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 للتمويل المستدام ديلويت تنضم رسمياً إلى إعالن أبوظبي 

 
بتحقيق    –   2021سبتمبر    12 التزامها  على  منها  تأكيداً  المستدام  للتمويل  أبوظبي  إعالن  على  ديلويت  وقّعت 

المنطقة   هاالستدامة في االمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط ودعمها المتواصل لجميع عمالئها في هذ 
 في توجهاتهم نحو استعمال التمويل المستدام في مختلف عملياتهم التشغيلية. 

مع    إن للتعاون  السوق  التزام  العالمي ضمن  أبوظبي  بمبادرة من سوق  قد جاء  المستدام  للتمويل  أبوظبي  إعالن 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة وأجندة   2030الجهات الحكومية والهيئات الناظمة والمؤسسات الرائدة لدعم رؤية 
إلعالن، وبالتعاون مع مختلف شركائه المحليين  اإلمارات الخضراء. ويسعى سوق أبوظبي العالمي من وراء هذا ا

والدوليين، إلى تكوين منصة متطورة للتمويل المستدام تضم مجموعة متنوعة من المؤسسات تدعم جمع وتوزيع  
رأس المال، وابتكار منتجات وخدمات، وإيجاد سوق مزدهرة، باإلضافة إلى تعزيز توافر التمويل بما يحقق أهداف  

 االستدامة. 

المناسبة، قال معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لديلويت الشرق األوسط: ” تتشرف ديلويت بانضمامها  في هذ  ه 
رسمياً إلى الجهات الموقعة على إعالن أبوظبي للتمويل المستدام، كما يسّرها أن تقدم دعمها إلى هذا اإلعالن من 

جاد إطار عمل مشترك يدمج ويعزز االستثمارات  أجل تحقيق أهدافه، والتعاون مع بقية الجهات األعضاء فيه إلي
الخضراء والمستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول المنطقة كافة. ويأتي توقيع ديلويت على هذا اإلعالن  
جميع   في  أساسيتين  ركيزتين  واالستدامة  المؤسسية  االجتماعية  المسؤولية  تكون  أن  على  حرصها  من  انطالقاُ 

 عملياتها.“   

الهيئة إليجاد منصة   العالمي: ”ضمن سعي  أبوظبي  لهيئة سوق  التنفيذي  الرئيس  كوتيس،  مارك  قال  من جهته، 
متطورة للتمويل المستدام، تدرك أنه من الضروري لتحقيق هذا الهدف تعزيز التعاون وتشجيع الحوار بين مجموعة  

ن الهيئات الحكومية في دولة اإلمارات، والمؤسسات  الشركاء المحليين والدوليين األعضاء والتي تضم عدداً كبيراً م
التجارية، والجهات الرائدة في المعايير الصناعية. وفي هذه المناسبة، ترحب الهيئة بانضمام ديلويت إلى إعالن  
  أبوظبي للتمويل المستدام نظراً إلدراكها أن ديلويت تستطيع، ومن خالل التنسيق والتعاون مع وزارة التغير المناخي

والبيئة، ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة األوراق المالية والسلع، إعطاء زخم جديد اللتزام  
 .“جميع الجهات األعضاء بمسألة االستدامة التي حان الوقت إلعطائها المزيد من االهتمام

تأكيد   قطاع  عن  المسؤول  الشريك  ريغان،  داميان  الا وأعرب  ديلويت  في  سروره  الستدامة  عن  األوسط،  شرق 
بانضمام ديلويت لهذا اإلعالن قائالً: ”يتيح االنضمام إلى إعالن أبوظبي للتمويل المستدام فرصة لديلويت كي تقدم  
دعمها الكامل وخبرتها القوية في مجال التمويل المستدام إلى دول المنطقة بالتعاون مع مختلف الشركات األعضاء  

من خالل عضويتها في هذا اإلعالن، تستطيع ديلويت توفير مفاهيم وأفكار مبتكرة حول  في شبكة ديلويت العالمية. و
اإلمارات   دولة  في  والخاصة  العامة  الجهات  تستفيد  بحيث  األخضر  التمويل  حلول  من  القصوى  االستفادة  كيفية 

 ً  قوياً لتحقيق تطلعات  العربية المتحدة من هذه الحلول ضمن سعيها لتحقيق االستدامة، كما توفر هذه الحلول دعما
 حكومة اإلمارات في مجال االستدامة.“ 

والتي التزمت بإعالن أبوظبي    من القطاعين العام والخاصجهة    46المؤلفة من  لى اللجنة  إ بذلك، تنضم ديلويت   
العالمي خال الذي استضافه سوق أبوظبي  للتمويل المستدام  المستدام منذ انطالقه خالل ملتقى أبوظبي  ل  للتمويل 

انضمام    2022أسبوع أبوظبي لالستدامة. ومن المتوقع أن يشهد ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في نسخته للعام  
أعضاء جدد، األمر الذي من شأنه تسريع وتيرة جمع األموال من القطاع الخاص من أجل تسخيرها في استثمارات  

 ناخ.  منخفضة االنبعاثات الكربونية، ومستدامة بيئياً وصديقة للم
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرجى االطالع عىل  المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
للحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة ذات  ديلو   كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر اكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر ق األوسط( شر يت آند توش )الشر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقيى مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية   خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، وهي شر

ي تقديم الخدمات المهنية ال د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ هي واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .شر ي منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقيى

 
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية الجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كة كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر د   التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة ي. إم إ كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتس ال ُيستخد و المحدودة، وهي  شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من شر ة وكل من الشر ألخير
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة . ال تستطيع الشر و  أوعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

ون    ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، وال  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات الدارية والمالية، وخدمات تعتيى ديلويت شر

ائب والخد  كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠مات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بير  خمس شر شر
ي أكير من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مير دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
ي   ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ 

ي ف  : وأثرهم اليجانى ي عىل العنوان التاىلي
ون   . www.deloitte.comمختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجى إرسال رسالة رد   ي الرسائل اللكير

ي خانة الموضوع. Unsubscribeإىل المرسل تحمل عبارة " للتوقف عن تلفر
 " ف 
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