
 
 

 
 

 للتمويل المستدام  إعالن أبوظبي  توقع أف آر إي() فورينسك ريسك أالينس
 أعلنت التزامها بدعم خدمات التمويل األخضر على مستوى الدولة "أف آر إي"  

 
 

)أف   "فورينسك ريسك أالينس"شركة    ،وقعت    :2022  سبتمبر   21،  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
إعالن  "على  البيانات،    حوكمةالمحاسبة الجنائية واستشارات تحليالت البيانات و   ، الرائدة في مجالآر إي(

العالمي الرامية إلى تأسيس قطاع  إلى  الذي يهدف    "،أبوظبي للتمويل المستدام دعم رؤية سوق أبوظبي 
 األوسط.منطقة الشرق و  في دولة اإلمارات مستدام للخدمات المالية 

 
قد صدر   ،مبادرات سوق أبوظبي العالميعد إحدى أبرز  ي  الذي ، و وكان إعالن أبوظبي للتمويل المستدام

بهدف االرتقاء بمستوى جودة المنتجات المالية الخضراء في أبوظبي وتأسيس قطاع مالي    2019في عام 
ف اأهد تحقيق    للمساهمة في  جهود إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة  دعمو مستدام ومزدهر،  

المستدامة.   للتنمية  المتحدة  الموقعين على اإلعالن،  أ،  "فورينسك ريسك أالينس"وتعد شركة  األمم  حدث 
من و ،  الموقعة على اإلعالنالمحلية والدولية  والتمويلية الكبرى  مالية  المؤسسات  العشرات  وبذلك تنضم إلى  

 ."ت كريدي" و"يوني الشرق األوسط بينها بنك "اتش اس بي سي 
 
الخاصة الهيئات والمنظمات  وغيره من  سوق أبوظبي العالمي  مع  تعاونها    "فورينسك ريسك أالينس"ستواصل  و 

بناء مجتمع عالمي مزدهر من المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يتشاركون  لوالعامة  
في    "مجموعة عمل التمويل المستدام"عضو في  وبصفتها  .  في هذا المجال  المعرفة والخبرات واالبتكارات 

مؤتمر الدول  بعقد  ات الخاصة  الدعم للتحضير   "الينسأفورنسك ريسك  "، ستقدم  العربية المتحدة  اإلمارات دولة  
نوفمبر  في  اإلمارات  دولة  تستضيفه  والذي    ،"28"كوب    المناخ في اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير األطراف
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:  وأفريقيا  الشرق األوسطفي  فورينسك ريسك أالينس  بهافين شاه، رئيس  ا على توقيع اإلعالن، قال  وتعليق  
  اإلمارات على مستوى دولة  دعم ممارسات األعمال المستدامة  في  سوق أبوظبي العالمي  مشاركة  "يسعدنا  

والتوجه جهود  الالموقعة على إعالن أبوظبي للتمويل المستدام، لدفع    الجهات ، واالنضمام إلى  العربية المتحدة
، الكربون أوكسيد  ثاني  ة النبعاثات  منخفض  أفضل ومستويات   خمناذات   نحو مستقبلبالمنظومة االقتصادية  



 
 

  " فورينسك ريسك أالينس"بفضل الدروس المستفادة من مشاركة  ا. و عد اليوم األكثر إلحاح  وهي القضية التي ت
وضع  نتمتع اليوم بنحن  ف(،  EFRAGفي أعمال المجموعة االستشارية إلعداد التقارير المالية األوروبية )

ا  يؤهلنا   الشرق على مستوى منطقة  إعداد تقارير االستدامة  العمل الخاصة بللمساهمة في تطوير أطر  جيد 
 األوسط ".

 
  نجاح كمن  ي"  التمويل المستدام، في سوق أبوظبي العالمي:  ةمرسيدس فيال مونسيرات مدير ومن جهتها قالت،  

تعزيز  مدى قدرتنا على  ا من أبوظبي، في  انطالق  مستدام  عالمي  تطوير مركز تمويل  إلى    نا الراميةجهود 
ومن بينهم  أصحاب المصلحة المحليين والدوليين،  األطراف المعنية و   كافةبين  اء  البن  الحوار  وتحفيز  التعاون  

الرسمية   التجارية  الجهات  والكيانات  والشركات  اإلماراتية  التمويل الرائدة  والمؤسسات  قطاع  تقود    التي 
كأحد الموقعين الجدد على    "فورينسك ريسك أالينس"بشركة  سوق أبوظبي العالمي  ونرحب في  .  المستدام

دولة اإلمارات  في  تعزيز االستدامة    العمل دوما  علىإلى  نتطلع  حيث    ،إعالن أبوظبي للتمويل المستدام
   ."ية على تحقيق أهدافها المستقبليةقتصاقدرة منظومتها االوضمان 

 -انتهى -
 

 
 :"حول "فورينسك ريسك أالينس

استشارية تعمل بمجاالت   فورينسك ريسك أالينس"" شركة  البيانات واالمتثال، ومتخصصة  هي  الجنائية واالكتشاف اإللكتروني وحوكمة  المحاسبة 
ات العالمية  بمعالجة الفساد الدولي والعقوبات ومكافحة غسل األموال وجميع أنواع تحقيقات االحتيال المالي والمحاسبي لصالح شركات المحاماة والشرك

خبرات واسعة في مجاالت خصوصية ونقل وحماية البيانات في اختصاصات متنوعة لمساعدة    عاما    20الكبرى. ووفرت الشركة على مدى أكثر من  
متخصص، تتواجد الشركة بشكل رئيسي في لندن وواشنطن    200العمالء على تحقيق أهدافهم بشأن االمتثال والتقاضي والتحقيقات. ومع أكثر من  

وجود   مع  أورو   9العاصمة،  منطقة  عبر  موجودة  إضافية  فريق مكاتب  ويحظى  المتحدة.  والواليات  وأفريقيا  األوسط  والشرق  ريسك   با  "فورينسك 
بخبرات غنية عبر قطاعات ودول مختلفة مع قابلية التوسع في أي مكان حول العالم من خالل فرق متكاملة عالميا  تتواجد عبر االقتصادات   أالينس"

 .لغة 35درة على التحدث بأكثر من دولة وقا 75المتقدمة واألسواق الناشئة، عملت في أكثر من 
 


