
 

 

PRESS RELEASE 

1 

    
 ،  "ر��اوند بالست�ك إكستشینج" "الشر�ة العالم�ة القا�ضة" تطلق 

 نصة عالم�ة لتداول البالست�ك المعاد تدو�رهكم
 

المتحدة؛   العر��ة  اإلمارات    القا�ضة"   العالم�ةالشر�ة  "أعلنت    :2022ینایر    18أبوظبي، 
"ر��اوند  تأس�س  الیوم،   في جهود خفض    امبتكرً   تقدم حًال والتي  "  المحدودةشر�ة  للمساهمة 

سم  إ� منصة عالم�ة  ستطلق الشر�ة المنشأة حدیثًا  و التلوث البالست�كي على مستوى العالم.  
بل  االقك  � البالست تداول  قطاع  تضمن عوامل الثقة والجودة في  ك إكستشینج"  �"ر��اوند بالست 

 .  بین ال�ائعین والمشتر�ن حول العالمللر�ط قنوات وتوفر  ،المعاد تدو�رهإلعادة التدو�ر و 
 
تبدأ منصة  و  أن  المقرر  إكستشینج"  من  بالست�ك  منتصف عام  اأنشطة  "ر��اوند  في  لتداول 

سلسلة على مستوى  لجودة  اضمان  معترٌف بها عالمً�ا لوتأمیًنا    اتاً وشهاد  اً ، وستقدم معاییر 2022
إعادة تدو�ر البالست�ك على نطاق واسع،  مجاالت  تهدف المنصة إلى ز�ادة �فاءة  �ما    .التور�د

تساهم ذلك  � و   .كو�بالوتوفیر فرص اقتصاد�ة جدیدة وتقلیل تأثیر التلوث البالست�كي على  
�مر�ز إقل�مي    مكانة دولة اإلمارات في هذا القطاع الحیوي بتأس�س  شر�ة "ر��اوند المحدودة"  

المو  لتداول  تعز�ز  وعالمي  في  والمساهمة  تدو�رها،  والمعاد  للتدو�ر  القابلة  البالست�ك�ة  اد 
فتح فرصة تجار�ة عالم�ة  مع    نوع�ة جدیدة من االستثماراتواجتذاب  االقتصاد الدائري عالم�ًا  

 مل�ار درهم.   56�ق�مة 
 

المحدودة"أنشطة    وتدعم "ر��اوند  متعدد    شر�ةال"  ،شر�ة  تكتل  وهي  القا�ضة"،  العالم�ة 
المال�ة.  قا�ضة  القطاعات، وأكبر شر�ة     سید �صروقال  مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق 

القا�ضة "العالم�ة  لشر�ة  المنتدب  والعضو  التنفیذي  الرئ�س  شر�ة    إطالق"�عد    ":شعیب 
"ر��اوند  وستلعب  .  �إمكانات �بیرة للعالم ا   مبتكرً ا �قدم حًال ا إمارات�ً ثمارً ت "ر��اوند المحدودة" اس
في  البالست�ك  المواد  لتداول    ةموثوقمنصة عالم�ة و ر  یتوفدورًا �بیرًا في    بالست�ك إكستشینج"
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البالست�ك حول  المشاكل البیئ�ة المرت�طة � معالجة  في  في ذات الوقت  المساعدة  و قطاع التدو�ر  
الشر�ة "ر��اوند" س�ضاف إلى سجل نجاحات "نحن على ثقة من أن استثمارنا في  و العالم.  

 ".العالم�ة القا�ضة"
 

  حالً   قمنا بتطو�ر"  مر�م المنصوري، مدیر عام شر�ة "ر��اوند المحدودة":قالت  ومن جهتها،  
�قدم فرصة للمساهمة على نطاق واسع في تقلیل آثار هذه المشكلة وتحو�لها    اً عالم�   اً تجار� 
. ومن خالل المساهمة في تعز�ز سلسلة من خالل إعادة التدو�ر  اقتصاد�ة و�یئ�ة  فرصٍ إلى  

  توفر منصة "ر��اوند بالست�ك إكستشینج"الق�مة الخاصة �قطاع تجارة البالست�ك المعاد تدو�ره،  
الوصول �كل   إمكان�ةفي �ل القطاعات بدءًا من صناعة المال�س وحتى الس�ارات،  للشر�ات
للمجتمعات المرت�طة �سلسلة الق�مة   جدیدةٍ   فرصٍ إ�جاد  وفي ذات الوقت،    . قطاعهذا الثقة إلى  

 لتحقیق النمو االقتصادي."  
 
