CBUAE joins landmark Working Group and commits to UAE’s Guiding Principles
on Sustainable Finance
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ينضم إلى الكيانات المالية الرائدة للتقدّم بأولويات التمويل
المستدام في اإلمارات
:2020 ، يناير16

16 January 2020:

Leading financial authorities in the UAE have published the
أعلنت نخبة من المؤسسات المالية الرائدة عن إصدار المبادئ
UAE’s first set of Guiding Principles on Sustainable Finance,
which serves as a catalyst in the implementation of the UAE’s اإلرشادية حول التمويل المستدام في دولة اإلمارات العربية المتحدة
financial sustainability priorities. The launch of the initiative والتي تعد األولى من نوعها في الدولة وتهدف لإلسهام في تبني وتنفيذ
was unveiled during the second edition of the Abu Dhabi  وقد جاء اإلعالن عن المبادئ الجديدة.أولويات التمويل المستدام محليا
Sustainable Finance Forum (ADSFF), a prominent event
،ضمن فعاليات الدورة الثانية من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام
organized by Abu Dhabi Global Market (ADGM) and held
الحدث الرائد الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي ضمن أسبوع أبوظبي
during Abu Dhabi Sustainability Week.

لالستدامة وذلك في إطار جهوده للمساهمة في تطوير وتنمية اقتصاد
.الدولة

Premised on the United Nations Agenda for Sustainable
Development, the initiative was implemented as a result of
collaborative efforts among a number of financial services
authorities in the UAE, including: Abu Dhabi Global Market;
the Ministry of Climate Change and Environment; the Central
Bank of the UAE; the Insurance Authority of the UAE; the
Securities and Commodities Authority; the Dubai Financial
Services Authority; the Dubai Islamic Economy Development
Centre; the Abu Dhabi Securities Exchange, the Dubai
Financial Market and Nasdaq Dubai.

 والتي تستند إلى أجندة األمم المتحدة للتمويل،جاءت المبادئ اإلرشادية
 سوق: نتيجة لتعاون مؤسسات مالية عدة في الدولة ومنهم،المستدام
 ووزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف اإلمارات،أبوظبي العالمي
العربية المتحدة المركزي وهيئة التأمين وهيئة األوراق المالية والسلع
وسلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي
.وسوق أبوظبي لألوراق المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي

The ceremony was attended by H.E. Saif Hadef Al Shamsi,
Deputy Governor of Central Bank of UAE. H.E. Saif Hadef
Al Shamsi, Deputy Governor of Central Bank of UAE said:
“We are pleased to support and participate in the area of
Sustainable Finance and work with prominent members of the
Working Group on Sustainable Finance to enhance the UAE’s
sustainability footprint. We at Central Bank of UAE continue
to build our efforts to advocate sustainable finance for the
long-term growth of the UAE economy.”

 نائب،وحضر حفل إطالق المبادئ سعادة سيف هادف الشامسي
 وصرح.محافظ مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي
 "يسعدنا أن نشارك في دعم التمويل المستدام والعمل مع:سعادته
أعضاء مجموعة العمل المعنية بالتمويل المستدام لتعزيز مساهمة
 وسنواصل في المصرف.دولة االمارات في جهود االستدامة
المركزي جهودنا في دعم مبادرات التمويل لتحقيق النمو المستدام
."القتصاد االمارات

-End-

-انتهى-

