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 مقدمة 
أساسي  "Climate Transition"  المناخي  التحولمفهوم  يركز   المتعلقة  على    بشكل  اإلصدار  جهة  وممارسات  التزامات  مصداقية 

المناخ معتبر  .  بتغير  تمويل  إلى  حاجة  األهداف  لهناك  التي    تحقيق  للمناخ"  ية"اتفاقعليها  تنص   العالمية  إبقاء   الرامية    باريس  إلى 
القرن   هذا  خالل  العالمية  الحرارة  درجة  من  ارتفاع  أقل  مئوي تين  إلى  قبل    فوق درجتين  ما  وبذل بل  الصناعية،  الثورة  مستويات 

الحرارة   درجة  ارتفاع  من  للحد   المال  تقوم  .  .مئوية  درجة  1.5  حدود  إلى  جهود  رأس  في  ب أسواق  هام     التحول   حصول  تمكين دور 
الراغبة في    من خالل ضمان  المناخي   المستثمرين إلى جهات اإلصدار  بكفاءة من  التمويل  المتعلقة بمخاطر سائل  الممعالجة  تدف ق 

  تغير المناخ.
الوثيقة،   اتسعى هذه  أجل  تيسير  من  تقديم  التدفقات،  هذه  لمساعدة على  المشاركة مشتركة  وتوقعات    ةواضح إرشادات  إلى    للجهات 

بش المال  رأس  أسواق  واإلفصاحات  في  واإلجراءات  الممارسات  ينبغي  أن  بها  التي  الدين التقيد  أسواق  في  األموال  حشد  عند 
، سواء كان ذلك في شكل: التحولمتعلقة ب الغراض ألل   المناخي 

استخدام  1 الطرح"دوات  األ(  عائدات  "استخدام  مبدأ  تعتمد  تعرف  ،   Use of Proceeds  -التي  أدوات والتي  بأنها 
 أو  ،ستدامةية لسندات االالتوجيه أو مع المبادئ  مبادئ السندات الخضراء واالجتماعيةمع  ةتسقم
 . مبادئ السندات المرتبطة باالستدامةمتسقة مع ال عامال ويلمذات أغراض الت  دواتاستخدام األ( 2

بالنظر إلى التشغيلية، و اتها  وجغرافي جهة اإلصدار   قطاعاتمع    "Transition Pathways"  التحولمسارات  يجب تكييف    هوبما أن  
اإلصدار   جهات  عامةأن   مختلفة،و بداية  ط  انقلها    بصفة  من  داله  فإن  مسارات  الوثيقةف   تانيفتص  وأتعريفات  تقديم  ليس    هذه 

المبادراتالتحوللمشاريع   من  العديد  هناك  أن  إذ  العالم  1،  أنحاء  جميع  في  الصدد  هذا  في  حاليا   توضح  إنها  بل    ،الجارية 
بها  اإلفصاحات المصداقية    الموصى  إلعطاء  اإلصدار  جهة  مستوى  إصدار  على  العائداتعند  استخدام   Use of  أدوات 
Proceeds النبعاثات فيها".التي يصعب خفض ا  القطاعات، وال سيما في "التحولتمويل لالمرتبطة باالستدامة األدوات  أو  

  اإلفصاحات الموصى بها على ما يلي:وتستند 

أنجزه   .1 الذي  ب العمل  المعني  العامل  التنفيذيةبرعاية    -  المناخي    التحولتمويل  الفريق  الخضراء    الل جنة  السندات  لمبادئ 
 2ل. في أسواق رأس الماجهة  مشاركة  80هذا الفريق من ممثلين عن أكثر من تألف  واالجتماعية.