الرغم من التحد�ات  ولكن، وعلى    .% من النفا�ات البالست�ك�ة 100  نحو�مكن إعادة تدو�ر  و 

  .1% فقط15  ىالمعدل العالمي إلعادة تدو�ر البالست�ك ال یتعد  إال أن  ، البیئ�ة العالم�ة الحال�ة
إكستشینج" على  � "ر��اوند بالست منصة  ستعمل    ،ومن هنا سواق  األالكبیرة في    الفجوة  سدك 
وضمان  ، مما �سهل عمل�ات االقتصاد الدائري، من خالل توفیر منصة تتسم �الشفاف�ة  العالم�ة
تلب�ة الطلب المتزاید من شر�ات  إلعادة التدو�ر و لشراء وتوفیر المواد األول�ة البالست�ك�ة  الجودة  

البالست�كي  من المحتوى    2مالیین طن  6السلع االستهالك�ة. ومن المتوقع أن �حدث عجز قدره  
  حیث البیئ�ة التي أعلنتها العدید من الشر�ات حول العالم،االلتزامات  على    اً المعاد تدو�ره بناء

 
1 OECD. (2018). Improving Markets for Recycled Plastics: Trends, Prospects and Policy Responses. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/9789264301016-en ; World Economic 
Forum. (2020). Plastics, the Circular Economy and Global Trade. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Plastics_the_Circular_ Economy_and_Global_Trade_2020.pdf 
2 Ellen MacArthur Foundation. (2021). Global Commitment. Retrieved from https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy/global-
commitment Woodring, D. & Hyde, T. (2020). Recycled plastic: There’s market demand, but where’s the supply? Retrieved from https://www.greenbiz.com/article/recycled-plastic-
theres-market-demand-wheres-supply 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264301016-en
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Plastics_the_Circular_%20Economy_and_Global_Trade_2020.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy/global-commitment
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy/global-commitment
https://www.greenbiz.com/article/recycled-plastic-theres-market-demand-wheres-supply
https://www.greenbiz.com/article/recycled-plastic-theres-market-demand-wheres-supply
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  ز�ادة استخدام المكون البالست�كي المعاد تدو�ره في منتجاتهم، بنسبإلى    ممنهیهدف الكثیر  
 . 3 %30إلى  20تتراوح ما بین 

 

ا اقتصاد�ة جدیدة ومسارً   امنصة "ر��اوند بالست�ك إكستشینج" أن توجد فرًص   إطالق ومن شأن  
لدیها قدرات محل�ة لمعالجة أو استهالك  ال تتوفر  ٪ من البلدان التي  80ا للدخول إلى نحو  مبتكرً 

حول العالم االلتزامات التي أعلنتها الحكومات  الجدیدة  المنصة    معد وت البالست�ك�ة.  النفا�ات  
  للمواد البالست�ك�ة  "جواز السفر الرقميـ "ب خالل نظامها الخاص  من  وذلك  بتعدیل اتفاق�ة �ازل،  

خمسة مالیین  �قارب  ، سیتم تداول ما 2025�حلول عام  وتشیر التقدیرات أنه  .  المعاد تدو�رها
 منصة. الطن من البالست�ك المعاد تدو�ره عبر 

 

فورواردینج جلو�ال  ال  اتش  "دي  شر�ة  ستعمل  متصل،  س�اق  شر�اء  الإحدى    "وفي 
ضمن أنشطة التداول على المنصة، حیث ستقوم "دي  الجودة  معاییر  على دعم  االسترات�جیین  

تداولهالمخبري  لفحص  إلى اشحنة  �ل  بتحو�ل    “ ال  اتش   المعاییر  وذلك    ا، قبل  بناًء على 
 . المعتمدةالدول�ة 

 

دي اتش ال جلو�ال فورواردینج الشرق  "قال أمادو د�الو، الرئ�س التنفیذي لشر�ة  ،  و�دوره
اللوجست�ة، نتطلع إلى  �اعت�ارنا  "  ":األوسط وأفر�ق�ا شر�ة عالم�ة رائدة في مجال الخدمات 

لمنصة   التا�عة  التور�د  سالسل  وتحقجعل  استدامة  أكثر  إكستشینج"  بالست�ك    اقً � "ر��اوند 
و لأل البیئ�ة  آن  طموحات  الهداف  في    مر�ز "   فيتفاق�ة  االتوق�ع  رمز�ة  ؤ�د  ت و مًعا.  التجار�ة 

على إرادتنا لدعم الشر�ات الناشئة في    وأفر�ق�االشرق األوسط    التا�ع لنا في منطقة   "االبتكار

 
3 World Economic Forum. (2020). Plastics, the Circular Economy and Global Trade. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Plastics_the_Circular_ 
Economy_and_Global_Trade_2020.pdf Ellen MacArthur Foundation. (2021). Global Commitment. Retrieved from https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-
plastics-economy/global-commitment European Plastics Pact. (2021). Signatories - A full list of the current European Plastics Pact Signatories. Retrieved from 
https://europeanplasticspact.org/signatories-pact/ 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Plastics_the_Circular_%20Economy_and_Global_Trade_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Plastics_the_Circular_%20Economy_and_Global_Trade_2020.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy/global-commitment
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy/global-commitment
https://europeanplasticspact.org/signatories-pact/
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 واالرتقاء �مستوى رفاه�ة الح�اة  ات عالمجتم بین  لر�ط  إل�جاد قنوات االتصال وااإلمارات  دولة  
 ."  على مستوى عالمي 

