمارات وسوق أبوظبي
العالمي.
ملخص اإلجراءات التي اتخذها الموقعون على إعالن أبوظبي ،وأهم
األطراف المعنية في الدولة وعلى رأسها المؤسسات المالية لرفع
مستوى التمويل المستدام

مصرف أبوظبي اإلسالمي

يلتزم مصرف أبوظبي اإلسالمي التزاما
كامال بأداء االستدامة سواء من النواحي
التشغيلية ،أو المالية ،أو االجتماعية أو
البيئية .وتعبير ا منه عن هذا االلتزام ،وقع
للتمويل
أبوظبي
إعالن
المصرف
للتمويل
المستدام ،وإعالن دبي
المستدام .وهي مبادرات تتماشى مع
رؤية اإلمارات  ، 2021والتزام حكومة
الدولة باتفاق باريس ،وغايات األمم
المتحدة للتنمية المستدامة ،وبرامج
أجندة الدولة الخضراء .باإلضافة إلى ذلك،
يحفل مصرف أبوظبي اإلسالمي
باإلنجازات الراسخة في دعم عمالئه
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لتلبية مستهدفاتهم الخاصة بالعوامل
البيئية واالجتماعية والحوكمة ،ويشمل
ذلك توفير التمويل المسؤول أخالقيا
واجتماعيا وفق ا لمبادئ الشريعة
اإلسالمية .وعلى سبيل المثال ،وضع
مصرف أبوظبي اإلسالمي مؤخرا هيكال
للصكوك الخضراء لمجموعة ماجد
الفطيم ،وحكومة إندونيسيا ،وهو بذلك
يقدم و سائل جديدة لتمويل المشاريع
المستدامة.

بنك بي إن بي باريبا

يدرك بنك بي إن بي باريبا دور البيئة
والجوانب االجتماعية في تشكيل
البنك
ويلتزم
العالمي،
االقتصاد
بالمساهمة في النمو المسؤول
والمستدام عن طريق تمويل وتقديم
المشورة لعمالئه طبق ا ألعلى المعايير
األخالقية .منحت مجلت يوروموني
( )Euromoneyالبنك لقب أفضل بنك في
العالم في المسؤولية المؤسسية لعام
 ،2019وانطالق ا من طبيعة عمله كبنك
يتحمل بي إن بي باريبا مسؤولية الربط
بين أصحاب رأس المال ومن يحتاجونه،
مع بذله قصارى جهده لخدمة عمالئه بما
يحقق أثرا إيجابي ا على المجتمع .وقد
اتخذ بنك بي إن بي باريبا إجراءا له مغزاه
فيما يتعلق بالتغير المناخي سعيا إلى
تحقيق مستهدفات اتفاق باريس متبعا
أسلوبا متقدم ا على سياسات القطاع،
وابتكار المنتجات البنكية ،وتوجيه عمليات
اإلقراض ليصبح رائدا في تمويل الطاقة
المتجددة .على سبيل المثال ،عمل بنك
بي إن بي باريبا كمنسق استدامة لعدة
قروض ترتبط باالستدامة مع مجموعة من
المؤسسات منها  ،JetBlueو Electricity
 ،Supply Board Irelandو Eurazeoوهو
أول قرض يتعلق باالستدامة ويمنح
لشركة ملكية خاصة.

بنك أبوظبي األول

البنك اإلقليمي الرائد في سوق التمويل
المستدام ،حصل بنك أبوظبي األول على
جائزة مجلة يوروموني ( ) EuroMoney
كأفضل بنك في المنطقة في المسؤولية
المؤسسية .ومن خالل تمويل أو إعادة

تمويل المشاريع إيجابية األثر على البيئة
و/أو الجوانب االجتماعية ،ساهم بنك
أبوظبي األول مساهمة مباشرة في عدد
من المشروعات الهامة في إطار غايات
االستدامة في الدولة ،وغايات التنمية
المستدامة لألمم المتحدة .وعلى سبيل
المثال ،يعتبر بنك أبوظبي األول (من
خالل كيانه السابق بنك أبوظبي
الوطني )6البنك األول والوحيد في منطقة
الشرق األوسط وأ فريقيا الذي أنشأ
وتولى قيادة وإصدار السندات الخضراء
في عام  ،2017ثم سلسلة من
االستثمارات الخضراء ألول مر ة في
المنطقة في عامي  2019و .2020وخالل
عام  ،2019ارتفعت مخصصات بنك
أبوظبي األول عن التزاماته في عام
 2016والتي بلغت  10مليار دوالر أمريكي
×  10سنوات بإق راض واستثمار وتقديم
التسهيالت لمشاريع االستدامة .وعالوة
على ذلك ،قام بنك أبوظبي األول في
عام  2019بإقراض طيران االتحاد قرضا
يرتبط ب غايات التنمية المستدامة ،ولم
يكن فقط أول قرض يرتبط بغايات التنمية
المستدامة في مجال الطيران الدولي بل
أيض ا األول في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا .كما قام بنك أبوظبي
األول بترتيب واالضطالع بالريادة في
القروض الخضراء في المنطقة بالقرض
المقدم لمصدر ،وكان أيضا صاحب أول
قرض للصكوك الخضراء وقدمه إلى شركة
" ."MAFويعتبر بنك أبوظبي األول في
صدارة المؤسسات الرائدة لترتيبات
التمويالت الخضراء ومدراء االكتتاب فيها
سواء في أسواق القروض أو رأس المال،
ويشتمل ذلك على تمويل موانئ دبي
العالمية ،وبنك دولة الهند ،والبنك
الصناعي والتجاري الصيني ،وشركة
فريسرز إلدارة العقارات ،وبنك التنمية
اإلسالمي .وهو رائد للسوق ،ومبتكر في
مجال التمويل اإلسالمي المستدام،
وتولى قيادة ثالث صكوك للتحصين ضد
األمراض لصالح صندوق التمويل الدولي
 6بنك أبوظبي الوطني

للتحصين التابع للبنك الدولي ،وواصل
البنك أحد المكونات األساسية في
مجموعة مؤشرات  FTSE4Goodبناء
على تقييم مستقل ألدائه في العوامل
البيئية واالجتماعية والحوكمة .وأخيرا،
يعد بنك أبوظبي األول أول مؤسسة
مالية في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا يلتزم بتطبيق توصيات
فريق عمل اإلفصاحات المالية المتعلقة
بالمناخ.

مجموعة آي إن جي

تعمل مجموعة آي إن جي عن كثب مع
عمالئها ومن بينهم عمالؤها في منطقة
الشرق األوسط بهدف المشاركة الفاعلة
في أجندة االستدامة .وتلعب مجموعة
آي إن جي دورا حيوي ا في الحفاظ على
إطالع شركاء أعمالها على أحدث
التطورات الهامة – على سبيل المثال،
الصفقة األوروبية الخضراء ،وخطة
التمويل ،والبرامج واألدوات ذات الصلة
مثل نظم التصنيف .وهي أمور هامة
المستدامة
االستثمارات
لتحديد
والحصول على الدعم من خالل نظم
اإلفصاح الجديدة للشركات التي تقوم
بعمليات اإلصدار باليورو .وتعمل مجموعة
آي إن جي على إبقاء الشركات المصدرة
بأحدث مستجدات التوقعات المتزايدة
واالتجاه السائد لتوقعات المستثمرين
من إفصاح هذه الشركات .وتساهم
المجموعة أيض ا في عدة جهات دولية،
فعلى سبيل المثال تتمثل أسواق
مجموعة آي إن جي لرأس المال في
جهات إشرافية على السوق مثل "جرين
بوند برينسيبالز" و"سوشال بوند
برينسيبالز" وذلك من خالل عضوية
لجنتها التنفيذية  ،باإلضافة إلى رئاسة
مجموعة عمل "االستحقاق األخضر"
التابعة لط " جرين بوند برينسيبالز"

إنيفسكو

على مدار ثالثين عاما ،أثبتت إنيفسطططكو
التزامها باالسططتثمار المسططؤول من خالل
تشططططجيع م مارسطططططات العوا مل البيئ ية
واال ج تمططاعيططة وا ل حو كمططة في ج م يع
م جاالت عمل ها ،وتتم ثل رسطططططالت نا في

تقديم خبرات اسطططتثمار تسطططاعد الجميع
على تحقيق أقصى مكاسب من الحياة.
و كمططا هو ثططابططت من خالل ا ل ت قريطر
اإل شرافي على ا ستثمار العوامل البيئية
واال ج تمططاعيططة وا ل حو كمططة و ت قريرهططا
االفتتططاحي بشطططططأن تغير المنططاخ الططذي
ينسططجم مع إطار عمل لجنة اإلفصططاحات
المتعلقة بالمناخ ،ونشطارك بصطورة فاعلة
في تحسططططين جهودنطا لتحقيق القيطادة
واالبتكار في دعم هذا القطاع والمشاركة
فيه ،وتطوير حلول المنتجات المستدامة،
وتحليططل سططططينططاريوهططات المنططاخ على
م ستوى سنداتنا المالية وعملياتنا .ومن
خالل عضططططوية مجموعة من المنظ مات
الدولية ،نشططططارك في تعزيز االسططططتدامة
واالمتثال المسططططؤول في اسططططتثماراتنا
الفعلية والمحتملة .ويتجسططططد هذا في
قرارنا التوقيع على دعم نا لاللتزام ب حب
البشطططرية – االلتزام بالمسطططاواة العرقية،
وب يان مركز األديان بشطططططأن مسططططؤول ية
المسططططتثمرين عن االسططططتجابة لجائحة
كورونا.