ة    تالتحليال .2 تها  بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه  وأطر اإلفصاح القائمة الخاص  القطاعية    مجموعاتالالتي أعد 
التنظ واألجهزة  العلمية.ي المعنية  واألوساط  على   مية  الدليل  هذا  في  الواردة  التوصيات  ح  هذه  تستند  وتوض  مدى  األطر، 

  ا لسندات استخدام العائدات أو السندات المرتبطة باالستدامة.مالءمته
  تحتوي هذه التوصيات على أربعة عناصر أساسي ة:

  المناخي؛ التحولب استراتيجية وحوكمة جهة اإلصدار فيما يتعلق  .1
 ؛ (Materiality) في نموذج األعمالالبيئية المسائل  أهم ي ة .2

 ؛ المناخي "قائمة على العلم" بما في ذلك األهداف والمسارات التحولأن تكون إستراتيجية  .3

 التنفيذ. في شفافيةال .4

اإلفصاح   باالستدامة.عن  ينبغي  المرتبطة  السندات  أو  العائدات  استخدام  لسندات  إصدار  أي  في  العناصر  ت   هذه  أن  ضم ن يمكن 
السنوي   التقرير  في  الصلة  ذات  إطار للمؤسسة  اإلفصاحات  أو   ،  ( بها  الخاص  أو  (Frameworkالعمل  م  عرض  ال،  المقد 

نحو  ل على  للمستثمرين  متاحة  أن ها  طالما  يمكن . علني  لمستثمرين،  ذاته،  الوقت  به   دراجإ  وفي  والموصى  المستقل  التحقق  وثائق 

 
الحصر:  ي 1  ال  المثال  سبيل  على  منها  األوروبي1)ذكر  االتحاد  تصنيف   )  ( المستددامة  ة  EU Taxonomy)  ،(2لألنشطة  والخاص  العامة  اليابان  مبادرات   )

 .مناخيةالسندات المشروع مبادرة  -ت ذات المصداقية التحوال( تمويل 4)( المعيار الوطني لكندا بشأن التمويل األخضر و، 3)، التحولبشأن تمويل 
  .2020األول من والنصف  2019السوق في النصف الثاني من المتعلقة بمشاورات  ال ظمت سلسلة من الورشات و ن   2

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/sustainability-linked-bond-principles-slbp/
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/WG-Climate-Transition-Finance-ToR-20192020-230920.pdf
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/executive-committee-and-working-groups/
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جهة اإلصدار  م في سياق تقارير  قد  ي  ضمن وثائق اإلصدار، أو أن  (  Assurance( أو تأكد )Verificationسواء كان بشكل تحقق )
 البيانات البيئية(.التحقق من و  التأكدة واالجتماعية )خاصة ي بشأن الضمانات البيئ 

وضع   في  الراغبة  اإلصدار  لجهات  ت التحول    "  (Label)  عالمةيمكن  أن  التمويلية  أدواتها  على  المناخي   إلى  "  الوثيقة  هذشير  ه 
 .2" عند إصدارها2020 المناخي  لسنةالتحول تمويل دليل " بوصفها

  

 
معلومات  من شأن تقديم موجز يتضمن أهم خصائص السند ويوضح سماته بالنسبة للعناصر األربعة لدليل تمويل التحول المناخي  أن يساعد على توفير ال 2

فر نموذج على موقع مبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات االجتم للجهات المشاركة في السوق.  اعية الذي يستضيفه موقع "الجمعية ولهذا الغرض، سيو 
 الدولية ألسواق رأس المال"، والذي سيتاح على اإلنترنت بغرض توفير المعلومات للسوق عند اكتماله 
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 لحيثيات ا
مفهوم   أساسا    التحوليهتم   المناخ  المناخي  بتغير  المتعلقة  اإلصدار  جهة  وممارسات  التزامات    التحول تمويل  يقيس  .  بمصداقية 

المناخ. بتغير  الخاصة  الستراتيجيتها  اإلصدار  جهة  تمويل  برنامج  دعم  مدى  بوضوح  المناخي  االستراتيجية  هذه  تبي ن  أن  ينبغي 
 إلى اقتصاد منخفض الكربون.  التحولفي  مساهمة إيجابية  هم  تسكي  لها لاعمأ جهة اإلصدار تكييف نموذج  الكيفية التي تعتزم بها  

اإلطار هذا  جهة  فإن    ،وفي  النفقات  اإلقدرة  تحديد  على  وحدها  لة  المؤه  صدار  بالمناخ  تعادل  المتعلقة  التي   نيةالبالضرورة  لن 
عليها   للت تنطوي  أوسع  مؤسسية  لاستراتيجية  المدى  صدي  على  المناخ  تغير  وفرص  تستجيب  البعيد.مخاطر  أن  ينبغي 

