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 الثاني هامجموعة عمل التمويل املستدام في دولة اإلمارات تنشر بيان

 التمويل املستدام حول 
 

  تشجيع اإلفصاح البيئي واالجتماعي وهي:  2021املوضحة في البيان األول لعام  ثالثةال رئيسيةال املواضيعبناء على البيان الثاني يأتي

خاص تعزيز الحوكمة الرشيدة للشركات اإلماراتية للمساهمة في دفع أجندة االستدامة، وتطوير تصنيف و والحوكمة بين الشركات 

 . االستدامة ألنشطةاملتحدة العربية   بدولة اإلمارات

 اإلماراتي وتشجيع تبني التمويل املستدام  بتحويل االقتصاد الدولةالتزام في دولة اإلمارات  مجموعة عمل التمويل املستدام تؤكد

 على املستوى الوطني.

 

في دولة اإلمارات  "مجموعة عمل التمويل املستدام"أصدرت : 2022نوفمبر  9اإلمارات العربية املتحدة، دولة أبوظبي، 

" والذي التمويل املستدام في دولة اإلماراتمجال حول التعاون في  2022بيان عام بعنوان "  ها الثانيالعربية املتحدة ، بيان

وجاء إصدار  دولة.الومدى التقدم الذي تم إحرازه في مجال التمويل املستدام في على الجهود املتواصلة  يقدم نظرة عامة

 (.27)كوب لمناخ لإجراءات مؤتمر األمم املتحدة بما يتماش ى مع لتحقيق النمو املستدام  الدولة سعيالبيان في إطار 

 

على التزامهم العربية املتحدة مجموعة عمل التمويل املستدام في دولة اإلمارات أعضاء يؤكد من خالل البيان الثاني، و 

 وزارة: كل منوتضم هذه املجموعة  .تعزيز نطاق تطوير سياسات التمويل املستدام في الدولةو ل االقتصادي بتمكين التحو  

ومصرف   ،ومكتب املبعوث الخاص لدولة اإلمارات للتغير املناخي ،والبيئة ووزارة التغير املناخي ،االقتصاد وزارة و  ،املالية

وسلطة دبـي  ،سوق أبوظبي العامليالخدمات املالية في سلطة تنظيم و  ،وهيئة األوراق املالية والسلع ،اإلمارات املركزي 

 وسوق دبي املالي وناسداك دبي. ،وسوق أبوظبي لألوراق املالية ،للخدمات املالية

 

في واملنتجات املستدامة واألنشطة إلى أهمية القطاع املالي في توجيه رأس املال الخاص نحو املشاريع  الثانيالبيان ر اشأو 

 2015 الخضراء الوطنية األجندة من خاللدولي على املستوى الدولة النطاق التزام ع توس  ، حيث استعرض دولة اإلمارات

البيان وكان . "2050ستراتيجية لتحقيق الحياد املناخي املبادرة اإل "و ،2050-2017لخطة الوطنية للتغير املناخي او  ،2030 –

خارطة والذي يقدم "اإلمارات دولة حول التمويل املستدام في 2021لعام إطار املبادئ اإلرشادية على  األول قد جاء بناء  

إطار يركز و  .لجهات املشاركة للمساهمة في تحقيق أهداف دولة اإلمارات بشأن االستدامة وتغير املناخل ؛واضحة "طريق

والحوكمة بين  ،: تشجيع معايير اإلفصاح البيئي واالجتماعيهي ومترابطة رئيسية مواضيعثالثة على املبادئ اإلرشادية 

 .خاص بدولة اإلماراتالتعزيز الحوكمة الرشيدة للشركات وتطوير تصنيف أنشطة االستدامة و  ،الشركات

لحقائق التي يقوم بها أعضاء ل جمع  و  ،تضمن عمليات قياس مرجعية مكثفة ملحوظ تقدمحراز تم إ 2022في عام و

فضل أل للمعايير املتطورة و فهم مباشر على لحصول بهدف اوذلك  ،مجموعة عمل التمويل املستدام في دولة اإلمارات

