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فريقيامن  عضو"جمف كابيتال" ُتصبح أول   في منطقة الشرق األوسط وا 

 أمير ويمز التي أطمقها  "تيرا كارتا" لالستدامةمبادرة 
 

أعمنت "جمف كابيتال"، إحدى الشركات الرائدة في مجال االستثمارات البديمة  –( 0202فبراير  15 –)دبي 
أمير التي أطمقيا العالمية  Terra Cartaفي أسواق النمو، اليوم أنيا انضمت رسميًا إلى مبادرة "تيرا كارتا" 

بحت "جمف .  وقد أص0202ويمز والتي توفر خارطة طريق لمشركات لمتقدم نحو مستقبل مستدام بحمول عام 
فريقيا التي تنضم إلى الميثاق و كابيتال" أول شركة من منطقة الشرق األ بخطة عممو المكونة من  تمتزموسط وا 

مة الطبيعة والبشر والمساواة واالزدىار. ويغطي الميثاق الحوك التي تشمل نقاط من أجل تحقيق االستدامة 22
ومشاركة المساىمين ودور المستيمكين والطاقة المستدامة مثل حوكمة الشركات البيئية واالجتماعية والتنوع، 

 وقابمية التوسع ومحفزات السوق وعمميات التصنيع.
 

ىذا وينضم الدكتور كريم الصمح، الرئيس التنفيذي في "جمف كابيتال"، إلى بعض أبرز الرؤساء التنفيذيين في 
مستقبل ُمميم وعادل ومزدىر ومستدام يضم  العالم في دعم الرؤية التي يطرحيا الميثاق لممساعدة عمى بناء

 الجميع.
 

القطاع الخاص. أعمال عبارة عن تعيد بوضع االستدامة في قمب ‘ تيرا كارتا"’صرح الدكتور كريم الصمح: 
طوعيًا بدعم االتفاقيات والممارسات الدولية حول ‘ جمف كابيتال’عمى الميثاق، تمتزم أحد الموقعين وباعتبارىا 
‘ جمف كابيتال’التنوع والعدالة والشمولية من أجل توفير مستقبل مزدىر لمناس ولمكوكب. تعمل االستدامة و 

جراءات في كل  لتحقيق أىداف ممموسة بقدر أكبر في مجال االستدامة البيئية والمجتمعية حيث نطبق نظم وا 
رسمية عمى التزاماتنا في ال عممياتنا وفي محفظة استثماراتنا الكبيرة. وقد عكفنا مؤخرًا عمى إضفاء الصفة

مبادرات مبادئ ’وكذلك عمى ‘ تيرا كارتا’مجال االستدامة البيئية والمجتمعية من خالل التوقيع عمى ميثاق 
مع أقراننا عمى المستوى العالمي سيدفع باتجاه ممارسات والتعاون ‘. األمم المتحدة لالستثمار المسؤول

 استدامة لمشركات ولمناس ولمكوكب." وأعمال جماعية ممموسة وتحقيق مستقبل أكثر
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خالل قمة من ىذا العام يناير  22تم إطالق "تيرا كارتا" التي تعني ميثاق األرض بالمغة الالتينية، يوم 
سواق المستدامة" لألمير ألا"كوكب واحد" التي انعقدت في فرنسا. وُيشّكل ىذا الميثاق جزءًا من مبادرة "

والقطاع الخاص والقطاع الخيري بيدف قيادة وتسريع التحول القطاع العام تشارلز. وتصل المبادرة ما بين 
. فباإلضافة إلى "جمف جية داعمة، 280العالمي نحو مستقبل مستدام. وقد استقطبت المبادرة حتى اآلن 

ن لشركة "لومبارد أودير" و"بالك روك" و"يونيميفر" و الرؤساء التنفيذيكابيتال"، انضم إلى المبادرة  
 و"أسترازينيكا" ومطار ىيثرو و"بنك أوف أميركا" و"كوتس" و"إتش إس بي سي".