المعني ة   األطراف  لتطلعات  المناخ  لتغير  المؤسسية  طريق  االستراتيجيات  في عن  إيجابي  دور  تأدية  إلى  والواضح  المقصود  السعي 
لل باريس.  يةاتفاقأهداف  تحقيق   مؤسسي ة  استراتيجية  وضع  فإن  ثم ،  لومن  المناخ  تصدي  تغير  المسبقة شروط  المن  يعد  مخاطر 

م سيناريوهات لتغير المناخهناك حاليا  في السوق   .التحولعالمة  صدار أدوات تحمل  إل ة جهات تقد  لالسترشاد بها في تصميم    4عد 
ب ولجهة اإلصدار حرية  االستراتيجيات.   لها    هةجاالستعانة  السيناريو  خارجية مناسبة تضع  أو تصمم  بها  السيناريو  .  داخلياالخاص 

الم النظر عن  بغض  بهدف  ولكن،  اإلصدار  جهة  استراتيجية  تسترشد  أن  ينبغي  الحرارة  الحد من  صدر،  درجة  إلى عالمي الارتفاع  ة 
 اإلفصاح  درجتْين مئوي تين.  ما هو أدنى منإلى األمثل، أو النحو درجة مئوي ة على  1.5

تواء   أن  إعداد  يمكن  أطر  مع  المؤسسية  باالستراتيجيات  المتعلقة  اإلفصاحات  بها م  المعترف  مثل  التقارير  العمل توصيات  ،  فرقة 
ويمكن القيام بها حسب الممارسات المعهودة في مجال   3أو األطر المشابهة.  (TCFD)  المعنية باإلفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ

مة للمستثمرين.التقارير النظامية أو أو  الستدامةالخاصة با التقارير السنوية أو التقاريرمثل اإلفصاحات المؤسسية،    العروض المقد 
  

 
 https://www.ngfs.net/node/294092السيناريوهات المناخية لشبكة تخضير النظام المالي     صرنذكر منها على سبيل المثال ال الح 4
المناخ )  اتلمؤسسلالقطاعية  المرجعية  المعايير  مثل    3 المعنية بتغير  االستثمار المؤسسية  أعدتها مجموعة جهات  ية المرجععايير  (، والمwww.iigcc.orgالتي 

و  أعدتها:أطر  القطاعية  التي  اإلدارة  مسار  1 جودة  مبادرة  أو  www.transitionpathwayinitiative.org)   التحول(  تقييم  2(،  مبادرة  منخفض  ال  التحول( 
 . )www.actinitiative.org(الكربون 

 المناخي   تحوللاستراتيجية وحوكمة جهة اإلصدار فيما يتعلق با :1

ينبغي أن . تغير المناخبشأن استراتيجية جهة اإلصدار  دعمهو  ينبغي أن يكون الغرض من التمويل
الستراتيجية مؤسسية جهة اإلصدار تمويل بالدين تنفيذ العلى أداة  ة" الموضوعتحول"ال عالمةبين ت

في والمساهمة  لمخاطر المتعلقة بالمناخالتصدي بفعالية ليمكنها من ل على نحو اعملتحويل نموذج األ
 باريس. يةأهداف اتفاقمواءمة مع ال

https://www.fsb-tcfd.org/publications/
https://www.fsb-tcfd.org/publications/
https://www.fsb-tcfd.org/publications/
https://www.ngfs.net/node/294092
http://www.iigcc.org/
http://www.transitionpathwayinitiative.org/
http://www.actinitiative.org/
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 المعلومات والمؤشرات المقترحة:

درجة   1.5إلى  االحترار العالمي  الحد من  باريس )مثل هدف    يةتساق مع أهداف اتفاقوضع هدف على المدى البعيد لال •
 ؛ درجتْين مئوي تين( ما هو أدنى من إلىاألمثل، أو النحو مئوي ة على 

 ؛البعيد المدىدف هلتحقيق االخطوات الواجب اتباعها لبشأن  المدى أهداف متوسطةوضع  •
التي تستخدمها جهة اإلصدار إلزالة   • الوسائل  ال  الكربون، والتخطيط االستراتيجياإلفصاح عن  بعيد المدى الهدف  لتحقيق 