بنك ستاندرد تشارترد

قام بنك ستاندرد تشارترد بتضمين
ممارسات االستدامة في جميع أنشطته
وعملياته ومع عمالئه في مناطق عمله
في كل من آسيا ،وأفريقيا والشرق
األوسط .وفي ضوء بيان مركز االستدامة
وعلى مدار السنوات األخيرة تمكن البنك
من تقديم عمليات إقراض مستمدة من
خبراته في مجاالت التمويل المستدام،
وأثمرت هذه الجهود عن تحقيق السبق
في عدة جوانب من هذا القطاع – ومن
بينها أول سندات سيادية زرقاء في
العالم ،وأول معاملة لتمويل لشحن يرتبط
باالستدامة  ،وكان البنك األول الذي
يتوقف عن تمويل محطات الطاقة العاملة
بالفحم  ،وفي مطلع عام  ،2020أعلن بنك
ستاندرد تشارترد التزامات إضافية تجاه
التمويل المستدام .ويشتمل هذا االلتزام
على تمويل مشروع بقيمة  40مليار دوالر
أمريكي لتمويل بنية تحتية مستدامة،
وتمويل وتقديم تسهيالت بقيمة  35مليار
دوالر أمريكي لتكنولوجيا المصادر

المتج ددة والطاقة والتكنولوجيا النظيفة
وهي مشاريع سيتم إنجازها نهاية عام
 . 2024باإلضافة إلى ذلك ،التزم البنك
بالتوقف عن تمويل العمالء الذين يحققون
أرباح تزيد على  % 10من الفحم الحراري
بحلول عام  .2030ونالت هذه الجهود
تقديرات دولية – فعلى سبيل المثال،
حصل بنك ستاندرد تشارترد ،في عام
 ،2019على لقب أفضل بنك في التنمية
المستدامة في أفريقيا من مجلة
يوروموني " "Euromoneyباإلضافة إلى
لقب أفضل بنك في التمويل المستدام
من مجلة جلوبال فاينانس.

ا ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز

شركة ا ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز
هي شركة رائدة حيث تم االعتراف بها
كشركة رائدة في استثمارات العوامل
البيئية واالجتماعية والحوكمة بخبرة
تفوق  30عام ا في هذا المجال .وهي
داعم رئيسي إلطار عمل مجلس معايير
محاسبة االستدامة ( ،)SASBوينصب
التركيز األساسي للشركة على
المقاييس الجوهرية للعوامل البيئية
واالجتماعية والحوكمة – مثل تعزيز بعض
األدوات مثل أداة نموذج تقييم عوامل
تحقيق الشفافية في استثمارات
العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة R-
Factor™ Scoring Model Bringing
 Transparency to ESG Investingو إطار
عمل العوامل البيئية واالجتماعية
والحوكمة ألعضاء مجلس اإلدارة ESG
. Oversight Framework for Directors
باإلضافة إلى ذلك ،تعد ا ستيت ستريت
جلوبال أدفايزرز داعم ا طويل األمد لفريق
عمل اإلفصاحات المالية المتعلقة
بالمناخ .وتتعاون ا ستيت ستريت جلوبال
أدفايزرز مع المؤسسات الرائدة في
الصناعة ،ويشهد على ذلك ما أعلنته
مؤخرا عن شراكة مع مبادرة سندات
المناخ  ،وتواصل جهودها لرصد التطورات
في مجال السندات االجتماعية كأحد
خيارات االستثمار المستقبلية.

ً
وصوال إلى
اإلجراء الثالث :رفع الوعي وتشجيع فرص التعلم والتعاون
إجراءات أوسع في مجال االستدامة
 .35يحتاج تمويل غايات التنمية المستدامة والتعهدات التي أوجبها اتفاق باريس إلى
تريليونات لتسريع حلول االستدامة لمجابهة التحديات العالمية .لذلك ،يعتبر
الفهم األكبر ألهمية التمويل المستدام أمرا في غاية األهمية لتحريك هذه
الجهود .من جانبه ،يعمل سوق أبوظبي العالمي ،بالعمل مع شركائه ،على رفع
مستوى المعرفة ،والوعي ،وقبول التمويل المستدام من خالل الفعاليات ،وندوات
اإلنترنت ،وبرامج التثقيف والتدريب لتحقيق الهدف من وراء ذلك وهو دعم جهود
تطوير الفهم والخبرة في هذا المجال.
 .36وتشتمل هذه الجهود على تطوير سوق أبوظبي العالمي ليكون مركزا للتميز
في التمويل المستدام ،وهو أحد المدخالت األساسية لملتقى أبوظبي للتمويل
المستدام الذي تم إطالقه في عام  2019في إطار أسبوع أبوظبي لالستدامة.
وهو الملتقى األول في أبوظبي ،وانصب تركيزه على تعزيز تطبيق التمويل
المستدام .وخالل هذه الفعالية السنوية ،تم دعوة الرواد الرئيسيين وصناع القرار
ومناصري العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة وخبراء التمويل المستدام
لمناقشة والخروج بمبادرات عملية وسبل التعاون الرامية إلى إحراز تقدم في
التمويل المستدام في المنطقة .وقد تطور ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام
ليصبح بوتقة تعاون مشترك بين القطاعين العام والخاص في الدولة لصياغة
قنوات التنفيذ ،والموارد والحوار بشأن التمويل المستدام.
 .37في الوقت الذي نعمل فيه جاهدين على بناء خبرات التمويل المستدام وصياغة
مستقبل أكثر استدامة لألجيال القادمة ،يعد احتضان وتطوير المواهب محورا
حيويا لتحقيق هذه الغايات .إلى ذلك ،أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي
إطالق أول شهادة في التمويل المستدام في المنطقة باالشتراك مع معهد لندن
لألعمال المصرفية والتمويل ( .)London Institute of Banking & Financeويتكون
المؤهل الذي تقدمه كلية التمويل المستدام التابعة ألكاديمية سوق أبوظبي
العالمي وتستغرق الدراسة فيه سبعة أشهر ،وهو عبارة عن ثالث مقررات
يستغرق كل منها ثالثة أسابيع ،والغاية من هذا المؤهل دراسة االستدامة
اإللزامية عن طريق فحص األعمال المصرفية والتمويل من "األساس" ،ومراجعة
افتراضات الصناعة المحيطة باألسواق ،والتنبؤ ،والمخاطر ،واالئتمان ،واالستثمار
وعدة موضوعات أخرى .نال البرنامج ،منذ انطالقه ومع أول تسجيل فيه ،اهتماما
عظيما على مستوى المنطقة؛ وبذلك ،فتحت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي
باب التسجيل وستبدأ الدراسة في نهاية شهر سبتمبر .2020
ملخص اإلجراءات التي اتخذها الموقعون على إعالن أبوظبي وأهم
األطراف المعنية في الدولة
والتي تركز على تحسين خبرات التمويل المستدام ،ورفع المعرفة والوعي
به في الدولة:

معهد سي إف إيه

الغاية التي يسعى معهد سي إف إيه
لتحقيقها أن يكون قائدا فكريا في نشر

ثقافة العوامل البيئية واالجتماعية
والحوكمة ،وتقديم الدعم لتحسين تقارير
العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة
ومعايير الشفافية .وقد وضع معهد سي
إف إيه محتوى تعليميا لبرنامج "سي إف
إيه" ويتناول هذا المحتوى أسس العوامل
البيئية واالجتماعية والحوكمة ،وتحليل
عوامل العوامل البيئية واالجتماعية
والحوكمة لمدراء االستثمار .ويواصل
معهد سي إف إيه جهوده لمراقبة
التطورات التنظيمية الخاصة بالعوامل
والحوكمة،
واالجتماعية
البيئية
والمشاركة في المشاورات العامة حول
مبادرات اإلفصاح والتحليل العاملي
المقترحة من الجهات التنظيمية .ويبرز
كتاب معهد سي إف إيه أن تطبيق
استراتيجيات االستثمار المستدام يمكن
أن تكون مدفوعة ب تحفيز ذاتي لتحوط
المحافظ ضد المخاطر المعلومة من خالل
توسيع نطاق إطار العمل المفاهيمي
حتى يتضمن أحدث الممارسات في إدارة
المخاطر .في الوقت ذاته ،يركز بعض
المستثمرون على الرؤية طويلة األمد،
ويراهنون بقوة على التغير المجتمعي.
وقد أظهرت األبحاث التجريبية أن أخذ
عوامل االستدامة في الحسبان ضمن
ممارسات االستثمار لن تكون له تبعات
من حيث التكلفة (أي من خالل مجموعة
مخفضة من الفرص) بل أنه يتيح عوائد
تنافسية .ويخطط معهد سي إف إيه
إلصدار تقريره حول التغير المناخي بنهاية
شهر سبتمبر ،عالوة على دراسة تتناول
مستقل االستثمار المستدام في
منتصف شهر نوفمبر .2020

