
 

 ملخص

لتمويل األخضر، التي تقف عقبة أمام اإلى "تحديد العوائق المؤسسية والسوقية  التابعة لمجموعة العشرين التمويل األخضرتهدف مجموعة 

الستثمار ل رأس المال الخاص إتاحة إستخدامالمالي على  قدرة النظام عن كيفية تحسينخيارات  وتطوير ، دولالتجارب  فبناًء على

الذين -قوي يتمتع باالستدامة والتوازن، أقر رؤساء دول مجموعة العشرين  اقتصادينمو  في تحقيق دعم مجموعة العشرينوبهدف  األخضر".

لتطبق بصورة لد سبعة خيارات عامة مقترحة يحدقاموا بت"توسيع نطاق التمويل األخضر"، كما  بضرورة-2016حضروا قمة هانغتشو لعام 

 عند تحقيق هذا الهدف.دولة الخاصة بكل المعنية، مع مراعاة الظروف الوطنية الدول طوعية من قبل 

قطاع المالي؛ والثاني، ، تطبيق تحليل المخاطر البيئية  على ال، ركزت مجموعة التمويل األخضر على موضوعين: األول2017وخالل عام 

. إضافة إلى ما ذكر، تلالعتبار عند اتخاذ القرارا صناعي القرارل استخدام البيانات البيئية المتاحة للعامة  في تحليل المخاطر المالية وإيصالها

الخيارات السبع  ة فيما يخصدوليالمنظمات العضاء مجموعة العشرين وأالتطورات في دول  حصرعملت مجموعة التمويل األخضر على 

 .2016تقرير مجموعة العشرين التجميعي عن التمويل األخضر لعام التي أدرجت في 

التي يجب توافرها السمات الرئيسية . فمن يدعم هدف مجموعة التمويل األخضر المجاالتمتعدد هام وتحليل المخاطر البيئية  يعد موضوعو

نجد أن  نتحدث عن المخاطر البيئية،المخاطر المادية. وعندما تسعير وإدارة وكشف  القدرة على هي في أي نظام مالي يتمتع بالكفاءة والمرونة 

وحساب تحديد في هناك العديد من المؤسسات المالية تواجه تحديات  أن األخضر تقترحمجموعة التمويل المقدمة لالقطاع الخاص وجهة نظر 

بقدرة المؤسسات المالية على  ه من الممكن أن يحصل تفاوت كبير فيما يتعلقالمالي لهذه المخاطر. إذ أناألثر تقييم لاألدوات التحليلية وتطبيق 

ً المختلقة و البلدانتطبيق تحليل المخاطر البيئية، السيما بين  بين أنواع المؤسسات المالية كالمصارف، وشركات التأمين، وغيرها من أيضا

، وعلى تلك المؤسسات المالية المترتبة على التبعاتالمؤسسات االستثمارية. وبالتالي، سيكون تطبيق تحليل المخاطر البيئية محدوداً من حيث 

حالة تقترح أنه إذا لم تأخذ الشركات المالية عوامل المخاطر المادية في عين االعتبار عمالئها، وعلى النظام المالي ككل. فبعض دراسات ال

 ال فإنها قد تسيء تقدير المخاطر المالية المتعلقة بالبيئة سواء كانت قصيرة أو طويلة األجل. وبشكل فع  

( 2( فهم وتحديد المصادر البيئية للمخاطر المالية؛ و 1: هما ،يمكن أن تجمع المؤسسات المالية ما بين عنصرين عند تقييم المخاطر البيئية

قة ترجمة هذه العوامل إلى معلومات نوعية وكمية لفهم الحجم المحتمل للخطر المالي على االستثمارات، وللمساعدة في اتخاذ القرارات المتعل

غيرها: أوالً، أنواع المخاطر )على وات على األمور التالية باالستثمار. وقد يعتمد مدى مالئمة أدوات تحليل المخاطر وما يرتبط بها من قياس

ومخاطر سبيل المثال، األسواق، واالئتمان، والعمل التجاري(؛ وثانياً، عوامل الخطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية )كالمخاطر المادية 

ً وأخيراً، العوامل الرئيسية معينة مباشر لمخاطر بيئية(؛ وثالثاً، حجم التعرض المباشر وغير الية على سبيل المثالاالنتقالالمرحلة  ؛ ورابعا

 قطاع. دولة أوالخاصة بكل 

، ورفع الوعي، وتبادل المعلومات لتعزيز الحوارأن هناك مجال واسع بشكل واضح المتبعة حالياً، تبين  تالممارساوبناًء على مراجعة 

فقد حدد التقييم الذي أجري على الممارسات المتبعة في المؤسسات والسلطات المالية أن هناك محفظة  .والمعرفة حول تحليل المخاطر البيئية

ر متنوعة ألدوات تحليل المخاطر البيئية، وما يتصل بها من منهجيات ودراسات حالة يمكنها أن تساعد صناع القرارات المالية في فهم المخاط