 باريس. يةلالتساق مع أهداف اتفاق
 . التحولمراقبة وحوكمة استراتيجية ضمان الوضوح في  •

وجودب إث  • نطاقا   ستدامة  لال استراتيجية    ات  من  للأوسع  واالجتماعيةاآلثار  تخفيف  البيئية  الصلة  الخارجية  والمساهمة    ذات 
  لتنمية المستدامة.األمم المتحدة لأهداف  تحقيق في

   تحقق من البياناتوال التأكدو  المراجعة المستقلة
شأن   اإلصدار    ةمستقل    ةفني مراجعة  توفير  من  جهة  يساعد  الستراتيجية  استراتيجية أن  مصداقية  عن  فكرة  تشكيل  على  المستثمرين 

 ما يلي:المراجعة  ههذشمل ت جهة اإلصدار في التعامل مع المسائل المتعلقة بمخاطر تغير المناخ. ينبغي أن 
 ؛ مواءمة األهداف البعيدة المدى والقصيرة المدى مع السيناريو العام   •
 ف.مصداقية استراتيجية جهة اإلصدار في بلوغ األهدا •
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 الحيثيات 
تسعى  ينبغي   االستراتيجي   أن  للتغيير  زم  الال  التمويل  على  للحصول  اإلصدار  "األساسية"جهة  عملها  .مع    ألنشطة  الوقت     مرور 
المحركة  تمثل   العوامل  أهم   األنشطة  ل  لتأثيرلهذه  والمستقبلي  الحالي  اإلصدار  البيئي  مهما    التحولتمويل  يعتبر  .  جهة   المناخي 

انبعاثات  روريا   وض تسبب  التي  الصناعات  الدفيئةعالية من  في  المتعلقة    غازات  التحديات  أعقد  الحظ ي و  المناخي.بالتحول  وتواجه 
ال ليس   تحولأن  الذي    هو  المناخي  الوحيد  األعمال    هواجهت التغيير  وظائف  في  مختلفة  تحوالت  تشهد  منها  الكثير  وأن   الشركات، 
الى.  األخر  مسار  يكون  أن  عامال    تحولينبغي  بالتمويل  يتعلق  فيما  لنموذج    مهما    المناخي   المستقبلي  النجاح   جانبا    الاألعمال  في 

أيضا  يا .  ثانو  المسار  يراعي  أن  اإلصداراآلثار    أهمية  وينبغي  لجهة  العلى    المناخية  إلى  يسعى  وأن  والمجتمع،  من  البيئة  تخفيف 
 الخارجية السلبية. اآلثار 

 اإلفصاح 
مسار   أهم ي ة  مناقشة  تدرج  أن  العنصر    التحوليمكن  في  إليها  المشار  اإلفصاحات  في  ر  الذكر  1المقر  تطبيق و  .السالف  يمكن 

عن إرشادات   األهمية  مراعاة  بخصوص  القائمة  مثل    دالسوق  اإلفصاحات،  بتلك  تقدمها  الصلة  ات  ذاإلرشادات  القيام  جهزة  األالتي 
  ة.ي معايير المحاسب المعنية بال

 والتحقق من البيانات   والتأكدالمراجعة المستقلة 
من   المقدمة  التطمينات  تكون  ال  أن  الجهات  القد  غير  الحاالت،  كل  في  مناسبة  األهمية  اعتبارات  بخصوص  وظيفة خارجية 

زم اتاإلرشادالمحاسبة قد توفر   ة.الال 

 
  

ة المسائل البيئية في  : 2 ي   (Materiality) لاعمنموذج األأهم 

ر مناسبا   تحولينبغي أن يكون مسار ال ة بيئيا   للجوانب المناخي المقر  األعمال في نموذج  المهم 
جوانب جهة اإلصدار، مع مراعاة السيناريوهات المستقبلية المحتملة التي من شأنها التأثير في الل

  .األهمية البيئية تحددالحالية التي 
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 الحيثيات:

عادة  حد  ت   االستدامة  أداء  تحسين  أهداف  االعتباراتوفقا   د  من  اتفاق  ،لعدد  مع  االتساق  واألطراف    يةمنها  السوق  وتطلعات  باريس، 
الشركة  المعنية، بدء  ذلك  ونقطة  ومن  التحسين،  تدابير  وجدوى  المحق قة  اإلنجازات  وسجل  االقتصادية  تحليالت  ،  التكلفة و القيود 

  التحسينات المتوقعة.تسمح بتنفيذ والمنافع، ووجود تقنيات أو تكنولوجيات مثبتة 
ب يتعلق  المناخ،  فيما  الكربون فقد  تغير  إزالة  )"مسار  الكربون  إزالة  معدل  الموثوق  العلمي  التحليل  االقتصاد 4"حدد  في  الالزم   )

إن األهداف  باريس.  يةالعالمي  لمواءمة األنشطة االقتصادية المختلفة مع السيناريوهات التي تتضمن مستوى احترار متسق مع اتفاق
على   أهداف  يعلمأساس  القائمة  الال زمة    هي  التخفيضات  حجم  مع  من متسقة  أقل  إلى  العالمية  الحرارة  درجة  زيادة  على  للحفاظ 

 5الصناعية. الثورة ما قبلمستويات  فوق درجتين مئوي تين 
ذي  مقترح  إطار  وضمن   إزالة  للتحول  ومسارات  المناسبة  المرجعية  المقاييس  إلى  اإلشارة  اإلصدار  لجهات  ينبغي  مصداقية، 

مع  عمال  مواءمة خطط األالمرجح أن ي نظر إلى الهدف الرامي إلى  ومن   عند تقديم استراتيجيتها في هذا المجال.  يةالكربون القطاع
  .المتزايدة من المشاركين في السوق لدى النسبة  6مصداقية على أنه األكثر درجة مئوية  1.5مسار 

 7اإلفصاح 
 

الحصر:  4 ال  المثال  سبيل  على  بها"  "المعترف  المسارات  التفاق"؛  Net Zero 2050""; Climate Positive" تشمل  مئوي تين"  درجتين  ؛ باريس  ية"سيناريو 
مئوية  1.5سيناريو   المست؛  درجة  التنمية  الدوليةسيناريو  الطاقة  لوكالة  األول  تحديث)  دامة  لمسارات    ؛(2020أكتوبر    -تشرين  المرجعية    التحول المقاييس 

 المشتركة. 
أن   5 إلى  القائمة على    تجدر اإلشارة  األهداف  القائمة على  للتحقق من  عالمة تجارية  هي هيئة ذات    يعلمأساس  مبادرة  في حين أن و  . يعلمأساس  األهداف 

الااللتزام   إحدى  مبادرة  بهذه  من  هو  جهات اإلصدار  تمك ن  قد  التي  اإلفصاح  تنفيذ  الطرق  قائم على  يشير    3العنصر  فإن  هنا،    الواردة توصيات  هدف  إلى أي 
  باريس. يةمنهجية متسقة مع اتفاق

مسار    6 مفهوم  ي قد م  مناسب    1.5مالحظة:  أنه  على  مئوية  إلى  درجة  أو    يةاتفاقبالرجوع  الهدف  بهذا  للتوصية  نية  توجد  ال  ولكن  عليه باريس،  التنصيص 
  .اإلرشاديةبالضرورة في سياق هذه الوثيقة 

 : "األساس العلمي" الستراتيجية التحول المناخي، ويشمل ذلك األهداف والمسارات3
ة المناخية لجهة اإلصدار أهدافا  ومسارات  قائمة على أساس   للتحوليجب أن تتضمن االستراتيجي 

ر:   علمي. وينبغي أن يكون مسار التحول المقر 
 قابال  للقياس من الناحية الكمية )بناء  على منهجية قياس ال تتغير بمرور الوقت(؛•
جدت، أو محددا  بالقياس أو بالرجوع • متسقا  مع مسارات معترف بها قائمة على العلم، إن و 

  إلى هذه المسارات؛
ة )واألمثل أن يكون ذلك في اإلبالغات المالية الشائعة(، ومتضمنا   مفصحا  عنه• إلى العام 