مجلس صناعات الطاقة النظيفة

عقد مجلس صططططناعات الطاقة النظيفة
مجموعططة من نططدوات اإلنترنططت بهططدف
مسطاعدة أعضطائه وشطبكة عالقاته على
فهم آثططار جططائحططة فيروس كوفيططد ، 19-
والهبوط االقتصططططادي األخير .وقد تناولت
هذه الندوات موضطططوعات هامة مثل األثر
المتر تب على أسططططواق البترول ،وتحول
ال طا قة ،وتطورات سططططوق ك فاءة ال طا قة
عالوة على سيارات الم ستقبل بما فيها

تشططططغيطل المركبطات الكهر بائيطة والبن ية
التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة
الشططرق األوسططط وشططمال أفريقيا .وفي
مطلع عام  ، 2020أطلق مجلس صناعات
ال طا قة النظي فة م بادرة " نداء ج ماعي "
تستهدف  100مؤسسة رائدة في مجال
ال طا قة المت جددة في إ طار دعوة ائتالف
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة للعمل
بهدف حث الحكومات على كافة األصعدة
لتعزيز اإلن جاز المحرز في م جال ال طا قة
المتجددة ،والحفاظ على م سار المواءمة
مع غايات المناخ العالمي واالسططططتدامة.
وقد صططططادق مجلس صططططناعات الطاقة
النظي فة مصطططططاد قة كام لة ،ووقع إعالن
أبوظبي ويسطعى إلى التعاون مع سطوق
أبوظبي ال عالمي والموقعين على إعالن
أبوظبي عند وضعه موضع التنفيذ.

جمعية اإلمارات للطبيعة

تهدف جمعية اإلمارات للطبيعة إلى تعزيز
تطور السوق من خالل تقديم األبحاث
والخبرات المتخصصة في أمور حيوية
تتعلق باالستدامة .وعلى وجه التحديد،
تركز جمعية اإلمارات للطبيعة على
أهمية "االقتصاد األزرق" وقد نشرت
المبدئية
الدراسة
نتائج
مؤخر ا
الستكشاف كيفية ترجيح االعتماد
ال متبادل مع النظام البيئي البحري
والمرونة الساحلية في عملية اتخاذ
القرارات المؤسسية .لالطالع على
النتائج ،يمكن االطالع على تقرير "كيفية
تشكي ل شركات اإلمارات لالقتصاد األزرق
أن
التقرير
وي بين
المستدام"،
االستثمارات المستدامة في الحلول
التي تعتمد على الطبيعة يمكن أن تتيح
فرصا اقتصادية جديدة.

إتش إس بي سي الشرق األوسط

انطالق ا من عضطططويته في مجموعة عمل
التمويل المسطططتدام في سطططوق أبوظبي
العالمي منذ تشطططكيلها ،وعضطططويته في
مجموعة التمويل الم ستدام في أ سواق
دبي العالمية ،يقدم إتش إس بي سططي
الشرق األوسط رؤاه النافذة ،وإرشاداته،
وأنشططططته القيادية لرفع الوعي بأولويات
التمويل المسطططط تدام في الدولة .ويع قد

إتش إس بي سطططي الشطططرق األوسطططط
سططلسططلة من ندوات اإلنترنت ألكاديمية
العوا مل البيئ ية واالجت ماع ية والحوك مة
لعمالء البنك ،وتركز هذه الندوات بصططططفة
خاصطططططة على ز يادة المنت جات ال مال ية
المرتب طة باالسطططط تدا مة ،والمشطططططاريع
الخضططططراء ،وتمويطل األصططططول ،والزراعطة
االستدامة ،وتحول الطاقة .كما اشتملت
أيضططططا على النهوض بسططططوق سططططندات
العوا مل البيئ ية واالجت ماع ية والحوك مة
في زمن كوفيطد  19-والتي اشططططتملطت
على مدن المستقبل وكفاءتها ،وصممت
لتططدوم :المططدن الصططططحيططة والمبططاني
المس تدامة ،وغذاء المستقبل :مستقبل
الزراعة المسططتدامة .باإلضططافة إلى ذلك،
يواصططل قسططم األبحاث في إتش إس بي
سططي الشططرق األوسططط نشططر دراسططاته
وتقططاريره التي تسططططططاعططد على الفهم
والوعي بططالتمويططل المسططططتططدام .وعلى
سطططبيل المثال ،أظهر تقرير إتش إس بي
سي الشرق األوسط تحت عنوان أسهم
المنططاخ والعوامططل البيئيططة واالجتمططاعيططة
والحوكمة تهزم السططططوق تفوّق أسططططهم
العوا مل البيئ ية واالجت ماع ية والحوك مة
م قارنة بالسططططوق عمو ما خالل جائ حة
فيروس كوفيططد  .19-وع لى الصططططعيططد
اإلقليمي ،أصططططدر إتش إس بي سططططي
ال شرق األو سط أي ضا بحثا مف صال تناول
حالة قطاع المباني الخضططططراء في دولة
اإل مارات  ،والممل كة العرب ية السططططعودية
وتركيا ،باال شتراك مع شركة إرن ست آند
يو نج ،كمططا نشطططططرت ت قر ير ا لزراعططة
المسطتدامة في مصطر ،والمملكة العربية
السعودية واإلمارات.

الزارد أسيت ماندجمنت

استثمرت إ ستراتيجية الزارد العالمية
للدخل الثابت ،التي توظف أكثر من %20
من أموالها في السندات الخضراء
والمستدامة ،في ثالث سندات تتعلق
على
تركيزها
لتعزز
بكوفيد، 19-
االستثمارات التي تحقق عوائد مالية
إلى جانب المنافع االجتماعية والبيئية.
وعند متابعة االستخدام النهائي
ل لعائدات المحققة يظل التحدي قائما،

وهو يقظة فريقها العالمي للدخل الثابت
يقظ ا عند إجراء الفحص النافي للجهالة
ولمن يحصلون على هذه األموال .كما
تشتمل إجراءاتها المنظمة في اختيار
األوراق المالية على تقييم شامل
لعوامل العوامل البيئية واالجتماعية
والحوكمة ،والتي تم تصميمها لتجنب
انخفاض العوائد ،وتحقيق عوائد معدلة
بالمخاطر .وتوفر الورقة البحثية تحت
عنوان االستثمار في مستقبل مستدام
– تفصيال لمنهج الزارد في االستثمار في
الدخول الثابتة المستدامة بما فيها
والسندات
الخضراء،
السندات
المستدامة ،والسندات االجتماعية.

مصدر

أبوظبي
أسبوع
استضافتها
بعد
لالستدامة ،أنشأت مصدر سبال للتعاون
في مجال االستدامة ،وتعزيز الوعي
والهياكل
التكنولوجية،
بالوسائل
التنظيمية التي تعزز أدوات التمويل
المستدام اليوم .توجه مصدر ،مع
شركائها ،ل تطبيق التكنولوجيا النظيفة
على نطاق واسع بين العديد من األطراف
المعنية ،خاصة صناع السياسة،
والمجتمع المالي على نطاق أوسع –
وذلك من خالل مشاريع تمتد لتغطي أكثر
من  30دولة .وقد أسفرت هذه الجهود
عن تعزيز التعاون بين القطاعين العام
والخاص سواء في الدول النامية أو
األسواق الناشئة ،وفي كافة البقاع من
المغرب إلى إندونيسيا ،ومن الصرب إلى
الواليات المتحدة .وستواصل مصدر
المالية
األدوات
لتيسير
جهودها
"الخضراء" لتعزيز السوق لوسائل
تكنولوجية مبتكرة في السندات ،أو
القروض ،أو مزيج منهما .ومن األمثلة
الحية على الوسائل األخيرة ،إعادة
التمويل بمبلغ  1.27مليار جنيه
استرليني لحصة مصدر في مزرعة رياح
دوجيون أوفشور بالمملكة المتحدة خالل
شهر ديسمبر .2018

وزارة التغيير المناخي والبيئة

يعد التمويل األخضر المبتكر أحد عوامل
األساسية الممكنة لإلجراءات المناخية

في ضوء التركيز الشديد لخطة الدولة
الوطنية للتغير المناخي 2050-2017
التي طورتها وزارة التغيير المناخي
والبيئة باالشتراك مع المعهد العالمي
للنمو األخضر .وتقر الخطة أنه في الوقت
الذي يشهد فيه التمويل األخضر زخما
في الدولة ،إال أنه يقتضي بذل أعمال
ضخمة لتقوية إطار عمل ونظم السياسة
لربط المشاريع القابلة للتمويل عن طريق
البنوك والمؤسسات المقرضة .وبذلك،
تسلط الخطة الضوء على دور الحكومة
في توفير بيئة موثوقة ومستقرة عن
المنطقي
الترابط
طريق تحسين
للسياسة وتنسيقها ،وتطوير نظم
ومبادرات كافية للتكنولوجيا الخضراء،
ودعم تنمية قدرات المؤسسات الخضراء
والمؤسسات المالية الخضراء .كما أنها
تبرز أهمية دور المؤسسات المالية في
وضع رؤية واضحة تضع االستدامة موضع
القلب في اإلستراتيجية المؤسسية،
المستوى
رفيع
التزام ا
وتضمن
بالمساءلة
واالرتقاء
باالستدامة،
المتعلقة
األمور
والشفافية حول
باالستدامة على مستوى اإلدارة العليا،
وإجراء اتصاالت شاملة ،ورفع الوعي على
كافة األصعدة.