 
": تقدم منصة "ر��اوند  المحدودةشر�ة "ر��اوند    یر لدىالخب دوجالس وودر�نج،  و�دوره قال  

على المساهمة في تحو�ل قطاع إعادة    راألول من نوعه واألمثل القادبالستك إكستشینج" الحل  
ومن خالل هذه المنصة، ستشهد تجارة المواد األول�ة البالست�ك�ة    .تدو�ر البالست�ك حول العالم

الموجودة في السوق، مما یز�د من ثقة األعمال  للسلع األخرى  نفس مستو�ات الثقة والشفاف�ة  
ا خفض �م�ة البالست�ك التي تذهب  دة حجم التداول، ومما �عني أ�ًض التجار�ة و�شجع على ز�ا

 إلى مكب النفا�ات."
 ---انتهى---

 ر��اوند المحدودة شر�ة  
، عبر �سهم في معالجة المشكلة العالم�ة المعقدة للتلوث البالست�كيسحًال مبتكًرا وفعاًال    "المحدودةتقدم شر�ة "ر��اوند  
وتسهیل تجارة األنواع الس�عة من المواد األول�ة البالست�ك�ة   لتداول أول منصة عالم�ة ك إكستشینج"  �إطالق "ر��اوند بالست 

خالل  من  إمكان�ة وصول مشتري و�ائعي البالست�ك    وز�ادةالمز�د من الثقة والجودة    توفرالقابلة للتدو�ر والمعاد تدو�رها، ل
بالست منصة  وستعمل    .منظومتها إكستشینج"  �"ر��اوند  قطاععلى  ك  قدرات  التدو�ر    تعز�ز  من  إعادة  المز�د  واجتذاب 

سلسلة تور�د إعادة تدو�ر البالست�ك، و�التالي إحداث تغییر مؤثر وطو�ل األمد لصالح    المرت�طة �جم�ع مراحلاالستثمارات  
من قبل "الشر�ة العالم�ة القا�ضة"، أكبر شر�ة مدرجة في سوق أبوظبي ر��اوند المحدودة"  شر�ة    �ستأسوتم    الكو�ب.

 لألوراق المال�ة.  
 

 الشر�ة العالم�ة القا�ضة 

، �جزء من م�ادرة لتنو�ع وتنم�ة قطاعات األعمال غیر النفط�ة في دولة  1998تأسست الشر�ة العالم�ة القا�ضة في عام  
”، تسعى الشر�ة المدرجة في سوق أبو ظبي لألوراق المال�ة  2030أبو ظبي    اإلمارات العر��ة المتحدة. تماشً�ا مع "رؤ�ة 

 .إلى تنفیذ م�ادرات االستدامة واالبتكار والتنو�ع االقتصادي عبر ما أص�ح اآلن أحد أكبر التكتالت في المنطقة
االستحواذ   عمل�ات  خالل  من  محفظتها  تعز�ز  في  یتمثل  واضح  هدف  القا�ضة  العالم�ة  الشر�ة  واالستثمارات  لدى 

��اًنا، تسعى الشر�ة إلى توس�ع وتنو�ع ممتلكاتها    30ضمها أكثر من   �اإلضافة إلى   االسترات�ج�ة والجمع بین األعمال.
عبر عدد متزاید من القطاعات، �ما في ذلك العقارات والزراعة والرعا�ة الصح�ة واألغذ�ة والمشرو�ات والمرافق والصناعات  

 .واالتصاالت وتجارة التجزئة والترف�ه ورأس المالوتكنولوج�ا المعلومات 
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من خالل إسترات�ج�ة أساس�ة لتعز�ز ق�مة المساهمین وتحقیق النمو، تقود الشر�ة العالم�ة القا�ضة التآزر التشغیلي وتعظم 
الم�اشرة والدخول في شراكات  �ما تواصل تقی�م فرص االستثمار من خالل الملك�ة    -كفاءات التكلفة عبر جم�ع القطاعات  

في اإلمارات العر��ة المتحدة وخارجها. مع تغیر العالم، وظهور فرص جدیدة، ال تزال الشر�ة العالم�ة القا�ضة تر�ز على  
 .المرونة واالبتكار و�عادة تحدید السوق لنفسها وعمالئها وشر�ائها

  
 

 :للتواصل االعالمي
 أحمد إبراه�م 
 االتصاالت المؤسس�ة والشؤون اإلعالم�ةمدیر إدارة 

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com 
 

 أو شر�ة إیدلمان الستشارات العالقات العامة على  
ReboundExchange@edelman.com 
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