 ،عمل مع جهات تنظيمية من مناطق وسلطات قضائية أخرى الفي هذا السياق، اجتمعت مجموعة واملمارسات الدولية. 
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 التمويل املستدام.مجال في  اتستشارين من ذوي الخبر املعايير و املواضعي مجموعة من و  ،دوليةالنظمات مع عدد  من املو 

والرابطة الدولية ملشرفي  ،املعايير الدولية مثل املنظمة الدولية للجان األوراق املاليةيقوم واضعوا باإلضافة إلى ذلك، 

مثل  الوثائقالعديد من بدراسة التأمين ومبادئ لجنة بازل لإلدارة الفعالة واإلشراف على املخاطر املالية املتعلقة باملناخ، 

العامة املتعلقة باالستدامة ومتطلبات اإلفصاح  فصاحاإل مقترحات مجلس معايير االستدامة الدولية بشأن متطلبات 

ا  ،املتعلقة باملناخ ا والتي لعبت دور  باإلضافة  ،هذا العاممجموعة عمل التمويل املستدام أعضاء عمل دعم جهود في رئيسيًّ

خارطة طريق التمويل املستدام في "دها يحدتم تالتي و أولويات السياسة العاملية حتها وض  إلى الخطوط االرشادية التي 

 ".ملجموعة العشرين

 

التمويل قطاع تطوير جهود دعم بهدف  ، 2019في عام قد تأسس مجموعة عمل التمويل املستدام في دولة اإلمارات وكانت 

القادرة على تمكين التعاون التنظيمي بين السلطات اإلماراتية بشأن املمارسات واألطر وتعزيز املستدام في دولة اإلمارات 

مؤتمر مع فعاليات  وازي بالت" الذي يقام اليوم املالي"يتزامن نشر البيان الثاني مع و تحقيق هذا الهدف. من القطاع املالي 

 ؤتمر.يناقشها املالبيئية التي  التحدياتعلى معالجة املنصب لتركيز الدولي مع اليتماش ى ، (27املناخ )كوب 

 

مجموعة عمل ( العام املقبل، ستواصل 28لدورة املقبلة من مؤتمر املناخ )كوب لضوء استضافة دولة اإلمارات وعلى 

كما . 2023تعتزم نشر املزيد من املخرجات املحددة في عام حيث  .تقدمها خالل العام املقبل دولةالالتمويل املستدام في 

 يخطط أعضاء املجموعة للحصول على أراء مختلف القطاعات وأصحاب املصلحة املعنيين بشأن هذه املقترحات.

 

د " معالي خالد محمد بالعمى، محافظ املصرف املركزي: صر ح
 
كعضو في  املركزي  اإلمارات العربية املتحدة في مصرفنؤك

نحو التحول األخضر إلحداث اإلمارات دعم التزامات دولة على مجموعة عمل التمويل املستدام في دولة اإلمارات، 

وأهداف ، 2050الخطة الوطنية للتغير املناخي ، بما يتماش ى مع التغييرات الالزمة في قطاع التمويل وتعزيز االستدامة

 التنمية املستدامة لألمم املتحدة واملبا
 
ة ز بينالتعاون املعز  بأهمية  كما نؤمن. درات املعتمدة عامليا الجهات و  الوزارات املعني 

 في تحقيق بفاعليةواملساهمة الدولة، مرونة اقتصاد تعزيز املشتركة في  أهدافنالتحقيق  والسلطات األخرى التنظيمية 

 .أهداف تغير املناخ" استراتيجية

التزام أعضاء مجموعة عمل التمويل  يؤكد"س مجلس إدارة سوق أبوظبي العاملي: سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئي وقال

مع أولويات  امواءمة أنشطتهلتشريعاتها التنظيمية على تشجيع الكيانات الخاضعة بأهمية املستدام في دولة اإلمارات 

العمل عن كثب مع مواصلة على ، نحن عازمون سوق أبوظبي العامليوبدورنا في . وهي جهود تستحق األشادة بها االستدامة 

الرؤى طويلة انجاز في بدوره تسريع نمو االقتصاد املستدام الذي يساهم ل ،جميع أعضاء مجموعة عمل التمويل املستدام

ية "إستراتيجتغير املناخ مثل الخاصة بسياسات ال هادس  ، والتي تجالعربية املتحدة  األجل إلمارة أبوظبي ودولة اإلمارات