المعهد العالمي للنمو األخضر

تعاون المعهد العالمي للنمو األخضر مع
المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر لدفع
عجلة االستثمارات الخضراء في مشاريع
المدن الذكية القابلة للتمويل من البنوك
في المنطقة ،وتنمية االقتصاديات
المجاورة والناشئة .وبالتنسيق الوثيق
مع شركائه من الدول ،حدد المعهد
العالمي للنمو األخضر سلسلة من
المشاريع المسبقة للمدن الخضراء التي
يمكن تمويلها عن طريق البنوك ،ويقدم
المعهد المساعدة الفنية لتطوير وتنقيح
خطط عمل عالية الجودة ،ومن جانبها
تبذل المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر
جهود التعاون لتحفيز شركاء التمويل من
القطاعين العام والخاص لدعم دراسات
الجدوى المسبقة لسلسلة المشاريع
المحددة .وكان من نطاق المجاالت

الموضوعية لمشاريع المدن الخضراء
والذكية التي تم تحديدها ،دون حصر؛
نظام النقل السريع بالحافالت ( ،)BRT
وكفاءة الطاقة في قطاع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،وأنظمة الطاقة
أسطح
فوق
المثبتة
الشمسية
المجمعات الصناعية ،وتحويل نفايات
البلدية الصلبة إلى طاقة ،والبنية التحتية
لشحن المركبات الكهربائية ،عالوة على
صندوق كفاءة الطاقة والصندوق األخضر
في سياق الدول الشريكة.

بنك ستاندرد تشارترد

اسططتضططاف بنك سططتاندرد تشططارترد ،في
نوفمبر  ،2019اجتماع طاولة مسططططتديرة
مع سططوق أبوظبي العالمي ،حيث تناول
االج تمططاع "تحططديططات وفرص ال ت مويططل
المسطططط تدام في ا لدو لة" .ثم أتبع هذا
االجتماع بإصططدار ورقة بيضططاء تم نشططرها
باالشتراك مع مصدر  ،وقدمت الورقة رؤى
نا فذة ألفضطططططل الم مارسطططططات ال حال ية،
وإرشططططططادات تتنططاول تحططديططات التمويططل
المسطططتدام .ويواصطططل البنك سطططعيه إلى
قيططادة النقططاشطططططات العططالميططة والقيططادة
الحكيمة حول التمويل المسططططتدام .من
األمثلة الحديثة على ذلك ،الورقة البيضاء
حول االنب عا ثات – سطططط بل ق ياس وإدارة
والخفض النهائي لالنبعاثات سططططواء فيما
يتعلق ب أنشطططططته أو أنشطططططة عمالئه،
باإلضافة إلى خارطة استثمارها المبتكرة
بشأن غايات التنمية المستدامة ،وفرص
االسططططتثمار  ،2030وتقدر هذه الخارطة
فرص اسططططتثمططار تبلغ  10تريليون دوالر
أمريكي السطططتثمارات القطاع العام – في
األسواق الناشئة.

استيت ستريت جلوبال أدفيزرز

توفر مؤسسة استيت ستريت جلوبال
أدفيزرز للمشاركين في السوق أبحاثا
وتقارير فعالة حول أهم تطورات التمويل
المستدام .وقد نشرت مؤخرا تقريرا حول
فيروس كوفيد  ، 19-وآثاره على االستثمار
المستديم تحت عنوان (كوفيد 19
والعوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة –
المحاور األربعة) .ثم تبعته بمنشور آخر
تناول فيروس كوفيد  19-وآثاره على

التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون تحت
عنوان (كوفيد –  19والطاقة في العالم
الجديد)  .وأصدر الرئيس التنفيذي
لمؤسسة استيت ستريت جلوبال
أدفيزرز رسالة آثار كوفيد  19-على
المساهمين  ،وتناولت الرسالة أهم اآلثار
التي خلفتها الجائحة على المساهمين.
وتعد مؤسسة استيت ستريت جلوبال
أدفيزرز مساهما نشطا في مجموعة
عمل وان بالينت للثروة السيادية ،وبذلك
يمكنها تعزيز جهود دمج المخاطر المالية
والفرص المتعلقة بتغير المناخ في إدارة
األصول الضخمة وطويلة األمد.

اإلجراء الرابع :رفع جودة وعمق المنتجات والعروض المالية
المستدامة ،وخلق قطاع مالي مستدام ومزدهر
 .38يواصل سوق أبوظبي العالمي مع أطرافه المعنية وشركائه تطوير نظام مالي
مستدام مع مجموعة متنوعة من المؤسسات ،والمنتجات المعروضة والخدمات
المقدمة لدعم تكوين رؤوس األموال ونشرها ،وبناء سوق نابض بالحركة يعزز توفر
عمليات التمويل بما يحقق غايات التنمية المستدامة .ورغم أن تحقيق هذه
الغاية يحتاج إلى العديد من المكونات إال أن التقرير يلفت االنتباه لثالث أفكار محل
اهتمام وارتباط خاص خالل هذه الفترة:
 4.1االبتكار – كمو ّ
جه للتغيير؛
 4.2الجوانب االجتماعية – أولوية ناشئة في عالم ما بعد كوفيد 19-؛ و
 4.3التمويل اإلسالمي – المواءمة مع غايات التنمية المستدامة.

اإلجراء  4.1االبتكار كمو ّ
جه للتغيير
 .39طبق سوق أبوظبي العالمي منهجا يعتمد على الطلب سعيا منه إلى حث
التمويل المستدام .ومن أهم خصائص أجندة سوق أبوظبي العالمي تحديات
االبتكار ،والتي تهدف إلى توفير مصادر ألكثر حلول المبتكرة في تقنيات المالية
الحديثة لمجابهة التحديات التي يواجهها القطاع المالي في المنطقة .وقد أتيحت
الفرص لتقنيات المالية الحديثة للتعامل مع بيانات مشاكل معينة تحت قيادة
المؤسسات والشركات المالية ،والجهات الحكومية في اإلمارات وعلى سبيل
المثال ،وفي إطار تحدي االبتكار  ،2019ركز أحد بيانات المشاكل على مصادر حلول
تقنيات المالية الحديثة إلتاحة فرصة أكبر لتمويل القطاع الخاص بهدف دعم التنمية
العمرانية المستدامة.
 .40إن االبتكار قوة جبارة إلحداث تغيير إيجابي سواء من حيث االستدامة أو القطاع
المالي نفسه .ويلتزم سوق أبوظبي العالمي ،مع شركائه الرئيسيين ،بضمان
توفير حلول مستدامة من خالل أطر عمل مبتكرة ومتقدمة .ومن األمثلة على
ذلك ،تسريع عمليات األبحاث والتطوير في الحلول المناخية من خالل عدة
مبادرات مثل مبادرة أبوظبي للمناخ ،ونح ن نساند جهود الدولة في التزامها باتخاذ
إجراءات تخدم المناخ وتحقق نقالت نوعية في المستقبل األخضر .تهدف المبادرة
إلى تطوير نظام بيئي رائد عالميا يعتمد على تكنولوجيا الماء في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،ويشارك في هذا النظام وزارة التغيير المناخي والبيئة،
وسوق أبوظبي العالمي ،ومنصة هب  71وهيئة البيئة -أبوظبي .وتسعى
المبادرة إلى رفع معرفة وموارد الشركاء من المؤسسات لتعزيز األبحاث والتطوير
واالبتكار في تكنولوجيا المناخ والماء.
ملخص اإلجراءات التي اتخذها الموقعون على إعالن أبوظبي وأهم
األطراف المعنية في الدولة
والتي تركز على تحسين االبتكار في تمويل حلول المناخ واالستدامة:

مجموعة شركات أدنوك

ترسخ مجموعة شركات أدنوك ،من خالل
إ ستراتيجية االستدامة  ،2030دورها
كمسؤولة عن إنتاج البترول والغاز ،وتعزز
التزامها بتعجيل التنمية المستدامة في
الدولة .ويمثل التمويل المستدام محور ا
أساسيا في رؤية أدنوك بأن تصبح رائد ا
بطراز عالمي في االستدامة ،وأن تكون
معيارا ل لمقارنات المعيارية عالميا في
ا إلدارة المالية وإدارة رؤوس األموال،
وسالمة األصول واألمان في قطاع الطاقة
العالمي .وتبرز غايات أدنوك لالستدامة
مدى التركيز واالهتمام الذي توليه أدنوك
ألداء العوامل البيئية واالجتماعية
والحوكمة القوي المحقق مقارنة
با ستراتيجية النمو  .2030لتحقيق

أجندتها الطموحة لالستدامة ،تستكشف
أدنوك نطاقا واسع ا من خيارات التمويل
والشراكات اإلستراتيجية .تستطيع
أدنوك ،عندما تجذب مستثمرين بفكر
مماثل وأسلوب يواكب أسلوبها ،أن تنوع
وعاء التمويل الحالي مع فتح آفاق جديدة
في ميدان االستدامة .وتحقق أدنوك
أفضل هيكل لرأس المال من خالل
االستعانة بمصادر رؤوس المال الخاصة
للتمويل ،وتعمل على ضمان إمداد ثابت
ومستدام للتمويل لدعم إ ستراتيجيتها
للنمو الذكي حتى تبدو أكثر قوة من
الظروف الراهنة المفعمة بالتحديات.

