
 
 

وعات تتسق مع أهداف دولة اإلمارات الرامية إىل تحييد  يد تطلق إطار التمويل األخضر لتمويل مشر تبر
 أثر الكربون

 
 

، اإلمارات، ي  2022 مارس 07 أبو ظبر
 

 : ي المالي ي سوق دبر
 
يد المركزي )ش.م.ع( )رمز التداول ف كة الوطنية للتبر ( عن إطالق إطار التمويل Tabreedأعلنت الشر

كة.  اتيجية ورؤية الشر وعات جديدة لدعم اسبر اماتها وتمويل مشر كة عىل اإليفاء بالبر  ، الذي من شأنه مساعدة الشر يتيح األخض 
ي 
 
اء، مع توجيه صاف يد إصدار سندات وقروض خض  كة تبر اء العائدات لاإلطار الجديد لشر وعات الخض  " المؤهلةتمويل "المشر

ي يتض
وعات المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة وامتالك عملها إنشاء جوهر من التر يد المناطق، وكذلك المشر وتشغيل أنظمة تبر

 والمياه وإدارة مياه الضف. 
  

 بتقييم 
ً
ي إطالق اإلطار مصحوبا

كة متخصص مستقل من ويأبر ي مجال تقييم ، وهي ساستيناليتيكسشر
 
مؤسسة عالمية رائدة ف

كات. ويعكس هذا اإلطار والتقييم المتخصص المستقل الطبيعة المستدامة الممارسات البيئية  واالجتماعية وحوكمة الشر
يد  كة تبر ي تقدمها شر

يد المناطق التر ي تستخدم طاقة أقل بنسبة و  ،لعمليات تبر
يد التقليدية50التر وتقدم  ،% من أنظمة التبر

ة لدول خدماتها  ها منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العالمتمب    . من الدول ربية وغب 
 

كة ستاندرد تشارترد  يد بتطوير إطار التمويل األخض  بالتعاون مع شر   ،قامت تبر
ً
اء  ووفقا ي  2021لمبادئ السندات الخض 

التر
اء جمعية أسواق المال العالمية أصدرتها  ي أصدرتها جمعية سوق القروض، 2021، ومبادئ القروض الخض 

 ةوستتول إدار  التر
 للمجموعة. التنفيذي المالي  الرئيسلجنة إدارة متعددة التخصصات تحت قيادة اإلطار 

 
يد، إل أن  يد ورؤيتها اإلطار الجديد سيدعم هذا وقد أشار السيد عادل سالم الواحدي، الرئيس المالي التنفيذي لتبر كة تبر نمو شر

ي تحفزها 
 قاوأضاف االستدامة. أهداف التر

ا
كة تحقيق االتساق بي   ألمر من شأنه : "إننا مقتنعون أن هذا ائل وبي   عمليات الشر

ي 
ي مختلف نشهد اليوم، و األمم المتحدة ودولة اإلمارات العربية المتحدة. تتبناها أهداف التنمية المستدامة التر

 
عالم، أنحاء ف

ي 
يد ندعم  هداف  ألالحكومات والمؤسسات العامة تبت  ي تبر

 
ي مجال االستدامة، ونحن ف

 
ي ابقوة طموحة ف

لجهود الحثيثة التر
ي هذا الشأن. 

 
يد تبذلها دولة اإلمارات ف ي مجال تبر

 
ويضع المستثمرون وحملة األسهم ثقتهم بنا لقيادة الطريق نحو االستدامة ف

سيقدم لمطورين والمجتمعات عىل حد سواء، وكذلك فوائد جمة لالمناطق وقطاع الطاقة، وهذا اإلطار المالي األخض  سيحقق 
يد  ي تحتاج إليها لتحقيق النمو  انات والقدراتاإلمكلتبر

اء الذي تسىع إليه". الهادف اإلضافية التر
ّ
 البن

 
يد  نلمستثمريالكثب  من الفوائد ليقدم اإلطار كذلك  ي تبر

 
كة استقطاب ء عمال العمل و الوحملة األسهم وفريق ف ، مما يتيح للشر

ي أعمالها. أدوات الدين وصناديق األسهم صناديق 
 
باإلضافة إل هذا، فإن التقييم المتخصص المستقل الذي لالستثمار ف

كة من ي تطبقها  ساستيناليتيكسمؤسسة  حصلت عليه الشر
كات التر يدعم إمكانات الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشر

ي تقرير التقييم أن
 
يد. وقد جاء ف ة تؤهلها تثق " جهة التقييم تبر يد تتبوأ مكانة متمب   وأن  ،أدوات التمويل األخض  صدار إل بأن تبر

اء  إطار التمويل األخض  الذي أطلقته يتسم بالقوة والشفافية ويتسق مع المكونات األربعة األساسية لمبادئ السندات الخض 
اء  2021  ". 2021ومبادئ القروض الخض 

 
ي 
وب  يد، تفضلوا بزيارة الموقع اإللكبر كة تبر كة: للمزيد من المعلومات والتحديثات حول شر  . www.tabreed.ae لشر

 
 -النهاية-

 

http://www.tabreed.ae/


 
 

يد" يد المركزي "تبر كة الوطنية للتبر  نبذة عن الشر
ي المنطقة، بما فيها برج خليفة، وجامع 

 
وعات والوجهات ف يد المناطق لعدد كبب  من أهم المشر يد" خدمات تبر تقدم "تبر

، ومتحف  ي الشيخ زايد الكبب  ي مول، ودبر اري، وأبراج اإلمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة المارية، ودبر ، وعالم فب  ي اللوفر أبوظتر
كة  ي مدينة مكة المكرمة. كما تمتلك الشر

 
وع جبل عمر ف ، ومشر ، ومرفأ البحرين المالي ي و دبر

يد مناطق  86أوبرا، ومبر محطة تبر
كة  ل الشر

ّ
ي حيث تشغ ي عدد من دول مجلس التعاون الخليجر

 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، وثالث محطات  75ف

 
 ف

ا
محطة

ي 
 
 إل دول أخرى ف

ا
ي مملكة البحرين، إضافة

 
مان، ومحطة واحدة ف

ُ
ي سلطنة ع

 
ي المملكة العربية السعودية، وسبع محطات ف

 
ف

 المنطقة. 
 

 ن
ً
ي قدما

ي تمكي   األفراد والمجتمعات حول العالم من المض 
 
 ف
ً
 محوريا

ً
يد" دورا  واستدامة. وتؤدي "تبر

ً
حو مستقبل أكبر ازدهارا

تها عام  يد" مند انطالق مسب  ي دولة  1998لقد حققت "تبر
 
كات ف العديد من اإلنجازات البارزة، فهي تعد من أقوى الشر

يد" ترسيخ مكانتها الرائدة عالمي . وتواصل "تبر ي المالي ي سوق دبر
 
، كما تم إدراجها ف

ً
ها نموا  اإلمارات العربية المتحدة وأكبر

ً
ا
ي برامج البحث والتطوير وتكنولوجيا الذكاء 

 
بفضل موثوقية وكفاءة عملياتها اإلقليمية والدولية وحرصها عىل االستثمار ف

كات  يد"، وهذا يعزز قدرتها عىل دعم عمالئها من الشر ي نهج "تبر
 
.  إن كفاءة الطاقة أحد العنارص الراسخة ف االصطناعي

شيد استهالك الطاقة، و  . والمؤسسات لبر ي
ي أكسيد الكربون من أجل الوصول إل الحياد الكربوب 

 من ثم الحد من انبعاثات ثاب 
 