ا "، "األجندة الخضراء"و" 2050اإلمارات للطاقة   ".2050بحلول  لتحقيق الحياد املناخي ستراتيجيةاملبادرة اإل وأخير 

 
 :

ا
الجهات التنظيمية في األسواق املالية، لجميع  ركيزة أساسيةشكل تتغير املناخ  اتزال تأثير تال "وأضاف الزعابي قائًل

هم على العمل  تهدف الركائز و دولة. الستدام في املقتصاد وتنمية االتطوير دعم جهود لوضع معايير وأطر من شأنها وتحث 

الثالث املتفق عليها لإلفصاح عن االستدامة، وحوكمة الشركات التي تركز على االستدامة، وتصنيف التمويل املستدام، 
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املقدار توفير  وضمان   النتائجلطريق من خالل تحسين إلى التركيز على تعميق العمل املنصوص عليه في خارطة اجميعها 

من الوفاء مجموعة عمل التمويل املستدام حتى تتمكن املناسب من الوقت واالهتمام لالعتبارات التقنية الالزمة 

الخاصة بالحوكمة البيئية ، يواصل سوق أبوظبي العاملي تعزيز سياساته جهة تنظيمية مالية نابصفتو بالتزاماتها. 

سية  .والتمويل املستدام واالجتماعية واملؤس 
 

: "تؤكد وزارة املالية التزامها بالعمل والتنسيق مع مجموعة عمل سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة املاليةقال و 

التمويل املستدام في دولة اإلمارات العربية املتحدة لضمان تحقيق عمل مناخي منظم ومخطط له بشكل جيد، ولذلك 

 للتعاون الحكومي الدولي في إطار سعينا يتعي
 
ن وضع أهداف االستدامة في صميم السياسة العامة، ويجب أن تكون مرجعا

 لتعزيز التمويل املستدام في دولة اإلمارات، مما سيمكنها من بلوغ هدفها املتمثل بصفر انبعاثات كربونية."

 

: "تسعى الهيئة بكافة السبل لدعم سعادة د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق املالية والسلع قالتبدورها 

التزامات دولة اإلمارات نحو إدارة األخطار املناخية والبيئية وذلك من خالل إحداث التغييرات الالزمة في قطاع التمويل 

الية خضراء وتعزيز االستدامة، بما يتماش ى مع الخطة الوطنية واستحداث ضوابط تحفز الشركات على إصدار أوراق م

. وتتبنى الهيئة في سبيل 2050للتغير املناخي 
 
، وأهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة واملبادرات األخرى املعتمدة عامليا

املال، وفي الوقت نفسه ذلك مبادرات من شأنها توفير مشاريع مستدامة مع قنوات تمويل خضراء من خالل أسواق رأس 

مع املعايير البيئية، مع وضع معايير التزام محددة على الشركات  استثمار تتماش ىتعمل من أجل تزويد املستثمرين بأدوات 

 ESGوالحوكمة ومتطلبات إفصاح عن السياسات واإلجراءات املتبعة في شأن مسائل البيئة واملسؤولية املجتمعية 

 ود تطوير وتنمية االقتصاد املستدام في الدولة".واالستدامة، وكذا دعم جه

 

": على مدى السنوات القليلة املاضية، برز إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات املالية قالو 

 باإلسهام في تحقيق أهداف 
 
ا حاسما عنصر االستدامة كأولوية قصوى للجميع. ويلعب قطاع الخدمات املالية دور 

االستدامة في الدولة. لذا فإن التحديد الجماعي إلطار عمل للمساءلة وتطبيق أفضل املمارسات سيؤدي إلى بناء الكفاءة 

 دية التي تمتاز بالحياد املناخي والقدرة على الصمود أمام تداعيات املناخ ".  االقتصا

 

 هناضغط يرجى ال، ومات وتنزيل النسخة الكاملة من البيانملزيد من املعل

 

 -انتهى-

https://www.adgm.com/documents/fsra/sustainable-finance/20221109-sfwg-progress-report-final.pdf
https://www.adgm.com/documents/fsra/sustainable-finance/20221109-sfwg-progress-report-final.pdf