دائرة الطاقة

تتضافر جهود دائرة الطاقة ،وسوق
أبوظبي لألوراق المالية وسوق أبوظبي
العالمي لتطوير مبادرة مشتركة
للسندات الخضراء .وأطلق هذه المبادرة
جرش
محمد
المهندس
سعادة
الفالسي ،وكيل دائرة الطاقة ،خالل
منتدى التمويل المستدام الذي عقده
سوق أبوظبي العالمي في يناير 2020
بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي كمحور
إقليمي إلصدار السندات الخضراء،
والصكوك الخضراء للمشاريع المستدامة
في اإلمارة بل ومنطقة الشرق األوسط
وأفريقيا .ومنذ انطالقها ،عملت دائرة
الطاقة مع شركائها على تطوير خطة
عمل ،وتخطيط التشاور مع األطراف
المعنية لتحديد كيفية إحراز تقدم في
سوق السندات الخضراء .في ضوء ظروف
السوق ،تعمل دائرة الطاقة مع
مجموعات األطراف المعنية الصغيرة
لتأليف "ورقة خضراء" تقدم توصيات إلحراز
تقدم أكبر في مبادرة السندات الخضراء.
وتماشي ا مع التطورات العالمية ،تراعي
دائرة الطاقة دور سندات التحول ،وهي
سندات تخص المنطقة إلى حد بعيد،
وكذلك حجم استفادة المستمر من
السندات الخضراء في ظل الجائحة.

بنك إتش إس بي سي الشرق بذل بنك إتش إس بي سي الشرق
األوسط جهودا حثيثة لتطوير نظام تمويل
األوسط
مستدام في الدولة من خالل تطوير

وإطالق منتجات وخدمات ذات مصداقية
البيئية
بالعوامل
ترتبط
ومبتكرة
واالجتماعية والحوكمة .ولم تشتمل هذه
المنتجات والخدمات فقط على السندات
والصكوك والقروض الخضراء للمؤسسات
بل امتدت لتشمل العوامل البيئية
واالجتماعية والحوكمة والتمويل األخضر
للمستثمرين بما في ذلك المنتجات
المستدامة للعمالء من األ فراد .وطوّر بنك
إتش إس بي سي الشرق األوسط
قروض السيارات الخضراء ،والرهون
الخضراء على مستوى الدولة ،وهي
منتجات تمكّن العمالء من األفراد من
الحصول على خصم عند شرائهم
سيارات أو عقارات "مستدامة".

مجموعة آي إن جي

تبنت مجموعة آي إن جي مجموعة
أهداف ومستهدفات تشمل مضاعفة
محفظة تمويل المناخ بحلول عام ،2022
وتخصيص قروض بقيمة  600مليار يورو
لتلبية غايات اتفاق باريس للمناخ .وتهدف
استراتيجيتنا ،مشروع تيرا  ،الخاص
بمجموعة آي إن جي إلى تحقيق أقصى
تأثير من خالل التمويل .وهذا المشروع
مشروع شامل ،وقائم على العلم،
ويتطلع إلى المستقبل ويطبق منهجا
قائما على المشاركة .وتأسيسا على
لوضع
رئيسيتين
منهجيتين
المستهدفات؛ وهما تقييم تحول رأس
المال وفق ا التفاق باريس ،ونهج خفض
الكربون في إطار المبادرة القائمة على
العلم ،يلتزم مشروع تيرا بعدد من
المبادئ األساسية .وفي تقرير اإلنجاز
السنوي ،تعرض مجموعة آي إن جي
مسار ا للمواءمة المناخية في أكثر
القطاعات المسؤولة عن التغير المناخي.

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

اسطتضطافت الدولة الوكالة الدولية للطاقة
المت جددة التي يقع على عاتق ها م هام
جسطططيمة .لتحسطططين جودة المشطططروع،
وتخلل السططوق ،والوصططول إلى التمويل،
تشططارك الوكالة في عدد من األنشطططة،
وتعزز دورهططا في التمويططل المسططططتططدام
بالتركيز على الطاقة المتجددة .باإل ضافة

إلى ذلك ،تيسططططر الوكالة الدولية للطاقة
المتجططددة تطوير مشططططططاريع الطططاقططة
المت جددة وتمويل ها من خالل منصطططططات ها
المتاحة عبر اإلنترنت:
 األطلس ال عالمي لو كا لة ا لدول ية
للطاقة المتجددة :منصة معلومات
جغرافية تعمل عبر اإلنترنت وتوفر
تقييمططا للموارد ،وتخطيط بيططانططات
تغطي الطاقة ال شم سية ،وطاقة
الططريططاح ،والطططططاقططة الططحططيططويططة،
والجيوحرارية
 مسططططتكشططططف مشططططاريع الوكالة
الدولية ل لطاقة المتجددة :منصطططة
تعمل عبر اإلنترنت ،وتتيح سهولة
الوصططططول ،ومعلومططات عمليططة،
وأدوات وإرشططططادات تسططططاعد في
تطوير مشططططاريع الطاقة المتجددة
التي يمكن تمويلهططا عن طريق
البنوك.
 سططططوق الو كا لة ا لدول ية لل طا قة
المت جددة لل طا قة المسطططط تدا مة:
سططططوق افتراضططططي يربط مالك
وممولي ،والمستثمرين ،ومزود ي
الخدمات وموردي التكنولوجيا في
مشاريع الطاقة المتجددة.
 مبادرة ت سهيل الم شاريع للوكالة
الدولية للطاقة المتجددة /صندوق
أبوظبي للتنمية :مبادرة م شتركة
لتمويل مشطاريع الطاقة المتجددة
التي توصططططي بها الوكالة الدولية
للطططاقططة المتجططددة في الططدول
النامية.
 عقود الطططاقططة الشططططمسططططيططة
المفتوحة :تضططافرت جهود الوكالة
الدولية للطاقة المتجددة ومبادرة
"التيرا واط" لدعم االنتشار الضخم
والسططططريع للطاقة الشططططمسططططية
تمشططططيا مع غايات اتفاق باريس
بشطططططأن الم ناخ ،وغايات التنمية
الم ستدامة .وتحقق عقود الطاقة
الشمسية المفتوحة التنظيم بين
تطوير المشاريع وعمليات التمويل

من خالل طرح اتفاقيات بسطططيطة
مقبولططة قططانونططا على مسططططتوى
العالم بما يحقق سططططرعة التعاقد
وخفض التكلفة.
 تعزيز الت عاون مع المراكز ال مال ية
لالسططتدامة ،وهي شططبكة تتكون
من  30مركز مالي عالمي وتضططم
بين أعضطططططائهطا سططططوق أبوظبي
العالمي.

صندوق مصدر لالستثمار العقاري

أطلقت مصدر ،في يناير  ،2020أول
صناديقها لالستثمار العقاري المستدام
في المنطقة  ،ويرتبط بعقاراتها التجارية
في مدينة مصدر .ويوفر الصندوق
االستثماري ،الذي تأسس كصندوق
استثمار خاص في سوق أبوظبي
العالمي ،أسلوبا بديال للمستثمرين
كأطراف ثالثة لتوجيه رؤوس أموالهم
لتحقيق غايات التنمية االستدامة.
والهدف طويل األمد للصندوق أن يتم
إدراجه كصندوق استثمار عقاري عام في
سوق أبوظبي العالمي ،حتى يتيح
الفرصة للمستثمرين من المؤسسات
واألفراد لالستثمار في منتجات مالية
معززة بأصول عالية الجودة وتعتمد على
مواصف ات واضحة لالستدامة.

هيئة األوراق المالية والسلع

تعمل هيئة األوراق المالية والسلع على
دعم وتمكين ازدهار نظام تقنيات المالية
الحديثة ،الذي سيكون عامال محفزا لهذه
ا لمبادرات ،ويتيح أدوات مبتكرة لتحقيق
الشمول المالي وغايات التنمية المالية
األخرى.

مبادرة  20في 2020

مبادرة إنسانية أطلقتها الدولة تحت
رعاية جائزة زايد لالستدامة بالشراكة مع
سوق أبوظبي العالمي ،وصندوق
أبوظبي للتنمية ،ومسان دة للبترول،
ووزارة التسامح ،ومصدر ،و شركة ماجد
الفطيم .تشرف المبادرة على التبرع
لصالح الحلول المستدامة ،التي يطورها
الفائزون والمؤهلون للتصفيات النهائية
للجائزة ،في  20دولة فقيرة .وتتناول
الحلول المتبرع بها من خالل المبادرة

أهم التحديات التي تؤرق العالم في
مجاالت الصحة ،والغذاء ،والطاقة والماء.
من خالل توسيع نطاق وصول وآثار هذه
الحلول من خالل التبرعات ،تمكن مبادرة
 20في  2020الدول والشعوب الفقيرة
بالوسائل التكنولوجية والحلول طويلة
األمد للمساعدة في تحقيق النمو
المستدام.