أن  إذ تشير دراسات الحالة إلى. المعنية بتخصيص األصول تالقراراعند اتخاذ خذها في الحسبان أو وإدخالها ضمن إدارة المخاطرالبيئية 

؛ وابتكار المحفظة والشركةكل من وخفض مستوى مخاطر  االستثمار؛واالئتمان  سياسات تطبيق هذه األدوات قد يؤدي إلى تحسين في

 وتحسين التواصل مع أصحاب العالقة المعنيين. ،رأس المالل المنتجات؛ وإعادة توزيع

المعرفة في مجموعة التمويل األخضر اها شركاء الدراسة التي أجر حيث تقترح. غير أن تطبيق تحليل المخاطر البيئية يواجه عدة تحديات

ممارسات تحليل المخاطر البيئية على نحو موسع قد تتضمن: االفتقار إلى التي تحول دون اعتماد  وبالتشاور مع القطاع الخاص أن العوائق

محدودية قدرات المؤسسات المالية؛ ؛ إلى جانب محدودية المنهجيات المتبعة والبيانات ذات الصلة؛ وللسياسات  واضحة ومتسقة اشاراتوجود 

 واآلفاق الزمنية؛ فضالً عن شروط االستثمار؛ وحوافز األداء.

ورفع الوعي بأهمية تحليل  اتساق السياسات العامة؛: ضمان التي تحث على اعتماد تحليل المخاطر البيئية علىالطوعية خيارات وتشمل ال

ذات الجودة فع ال للبيانات البيئية لمخاطر بيئية كبيرة؛ والتشجيع على استخدام لديها إنكشاف المخاطر البيئية في المؤسسات المالية التي 

وإن ؛ مراجعة  دولةالخاصة بكل الظروف المحلية  ُمختلف اطر البيئية وآثارها المالية فيخع المؤسسات العامة على تقييم المتشجيواألفضل؛ 

 ً تعزيز بناء القدرات في مجال تحليل المخاطر والعوامل البيئية في عين االعتبار؛  في أخذ  الماليةامسؤوليات المؤسسات  توضيح كان مالئما

 المالي. البيئية للقطاع



 

البيانات ب والمقصود. بشكل عام لتحليل الماليول البيئيةوتعتبر البيانات البيئة المتاحة للعامة مصادر هامة للمعلومات بالنسبة لتحليل المخاطر 

من الممكن أن تكون والتي بواسطة كيانات غير مؤسسية  إعدادهاتم التي و منشورةالبيانات البيئية ال هي البيئية المتاحة للعامة في هذا التقرير

الى الحد من قدرتهم صعوبة وصول الشركات المالية وغيرهم  في السوق إلى البيانات البيئية قلة و وتؤدي. ذات فائدة عند إجراء تحليالت مالية

 مار األخضر.. كما يعوق ذلك إعادة تخصيص الموارد لتمويل فرص االستثوإدارة المخاطر الناجمة عن االنكشاف البيئيتحليل في 

الحالي" فحسب، وإنما يمكن دعمه أيضاً االنكشاف " لتقييم البيئية هملبياناتعن طريق  إفصاح الشركات  البيئية وال يقتصر دعم تحليل المخاطر

تغيرات المناخ المحتملة في وكذلك تبعات التغيرات البيئية )كالعوامل الخارجية(، وإفصاح القتصاد ككل، ولالمعلومات البيئية إفصاح من خالل 

ومات المستقبل، وغيرها من عوامل المخاطر البيئية، إلى جانب ردود األفعال المحتملة لألسواق والسياسات إزاء التغيرات البيئية. فهذه المعل

حكومات، أو من المنظمات على أنها ذات طبيعة تطلعيه نحو المستقبل تأتي في الغالب من المصادر العامة بما فيها البعضها صنف يوالتي 

تقييم الدولية، أو من المعاهد العلمية، أو من المنظمات غير الحكومية. فمن شأن هذه المعلومات أن تساعد الشركات المالية وغير المالية على 

ات الوقت، من الضروري احتماالت كل من المخاطر المادية واالنتقالية واآلثار المرتبطة بها، إلى جانب فرص االستثمار الخضراء. وفي ذ

، وعليه، للدولالتنويه إلى أن التحليالت التطلعية دائما تتضمن على معلومات يشوبها الشكوك حول دقة توقعاتها، ومدى صلتها ومالءمتها 

 .مستخدمي البيانات على عاتقالتوقعات  وضعينبغي أن تبقى مسؤولية اختيار الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة في 

 إلى ، نجد أنه يمكن تصنيفهاشركاء المعرفة لمجموعة التمويل األخضر الحالية من قبلالبيانات البيئية المتاحة للعامة الطالع على بعد ا

