بيان صحفي

بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان

 25جهة حكومية وخاصة توقع إعلان أبوظبي للتمويل المستدام خلال أسبوع
أبوظبي للاستدامة
 16يناير  ،2019أبوظبي -الإمارات العربية المتحدة :بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد

أبوظبي ،وقعت  25جهة حكومية ومؤسسة رائدة إعلان أبوظبي للتمويل المستدام وذلك ضمن فعاليات ملتقى
أبوظبي للتمويل المستدام بنسخته الأولى والذي أقيم يوم الأربعاء  16يناير .ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً
على التزام الأطراف كافة لتعزيز الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية والترويج للتمويل المستدام
والاستثمار على المدى الطويل بما يخدم اقتصاد الدولة.
وتأتي الاتفاقية بمبادرة من سوق أبوظبي العالمي وتعد جزءاً من جهودها المستمرة للتعاون مع الجهات
الحكومية والجهات التنظيمية والمؤسسات الرائدة لإرساء أسس قطاع التمو يل المستدام بما يدعم جهود الدولة
لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .إن كافة الأطراف الموقعة على الإعلان مذكورة في الملحق.
سيتم العمل على تحقيق أهداف الإعلان من خلال إيجاد إطار عمل مشترك يدمج ويعزز الاستثمارات الخضراء
المستدامة في أبوظبي والدولة والمنطقة كافة .وسيحرض كل من سوق أبوظبي العالمي ومصرف الإمارات
العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع على التعاون مع الوزارات والشركاء المحليين والإقليميين
والدوليين لتح فيز تدفقات الاستثمار في مشاريع االاستدامة ولتحقيق أهداف وأحكام الإعلان .وكما يتضمن
الإعلان نشر الوعي بين الشركاء الاستراتيجين والمستثمرين والمجتمع كافة حول أهمية حماية البيئة والاستدامة
بالإضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في أبوظبي وخارجها.
وبهذه المناسبة ،صرح معالي ،أحمد علي الصايغ ،وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي:
"يشرفنا أن يشهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي على توقيع هذا الإعلان الذي أقيم

ضمن ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام .وكما يسعدنا التعاون مع الجهات الحكومية والتنظيمية والمؤسسات
الرائدة والحصول على دعمهم لتحقيق إعلان أبوظبي للتمويل المستدام والذي يهدف إلى دعم التزام الدولة في
التنمية المستدامة وتعزيز آثارها الإيجابية .وإننا نسعى لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير
حلول مبتكرة لجذب وزيادة الاستثمارات الخضراء والمستدامة وإتاحة المجال أمام تمويل المشاريع والمبادرات

تدعم قطاع التمويل المستدام في أبوظبي وتخدم رؤية الإمارات 2021

التي

وأجندة الإمارات الخضراء و الخطة الوطنية للتغير المناخي".
وتجدر الإشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي يعمل بالتماشي مع مبادرات الدولة وخطط أبوظبي والشركاء
العالميين لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة و الخطة الوطنية للتغير المناخي ،حيث يعد الإعلان
إحدى مبادرات السوق المتعددة لتكوين منصة تمويل مستدام متطورة تدعم جمع وتوزيع رأس المال وابتكار
منتجات وخدمات من شأنها تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .هذا وقد كان سوق أبوظبي
العالمي قد أعلن مسبقاً عن توججه نحو التمويل المستدام في نوفمبر .2018

ملحق :الجهات الموقعة على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام
•

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

•

شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»

•

بنك أبوظبي التجاري

•

دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي

•

دائرة المالية  -أبوظبي

•

مجموعة أبوظبي المالية

•

وزارة الطاقة والصناعة

•

مبادلة

•

هيئة الأوراق المالية والسلع

•

صندق أبوظبي للتنمية

•

سوق أبوظبي العالمي

•

سوق أبوظبي للأوراق المالية

•

أدنوك

•

بنك أبوظبي الأول

•

مصرف الهلال

•

بي إن بي باريبا

•

مركز التمويل والتنمية -جامعة تسينغهوا

•

مجموعة سيتي

•

مبادرة السندات الخضراء

•

مجموعة الاتحاد للطيران

•

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط

•

بنك إي إن جي

•

ماكوير كابيتال الشرق الأوسط

•

مؤسسة ستيت ستريت

•

يوني كريدي

انتهى-نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي:
فتح سوق أبو ظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  21أكتوبر من عام
 . 2015وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي .كما
يشكّل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي الاقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر
الصناديق السيادية في العالم  ،دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط مع
الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا  .ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل ،سلطة
تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن
بيئة خالية من الضرائب ،وضمن أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من
القانون الإنجليزي العام  .وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة،
وإدارة الثروات ،وإدارة الأصول ،علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور
الوقت ،وفقا لاحتياجات السوق  .للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
للاستفسارات الإعلامية ،يرجى التواصل مع:
راوند القاضي
رقم الهاتف0502627078 :
البريد الإلكترونيrawand.alqadi@adgm.com :