اإلجراء  4.2ظهور اإلشكاليات االجتماعية في التمويل المستدام
 .41ألقت جائحة فيروس كوفيد  19-الضوء على أهمية المخاطر المتعلقة بالعوامل
البيئية واالجتماعية والحوكمة ،والربط العميق بين الشركات التجارية وأطرافها
المعنية على مدار سالسل القيمة .وعلى المدى القصير والمتوسط ،تعتبر
المخاطر االجتماعية مخاطر حادة – وخاصة عندما يتعلق األمر بالصحة،
والسالمة ،وديناميات قوة العمل .ويتزايد صوت المستثمرين بقوة مطالبين بوضع
تدابير إضافية في مجالي الصحة والسالمة ،والحفاظ على عالقات الموردين .وقد
شهد سوق الدخل الثابت نقالت نوعية في تفكير المستثمر خاصة في األمد
القصير .ويبدو واضحا االرتفاع الملحوظ في إصدار الشركات المصد رة للسندات
االجتماعية والطلب عليها ،7ورغم أن نصيب هذه السندات من سوق الدخل
الثابت ال يزال ضئيال ،إال أنه أظهر تزايد ترتيب أولويات المخاطر االجتماعية في
صناعة القرارات االستثمارية.
 .42كشفت وزارة االقتصاد ،في مايو  ،2020النقاب عن إطار عمل استراتيجي مكون
من مرحلتين للتخفيف من آثار فيروس كوفيد  .19-أما المرحلة األولى ،فهي
خطط تحفيز ضخمة قصيرة األمد وتستهدف أكثر القطاعات االقتصادية تأثرا ومن
بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة .بينما تم تخصيص المرحلة الثانية كحزمة
تعافي طويلة األجل لتعجيل النمو االقتصادي المستدام في مجاالت طاقات النمو
المرتفعة وتشمل الطاقة ،والسيارات الكهربائية ،والمدن الذكية ،واالقتصاد
الدائري ،والذكاء االصطناعي ،وسلسلة الكتلة ،والطباعة ثالثية األبعاد ،واإلنسان
اآللي ،والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.
ملخص اإلجراءات التي اتخذها الموقعون على إعالن أبوظبي وأهم
األطراف المعنية في الدولة
والتي تركز على المخاطر االجتماعية وفرص تطبيق حلول التمويل
المستدام في سياق الجائحة:

ً
معا

يتمثططل هططدف هيئططة المسططططططاعططدات
المجتمعية – معا في تعزيز ثقافة التعاون
بين القطططاع العططام والخططاص ،والمجتمع
المدني ،وتقديم حلول مبتكرة للتحديات
االجتماعية ،وتحقيق آثار اجتماعية على
7
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المجتمع .ولهذه الغاية ،وفي ضططططوء أزمة
الصططططحة العالمية األخيرة ،أطلقت هيئة
معطا مبطادرة "معطا نحن بخير" في مطلع
عام  2020الجتذاب ونشططر المسططاهمات
المطاليطة والعينيطة التطوعيطة دعمطا ألكثر
الناس تأثرا بالوضطع االقتصطادي والصطحي
الراهن .وقطط ّدم هططذا البرنططامج الريططادي
الططدعطم ألكطثطر مطن  350,000فطرد فطي
مجططاالت الصططططحططة ،والغططذاء ،والتعليم
واالحتياجات الضططرورية .وإذا نظرنا إلى ما
هو أبعد من ذلك ،ولضمان تحقيق أهداف
معا بطريقة مسطططتدامة ،أنشطططأت الهيئة
مؤسططسططة في سططوق أبوظبي العالمي
لتحقيق أقصططططى اسططططتغالل لرأس المال
ب هد ف تمو يل المشطططططاريع االجت ماع ية،
وترسططططيخ االبتكططار االجتمططاعي ،وتعزيز
المشاريع االجتماعية سعيا إلى تحسين
حيططاة ا ل م ج ت مع في إمططارة أبو ظ بي.
باإلضطططططافة إلى ذلك ،أطل قت هي ئة م عا
أيضططططط ا أول سطططط ند تأثير اجت ماعي في
أبوظبي على مسططططتوى منطقططة دول
مجلس التعططاون الخليجي في إطططار
االتفططاق يططة الموقعططة بين دائرة التنميططة
االجتماعية ،وهيئة معا ،وشططططركة الدار،
وشططركة الدار للتعليم ،ومؤسططسططة زايد
العليا لدعم توظيف أصحاب الهمم.

بنك بي إن بي باريبا

ستظل اإل شكاليات االجتماعية من أهم
أولويططات عمالء بنططك بي إن بي بططاريبططا،
خاصططة في عالم تغير بعد جائحة فيروس
كوفيد  .19-كما قام بنك بي إن بي باريبا
بت ضمين اآلثار االجتماعية ضمن منتجات
التمويططل المسططططتططدام التي يقططدمهططا
لمسطططططاعطدة العمالء في االسططططتجطابطة
للجائحة .وفي هذا السياق ،قاد بنك بي
إن بي باريبا و دعم عددا من سططططندات
االسططتجابة لكوفيد  ،19-ومن جهوده في
هططذا المجططال العمططل مع بنططك نوردك
أنفيسطططتمنت لطرح أول سطططندات أوروبية
لال ستجابة لكوفيد 19-إلى ال سوق ،ومع
بنططك االسططططتثمططار األوروبي European
Investment
Bank
Sustainability
 Awareness Bondبشطططططأن سططططنططدات
التوعية باالسططططتدامة سططططعيا منه إلى

تقديم الدعم في الرعاية الصحية والدعم
المالي إلى الدول المتأثرة بكوفيد.19-

سوق دبي المالي

في إطار جهوده لتعزيز التوازن بين
الجنسين والتمكين – وخاصة ،دعم
الغاية الخامسة للتنمية المستدامة
بشأن التكافؤ بين الجنسين – والجتذاب
المرشحين الموهوبين من دولة اإلمارات
إلى مناصب رفيعة المستوى في مجلس
اإلدارة ،وبالتعاون مع مؤسسة دبي
للمرأة أطلق سوق دبي المالي منصة
مجلس اإلدارة اإللكتروني  ،وهو األول من
نوعه في المنطقة .تهدف المنصة
اإللكترونية إلى رفع الوعي بمناصب
مجلس اإلدارة المتاحة ،وتمكين األطراف
المعنية من تقديم ومتابعة طلباتهم عبر
اإلنترنت.

بنك إتش إس بي سي الشرق عمل بنك إتش إس بي سطططي الشطططرق
األوسططط مسططتشططارا أول سططندات تتعلق
األوسط
بكوفيد 19-على مسططططتوى العالم( ،في
الصين وكوريا الجنوبية) ،وفي وقت الحق
تم إسطناد مهمة مماثلة إلى البنك وهي
سطططط ندات االسططططت جابة لكوف يد 19-في
منطقة ال شرق األو سط .وتعد ال سندات
المتعلقططة بكوفيططد 19-مثططاال على الططدور
الهام الذي تلعبه أسواق رأس المال في
مسططاعدة االقتصططاد العالمي على اجتياز
هذه األزمة .باإل ضافة إلى ذلك ،قدم بنك
إتش إس بي سطططي الشطططرق األوسطططط
المسطططاعدة لنطاق أوسطططع من المجتمع
لالستجابة لكوفيد 19-من خالل التبرعات
الخيرية .فعلى مستوى الشرق األوسط،
أنشططأ بنك إتش إس بي سططي الشططرق
األوسط صندوق تبرعات لمواجهة كوفيد-
 19بقي مة  1.2مل يار دوالر أمريكي ،ومن
المتوقع أن يسطططتفيد من هذا الصطططندوق
 80,000فرد في المنط قة .و كان التركيز
األسططاسططي لل برنامج على تقديم وجبات
وأطقم أدوات النظافة ال شخ صية للعمالة
ال يدوية واألط فال الم عدمين عالوة على
مططوظططفططي الططخطططططوط األمططامططيططة فططي
المستشفيات.

الزارد أسيت ماندجمنت

طورت الزارد نهج ملكيططة بهططدف تقييم
مشططططاريع االسططططتدامة طويلة األمد في
القطاع الما لي ،والبشطططري ،ورأس المال
الطبيعي .يسططططاعد إطار عمل الشططططركة
في وضع أولياتها ،والتركيز على مشاركة
الشططططركططات التططابعططة لهططا في محططافظ
عمالئ ها .أتا حت االرت با طات ال حدي ثة مع
إدارة الشططركة على صططعيد قطاع عريض
من القطاعات مثل المشططروبات ،واألدوية
الطبيططة ،ووحططدات الرفططاهيططة لألفراد،
واإلعالم وا ل تر فيططه ع لى ا لمسططططط توى
العالمي ،الفرصطططة لمحترفي االسطططتثمار
التابعين لها لفهم كيفية إدارة الشطططركات
لنطاق واسططططع من العالقات مع األطراف
المعن ية وت حد يدا كيف تدير الشططططر كات
رأسططمالها البشططري لتحقيق نجاح طويل
األمد .لالطالع على مزيد من التفاصطططيل
حول نهج الزارد الذي أوردته في تقريرها
البحثي حدي ث ا؛ يرجى النقر على الرابط:
تصورات حماية رأس المال البشري.