 
صر اكعنالطبيعة والبشر والكوكب  ‘تيرا كارتا’ميثاق  يحددصرح أمير ويمز خالل إعالنو عن المبادرة: "

قدرة مع وقيمتيا التي ال ُتعّوض ويوالفو لطبيعة ار قوة سخّ سيُ وىو ىدف  –تحقيق القيمة حول العالم ل ةأساسي
 موارد ىذا القطاع."مع التغيير و من أجل االبتكار القطاع الخاص عمى 

 
ُيذكر أن "جمف كابيتال" وقعت في شير نوفمبر الفائت عمى مبادئ األمم المتحدة لالستثمار المسؤول وىي 

 والمجتمعية في كل قراراتيا الخاصة باالستثمار والتممك. تحرص عمى تطبيق عناصر الحوكمة البيئية 
 

"تيرا كارتا"، يرجى  –فيمم قصير حول مبادة األسواق المستدامة رابط لمدخول إلى مالحظة لإلعالميين: 
 "كارتاتيرا "الضغط عمى 

### 
 
 

 نبذة عن "جمف كابيتال" 
أسواق النمو في في تتمع بخبرة استثمارية تمتد لخمسة عشرة عامًا رائدة في إدارة األصول البديمة شركة "جمف كابيتال" ىي 

وفرق إدارية ممتازة لتزويدىا مال عوتتعاون الشركة مع رواد أوالتطوير العقاري.   ةلخاصمديونية االممكية الخاصة والمجال 
تمتمك برأس مال النمو واالستشارات االستراتيجية والخبرات التشغيمية كما تساعدىم عمى بناء شركات عالمية رائدة في أسواقيا. 

ير وتداستثمارًا.  63منذ تأسيسيا في االستثمار في أسواق النمو حيث أغمقت الشركة وسجال ناجحا  طويال ا"جمف كابيتال" باع

https://drive.google.com/drive/folders/1Gea02Z_l3qmGhPnZgVDjLRQFSH6H7p6C
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"جمف كابيتال" ىي صناديق وأدوات استثمارية.  4عمى  ةموزعمن األصول مميار دوالر أميركي  5.2من الشركة حاليًا أكثر 

المستقبمية المرنة مثل التكنولوجيا التي تعتمد عمى التطورات تيتم بالقطاعات تركز عمى قطاعات ناجحة و شركة استثمار 
ة وخدمات األعمال واالستدامة. وىدف الشركة ىو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحي

وخبرة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساىمييا. "جمف كابيتال" من الموقعين عمى ميثاق األمير تشارلز 
 ين عمى مبادئ األمم المتحدة لالستثمار المسؤول.لممالية المستدامة  المعروف باسم "تيرا كارتا" وكذلك من الموقع

 

 
 نبذة عن مبادرة األسواق المستدامة
تحول العالم إلى مستقبل لقيادة وتسريع ( Sustainable Markets Initiative-SMIتيدف مبادرة األسواق المستدامة )

 الممكي سموصاحب ال . وقد أطمقالقيمة جيودنا العالمية لتحقيقمستدام من خالل وضع الطبيعة والبشر والكوكب في قمب 
في دافوس جامعًا قادة ورواد  0202أمير ويمز مبادرة األسواق المستدامة خالل االجتماع السنوي لممنتدى االقتصادي العالمي 

ية القيمة االقتصاد اكتشاف طرق لتسريع وتحقيق وضعيم أمام تحديحيث عالميين من القطاع العام والخاص والقطاع الخيري 
 وجعميا تنسجم مع االستدامة المجتمعية والبيئية.

  
، نظمت مبادرة األسواق المستدامة بالتعاون المشترك مع ويمز أمير الممكيسمو صاحب المنذ إطالقيا في العام الماضي بقيادة 

طاولة مستديرة نقاشية بمشاركة المئات من قادة األعمال.  02"بنك أةف أميركا"، أكثر من  لـبرايان مويناىان، الرئيس التنفيذي 
لتحول ودشنت شبكة من المسؤولين عن االستدامة إضافة إلى دعم طرح ا دول لدعم جيودكما وتواصمت المبادرة مع قادة 

المميمة وأفكار ض أكثر ابتكارات األعمال ، وىو عبارة عن منصة لممحتوى تعر RE:TVصندوق لرأس المال الطبيعي وأطمقت 
أمير ويمز. وسيشّكل ميثاق "تيرا كارتا" صاحب السمو الممكي من أجل مستقبل مستدام بواسطة أفالم من اختيار رئيس التحرير، 

 التفويض اإلرشادي لمبادرة األسواق المستدامة.
 
 

 

 