فالمعلومات . معالجته ( تكاليف التلوث ومزايا3، و)ية( توقعات وسيناريوهات مستقبل2( االتجاهات المادية التاريخية، )1: )الفئات التالية

في طبيعتها، إذ يعكس بعضها الوضع الحالي، بينما يقدم البعض اآلخر معلومات تطلعية. وتتضمن بعض أمثلة البيانات البيئية المتاحة تختلف 

؛ البيئيعلى النظام  إختبارات الجهدغيره من ووإختبارات الجهد للمياه لمنشأة(؛ لللعامة على: مستوى البيانات البيئية لألصول المادية )

ت حدوث الكوارث البيئية؛ وسيناريوهات عن تغير المناخ، وتحول في الطلب على الطاقة، وتغيرات في التكنولوجيا المستخدمة، واحتماال

تبطة وأنماط االنتاج واالستهالك؛ وبيانات عن مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ وقاعدة بيانات عن التكنولوجيا الخضراء، والتكاليف المر

 والهواء والتربة؛ ومميزات المعالجة البيئية.بتلوث المياه 

ً لما حددهوتتضمن المعوقات التي تحول دون االستخدام الفعال للبيانات البيئية المتاحة للعامة في إجراء التحليالت المالية  شركاء  وفقا

منهجيات تحليل المخاطر البيئية وتقييم االستثمار األخضر؛ فضالً عن انعدام  : حداثة عهد استخدامعلى معرفةفي ال مجموعة التمويل األخضر

 كذلك صعوبة إستخدامللتغيرات البيئية والمناخية؛ المستقبلية ، والشكوك المصاحبة لسياسات االستجابة يةسيناريوهات المستقبلالمقارنة لل

إجراء البحوث )سواء مالية أو غير مالية(؛ والشكوك المرتبطة ب كاليف الباهظةالقطاع الخاص؛ والت من قبلالمعلومات البيئية المتاحة للعامة 

اد التي تشوب نماذج األعمال المتوفرة للبيانات البيئية المتاحة للعامة. فقد وافقت مجموعة التمويل األخضر على أنه سيكون من المجدي إعد

  للعامة الموجودة حالياً. قواعد البيانات البيئية المتاحةروابط  ويتضمن كتالوج يوضح 

دول إمكانية قيام  :اآلتي من ، والوصول إليها، ومدى مالءمتها كلالمتاحة للعامةتوفر البيانات البيئية  تحسينالطوعية لخيارات الوتشمل 

التكاليف  قياس و البيئية العمل مع شركاء آخرين لمشاركة المنهجيات المتاحة للعامة والمعنية بتحليل المخاطربعضاء مجموعة العشرين أ

سهولة في  جهود القطاع الخاص في تحسين جودة البيانات البيئية المتاحة للعامة وجعلها أكثر بمساندةلحكومات ا إمكانية قيامالبيئية، ؛ والمزايا 

األمم برنامج من قبل  هتحديثيتم الذي االستخدام. كما يمكن لمجموعة التمويل األخضر أن تدعم اصدار كتالوج للبيانات البيئية المتاحة للعامة، 

استخدام في  المشاركة المحلية ؛ ويمكن لسلطات تلك البلدان التشجيع على منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالمتحدة للبيئة ، و

 في التحليل المالي.ها اتالبيانات البيئية المتاحة للعامة مع التركيز على استخدام

الخيارات السبعة لمجموعة بشأن  2016منذ عقد اجتماع شيامن في حزيران هذا، وقد حدد تقرير التطور المرحلي التطورات التي طرأت 

ً ملحوظاً في عدة مجالت. ومن األمثلة على ذلك، خرائط 2016التمويل األخضر لعام  . فقد أحرزت العديد من دول مجموعة العشرين تقدما

 الخضراء ية المستدامة والخضراء، وبناء القدرات وتبادل المعارف ما بين المؤسسات المالية، وتطوير أسواق السنداتطرق التمويل الوطن

 المحلية وتدفقات السندات الخضراء عبر الحدود. فقد بات من الجلي مالحظة التعاون الدولي في التمويل األخضر عبر دول مجموعة العشرين

 بر الحكومية الدولية وعبر المبادرات ما بين القطاعين العام والخاص.، من خالل المناوفيما بينهم

إضافة إلى األمثلة التي تقدم ذكرها، ظهرت مؤخراً عدة تساؤالت عن مجاالت أخرى تستوجب إجراء مزيداً من البحوث. ومن األمثلة على هذه 

السندات الخضراء األخضر؛ وتطوير أسواق للتمويل أكثر تكامالً  وطنيةمناهج المجاالت: ادماج إطار الفرص االستثمارية الخضراء؛ وإتباع 

 لماليةبالعملة المحلية في اقتصادات األسواق الناشئة؛ ودور المالية العامة ومصارف التنمية في دعم االستثمار األخضر، وتطبيق التكنولوجيا ا

 في التمويل األخضر.

 