بنك ستاندرد تشارترد

يبذل بنك ستاندرد ت شارترد ،البنك الرائد
عالمي ا ،ق صارى جهده لم ساعدة عمالئه
والمجتمعططات التي يعملون فيهططا على
تحقيق االزدهار في مجاالتهم ،خاصططططة
خالل أو قات األز مات العصططططي بة .ونتي جة
لططذلططك ،يلتزم البنططك بمنح مليططار دوالر
أمريكي كتمويل بدون فوائد للشططططركات
التي توفر البضطائع والخدمات للمسطاعدة
في مواج هة فيروس كوف يد  ،19-و كذلك
الشططططركططات التي تخطط للتحول إلى
المنتجططات المطلوبططة نتيجططة تفشططططي
الفيروس .ويتم تقططديم هططذا التمويططل
بم عدالت ت فاضططططل ية وتكون في صططططورة
قروض ،أو تمويل اال ستيراد /الت صدير و/أو
رأس المال العامل .وقام البنك بتوسططططيع
نطاق هذا التمويل إلى عدة شركات في
المنطقة .وكان بنك سطططتاندرد تشطططارترد
م ن البنوك الرائدة في قيادة إصدار العديد
من سططندات االسططتجابة لفيروس كوفيد-
 ، 19ومنها على سططبيل المثال جمع أكثر
من  4مل يططار دوالر أمريكي لجمهوريططة
إنططدونيسططططيططا ألغراض التعططافي ،وجهود

اإلنقاذ وأيضططططا  500مليون دوالر أمريكي
لب نك كوكمين  ،لدعم جهوده ال خاصطططططة
بالشركات الصغيرة والمتوسطة .باإلضافة
إلى ذلك ،شطططارك البنك في أول صطططكوك
عالمية لالسططططتجابة لتداعيات كوفيد19-
بإصططدار سططندات تنمية إسططالمية بقيمة
 1.5مليطار دوالر أمريكي – و كا نت هذه
السندات أيض ا هي أول صكوك استدامة
في المنطقة.

اإلجراء  4.3التمويل اإلسالمي ودوره في تحقيق غايات التنمية المستدامة
 .43مع مواصلة التمويل اإلسالمي توسعه خالل العقد القادم على مستوى بعض
المناطق وبعض فئات األصول ،تظهر نافذة فريدة على فرص ربط عناصر هذه
االستثمارات مع غايات التنمية المستدامة ،وتحديدا اإلجراء المتعلق بالمناخ.
وفي ضوء مبادئ التمويل اإلسالمي الداعم ألنشطة الشمول االجتماعي وتعزيز
التنمية ،وأيضا المستويات الحيوية للحوكمة التي تنزل المبادئ االجتماعية منزل
القلب ممن الجسم عند تحديد نواحي استخدام األموال ،باتت الفرصة سانحة
للتمويل اإلسالمي ليلعب دورا رياديا .وإذا كان سوق المنتجات اإلسالمية
المستدامة ال يزال في بداياته ،إلى أن التمويل اإلسالمي ينشط بقوة متزايدة
كنمط تمويل مبتكر خاصة فيما يتعلق بمأل فجوات تمويل غايات التنمية
المستدامة .ويعزو هذا ،بشكل جزئي ،إلى التركيز الذي انصب على الترويج
لمشاركة المخاطر ،وتجنب المضاربات المفرطة وتقييد الديون بقيمة األصول.
 .44ونرى هذا االبتكار على أرض الواقع في دولة اإلمارات فعلى سبيل المثال ،خالل
العام  ،2018أعادت موانئ دبي العالمية المحدودة تسعير وتمديد تسهيالت
تقليدية ومرابحات بلغت قيمتها  2مليار دوالر أمريكي عند تجديد التسهيالت
االئتمانية ،وقام بنك ستاندرد تشارترد بدور منسق القرض األخضر في هذه
العملية .فقد كان السعر مرتبطا بمعدل كثافة االنبعاثات الكربونية ،ويعتبر أول قرض
أخضر في منطقة الشرق األوسط بتمويل إسالمي ي ربط التسعير باألداء البيئي
على هذا النحو.
 .45ظهرت في اآلونة األخيرة الصكوك الخضراء كأداة مالية متوافقة مع الشريعة
اإلسالمية مع احتماالت قوية لنموها حتى توفر التمويل لمشاريع الطاقة
المتجددة والبيئة .وفي مثال آخر من الدولة ،وفي عام  ،2019أصدرت شركة
جمعة الماجد صكوكا خضراء بقيمة  1.2مليار دوالر أمريكي ،وتم تخصيص عوائد
اإلصدارات للمباني الخضراء ،والطاقة المتجددة ،وكفاءة الطاقة وتحسين إدارة
الماء .وكما هو الحال بالنسبة للصكوك الخضراء األخرى ،تل ّهف المستثمرون على
هذه اإلصدارات بما يدلل على مستقبل التمويل اإلسالمي في تمويل التنمية
المستدامة واألجندات المناخية .ويمكن للمستثمرين على مستوى العالم قيادة
التوجه صوب التمويل اإلسالمي المستدام عن طريق اإللمام أكثر بالنظام،
وتشجيع إنشاء منتجات جديدة ،وتدفق الصفقات بما يمكّن دعم تخصيص رؤوس
األموال المتزايدة لغايات التنمية المستدامة.

 .46بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي ،وسوق دبي المالي تبنى مركز دبي
لتطوير االقتصاد اإلسالمي ،العام الماضي ،مبادرة تطوير مجموعة من معايير
الصكوك المستدامة المعززة بآلية لالعتماد ،والمصادقة والتدقيق على خطى
مبادرة المملكة المتحدة لسندات المناخ .تم إبرام مذكرة تفاهم ووقعها كل من مركز
دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي ،ومركز دبي المالي العالمي ،وسوق دبي المالي،
ومبادرة المملكة المتحدة لسندات المناخ ،وباشرت المجموعة العمل على تطوير معايير
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية للصكوك المستدامة .وبمجرد إنجازه سيتيح

المشروع وحدة مستقلة للمصادقة والرقابة على الصكوك الخضراء المستدامة
بهدف تحقيق مستويات أعلى من ثقة المستثمرين وتحسين دور التمويل
اإلسالمي األخضر في أجندة الدولة الخضراء وأجندتها لالستدامة.
ملخص اإلجراءات التي اتخذها الموقعون على إعالن أبوظبي ،وأهم
األطراف المعنية في الدولة لالرتقاء بأهمية التمويل اإلسالمي كمصدر
لتمويل األصول والمشاريع المستدامة

سوق دبي المالي

توضح معايير سوق دبي المالي الخاصة
بمعامالت الشريعة اإلسالمية أدوات
االستثمار اإلسالمي بصورة شاملة ،وقد
راعت اهتمام المستثمرين المتزايد
باالقتصاد األخضر واالستدامة .وتشتمل
هذه المعايير على مراجع للصكوك
الخضراء ،واألسهم الخضراء ،وصناديق
التي تصدرها
االستثمار األخضر
الشركات للمشروعات التي تعزز ا لحفاظ
على وحماية البيئة من التعرض لمخاطر
جوهرية أو ضرر متوقع.

مركز دبي لتطوير االقتصاد
اإلسالمي

تأسس مركز دبي لتطوير االقتصاد
اإلسالمي في عام  ،2013حيث لعب
دور ريادي ضمن جهود الترويج لنمو
االقتصاد اإلسالمي عالميا من خالل
قطاعاته األساسية ومن بينها قطاع
التمويل اإلسالمي ،والقطاعات الحالل
وتلك التي تتماشى مع نمط الحياة
اإلسالمي .ومن هذه الجهود ،اضطلع
مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي
بدور فاعل في إبراز أوجه التضافر بين
حلول التمويل اإلسالمي واالستثمار
المستدام وذلك بفضل المالءمة الوثيقة
بين المبادئ األساسية للشريعة
اإلسالمية والعوامل البيئية واالجتماعية
والحوكمة .وفي هذا السياق ،شارك
مركز دبي لتطوير اال قتصاد اإلسالمي مع
مركز دبي المالي العالمي ،وسوق دبي

المالي للعمل على مبادرة سندات
المناخ (مبادرة المملكة المتحدة
لسندات المناخ) بهدف تطوير وتعزيز
سوق الصكوك الخضراء من خالل طرح
معايير الصكوك المستدامة بصفتها
مرجعا معياريا .باإلضافة إلى ذلك ،شارك
مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي
مشاركة فاعلة في تعزيز تطبيق مبادئ
الدولة اإلرشادية للتمويل المستدام،
إلى جانب مشاركته الحثيثة في
مجموعة عمل دبي للتمويل المستدام.
بنك إتش إس بي سي الشرق كان بنك إتش إس بي سي الشرق
األوسط مستشار الهيكلة الخضراء
األوسط
الوحيد ألول صكوك خضراء (الصكوك
اإلسالمية) في الشرق األوسط لصالح
شركة ماجد الفطيم ،الصادرة في عام
 .2019وكانت صكوك شركة ماجد
الفطيم ،التي بلغت قيمتها  600مليون
دوالر أمريكي ،هي أول صكوك خضراء
غير سيادية في العالم .وكان أيضا
مستشار الهيكلة الخضراء الوحيد
لصكوك البنك اإلسالمي للتنمية في
المملكة العربية السعودية بقيمة  1مليار
يورو في عام  ،2019وهي أول صكوك أو
سندات خضراء تصدر في المملكة في
ذلك الحين.

ناسداك دبي

تلتزم ناسداك دبي بأعلى معايير
العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة،
وتعلب دورا رائدا في المنطقة كمقر
إلدراج اإلصدارات اإلسالمية .وتشتمل
هذه اإلصدارات على ثالثة صكوك
أصدرتها حكومة إندونيسيا في عام
 ،2018و 2019و 2020بقيمة إجمالية
 2.75مليار دوالر أمريكي وبمصادقة
خضراء مستقلة من مؤسسة شيشرو.
كانت الصكوك الصادرة بقيمة  1.25مليار
دوالر أمريكي أول صكوك سيادية في
العالم .وأصدرت شركة ماجد الفطيم
صكين في عام  2019بقيمة إجمالية 1.2
مليار دوالر أمريكي ،مع مصادقة
مستقلة من مؤسسة ساستيناليتكس.
وكان الصك األول بقيمة  600مليون دوالر

أمريكي هي أول صكوك مؤسسية
خضراء وتمثل محكا للمقارنة المعيارية
على مستوى العالم .وفي عام ،2019
تم إدراج صكوك بقيمة مليار يورو
بواسطة المصرف اإلسالمي للتنمية
بمصادقة خضراء مستقلة من مؤسسة
شيشرو ،وفي عام  2019قام البنك
اإلسالمي للتنمية بإدراج أول صكوك في
أسواق رأس المال العالمية لهدف محدد
وهو تمويل المشاريع المرتبطة بكوفيد-
 19في ظل إطار عمل التمويل
المستدام.

هيئة األوراق المالية والسلع

أطلقت هيئة األوراق المالية والسلع
استراتيجية الدولة لتطوير سوق رأس
المال اإلسالمي  ،واشتملت على تطوير
مجموعة شاملة من النظم المطبقة.
وتعمل هيئة األوراق المالية والسلع في
الوقت الحالي على تطبيق خطة شمول
مالي كاملة لتحقيق وصول أفضل ،ونشر
الثقافة المالية في كافة قطاعات
االقتصاد مع التركيز بصفة خاصة على
المؤسسات التي تخدم بصورة أقل
والشركات الصغيرة والمتوسطة التي
تسهم في تحقيق غايات التنمية المالية
للدولة.

 .Dدعوتنا للعمل
 .47في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمجابهة جائحة فيروس كوفيد  ،19-ويسعى
إلى عودة االقتصاد إلى حالة االزدهار ،يتعين علينا التركيز على معالجة العوامل
األساسية والنظامية من منظور االستدامة .ويشتمل هذا على دمج االعتبارات
البيئية واالجتماعية في عملية اتخاذنا للقرار ،بما يجسد فهما أكبر للمخاطر،
وكيف نديرها ،باإلضافة إلى إدراك فرصة تحقيق قيمة لكافة األطراف المعنية .إن
األزمة التي نواجهها اليوم حافز لنا لتعجيل ومضاعفة جهودنا للتمويل المستدام
خالل هذا الوقت العصيب إلعادة بناء عالم أفضل ،وأكثر أمنا وعدال وازدهارا.
 .48نناشد الحكومات ،والجهات التنظيمية ،ومؤسسات التطوير المالية ،ووكاالت
التصنيف االئتماني ،والشركات والمستثمرين في قطاع الصناعة لنواصل مسيرتنا
المشتركة لدعم االستثمارات المستدامة طويلة األمد من خالل اإلجراءات
التالية:
 التعاون لوضع إطار شامل لتكامل التمويل المستدام بين إمارة أبوظبي
واإلمارات كافة والمنطقة على نطاق أوسع؛



عقد حوار بناء بين كافة األطراف المعنية بما فيهم المجتمع المالي،
والشركات والقطاع الحكومي حول التمويل المستدام



رفع الوعي وتشجيع فرص التعلم والتعاون وصوال إلى إجراءات أكبر في مجال
االستدامة



رفع جودة وعمق المنتجات والعروض المالية المستدامة ،وخلق قطاع مالي
مستدام ومزدهر

 .49سيواصل سوق أبوظبي العالمي و وزارة التغيير المناخي والبيئة العمل مع
األطراف المعنية من القطاع الخاص ،والعام سواء محليا أو دوليا لتيسير التطبيق
المستمر ألفضل ممارسات التمويل المستدام ،وتمكين الصناعة المالية من لعب
دورها بالكامل في قيادة التعافي االقتصادي حتى يصبح االقتصاد أكثر مرونة
واستدامة.

الملحق "أ"
الموقعون على إعالن أبوظبي
ا ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز
إنفيسكو آسيت ماندجمنت المحدودة
بالك روك أدفيزرز (المملكة المتحدة) المحدودة
بنك أبوظبي األول
بنك أبوظبي التجاري
بنك بي إن بي باريبا إس إيه
بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود
بنك آي إن جي
بنك ستاندرد تشارترد
جامعة أبوظبي
جمعية اإلمارات للطبيعة
دائرة التنمية االقتصادية – أبوظبي
دائرة المالية – أبوظبي
دائرة الطاقة – أبوظبي
دائرة البلديات والنقل – أبوظبي
سوق أبوظبي العالمي
سوق أبوظبي لألوراق المالية
سيتي بنك
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ش.م .خ – .مصدر
صندوق أبوظبي للتنمية
الزارد
ماكواري كابيتال الشرق األوسط ذ.م.م.
مبادرة سندات المناخ
مجموعة مبادلة
مجموعة شركات أدنوك

مجموعة االتحاد للطيران
مجموعة أبوظبي المالية
مجلس صناعات الطاقة النظيفة
مركز التمويل والتنمية بجامعة شينخوا
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
مصرف أبوظبي اإلسالمي
مصرف الهالل
مصرف أبوظبي اإلسالمي
مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية
مؤسسة تحالف من أجل االستدامة العالمية
هيئة األوراق المالية والسلع
هيئة البيئة – أبوظبي
هيئة اإلمارات للتأمين
هيئة المساعدات االجتماعية – معا
وزارة الطاقة والصناعة
يوني كريديت إس بي إيه

الملحق "ب"
الموقعون على إعالن دبي
البنك العربي اإلفريقي الدولي
المستثمر الوطني ش م خ
بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط
بنك االتحاد الوطني
بنك الشارقة
بنك اإلمارات اإلسالمي
بنك اإلمارات دبي الوطني
بنك الفجيرة الوطني
بنك الكويت الوطني – دبي
البنك العربي المتحد
بنك المشرق
بنك أبوظبي األول (بنك أبوظبي الوطني)
بنك باركليز
بنك برودا
بنك بي إن باريبا
بنك دبي التجاري
بنك رأس الخيمة
بنك صادرات إيران  -دبي
بنك عجمان
بنك ميلي إيران – دبي
بنك نور
تكافل اإلمارات للتأمين
توريق القابضة
دبي للتمويل
رأس الخيمة للتأمين

سيتي بنك – اإلمارات العربية المتحدة
شركة الصكوك الوطنية
شركة نور تكافل
مصرف أبوظبي اإلسالمي
مصرف الشارقة اإلسالمي
موارد للتمويل

الملحق "ج"
المبادئ اإلرشادية للدولة بشأن التمويل المستدام
نشرت مؤسسات مالية رائدة في الدولة ،في عام  ،2020أول مجموعة مبادئ
إرشادية بشأن التمويل المستدام ،وتعمل هذه المبادئ على تحفيز تطبيق أولويات
االستدامة في الدولة .وقد تم كشف النقاب عن إطالق المبادرة خالل الدورة الثانية
من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام ،الحدث البارز الذي ينظمه سوق أبوظبي
العالمي والذي انعقد خالل أسبوع أبوظبي لالستدامة.
يأتي تطبيق المبادرة المستمدة من أجندة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،كثمرة
لجهود التعاون بين العديد من الجهات التي تقدم الخدمات المالية في الدولة ومن
بينها :سوق أبوظبي العالمي ،ووزارة التغير المناخي والبيئة؛ والمصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي؛ وهيئة اإلمارات للتأمين؛ وهيئة األوراق المالية والسلع،
وهيئة دبي للخدمات المالية؛ ومركز دبي لتنمية االقتصاد اإلسالمي؛ وسوق أبوظبي
لألوراق المالية؛ وسوق دبي المالي وناسداك دبي.
تعمل هذه المبادئ اإلرشادية كبوابة للتطبيق والتكامل المتزايد لممارسات االستدامة
على مستوى المؤسسات المالية في الدولة ،وتضمن سالمة االقتصاد وطول عمره.
تمثل المبادئ الطوعية المرحلة األولى من التعاون بين الجهات المشاركة لضمان قوة
وسالسة التحول إلى إطار عمل االستدامة .سوف تطبق الجهات المشاركة اإلجراءات
المالئمة لتشجيع المؤسسات المالية في الدولة على تطوير استراتيجيات لدمج
اعتبارات ممارسات االستدامة ضمن أنشطة أعمالها ،واتخاذ القرار ،وإدارة المخاطر
في سياق استكشاف أعمال جديدة.