 لألهداف األساسية المتوسطة المدى؛
 مدعوما  بتأكيد أو تحقق مستقل.•

https://europeanclimate.org/net-zero-2050/
https://www.c40.org/other/climate-positive-development-program
https://www.iea.org/reports/world-energy-model/sustainable-development-scenario
https://www.iea.org/reports/world-energy-model/sustainable-development-scenario
https://sciencebasedtargets.org/
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من   العديد  اإلفصاح  هناك  المتعلقة التي    8القائمةأطر  خططها  عن  لإلفصاح  اإلعداد  عند  اإلصدار  جهات  بها  تستعين  أن  يمكن 
. التحولب   في المستقبل.قد تظهر أن إرشادات إضافية مشابهة أخرى قد تكون مناسبة، و  ا  أن أطر المسلم به ومن  المناخي 

 :المعلومات والمؤشرات المقترحة

 ؛ باريس يةمع اتفاقتتسق القريب والمتوسط والبعيد المدى من الغازات الدفيئة على للتخفيض أهداف  •
 ؛ Baseline)) السيناريو األساسي •

تقييم   • مبادرة  )مثل  المطبقة  والمنهجية  المستخدم  على ال التحول  السيناريو  القائمة  األهداف  مبادرة  أو  الكربون،  منخفض 
 ؛، أو غيرها(يعلمأساس 

 ؛ (9 3و  2و1النطاقات )النطاق تشمل جميع الغازات الدفيئة أهداف للحد  من  •

 والقيمة المطلقة. صاغة من حيث القوة األهداف الم •

 والتحقق من البيانات   والتأكدالمراجعة المستقلة 
عديدة   جهات  م  إجراء    ةمستقل الالمراجعة  خدمات    حاليا  تقد  في  إلال  للمسارمراجعة  تتمثل  الكربون كمي  جهة  تقترحه  الذي    12زالة 
وتقد معينة،  رأي ي إصدار  اتساق   هام  مدى  العنصر  ه  بشأن  في  المذكورة  المرجعية  المسارات  سلفا    1مع  هذه قد   وت   .المذكور  م 

ا   المستقلةالمراجعات   يجريها  تقييما  للخبراء  التي  المحتملين  على مدى  ل  لمستثمرين  القائمة  المسارات  مع  المقترح  المسار    اتساق 
  تعتبر ضرورية إلبقاء تغير المناخ في مستويات آمنة. التي  يعلمأساس 

 
  

 
  مناسبة في هذا المقام. أيضا   مبادئ السندات المرتبطة باالستدامةاإلرشادات المقدمة في  يمكن أن تكون  7
المجال على  اإلرشادات  من    8 الخارجي في هذا  اإلفصاح  فيما يخص   المثال ال  المعترف بها  المالية   حصر:السبيل  المعنية باإلفصاحات  العمل  توصيات فرقة 

  .مشروع اإلفصاح المناخي، و مجلس المعايير المحاسبية المستدامةالمتعلقة بالمناخ، و 
النطاق    9 النطاق    3مالحظة: يذكر أن إعداد منهجية مناسبة لحساب انبعاثات  انبعاثات    3المرتبطة ببعض قطاعات الصناعة ال يزال جاريا، وقد يتعين تقدير 

 في الوقت الراهن."أفضل الجهود" على أساس 
ي    12 خدمات  مالحظة:  تركز  أن  إلمسار  المراجعة  على    ة المستقلالمراجعة  توقع  الكربون ز العام  تقترحه  لا  الة  اإلصدار  ذي  على  جهة  في  العملية  تفاصيل  وليس 

لمبادئ السندات    استخدام سند عائدات طبقا  مثل  )  المرافقة  أداة الدينمراجعة  ولكن في سياق   (.قد ال يكون ضروريا  بالعملية    ةالخاص  المراجعة  ذاتها )أي أن  حد  
جهة تستعين    مبادئ السندات المرتبطة باالستدامة(، قدطبقا  لسندات االستدامة، أو سند مرتبط باالستدامة    إرشاداتمبادئ السندات االجتماعية أو   الخضراء أو

 إلى المسار العام  لجهة اإلصدار.  ، الذي يتطرق أيضا  على النحو الموصى به ةخارجيبمراجعة اإلصدار 

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/sustainability-linked-bond-principles-slbp/
https://www.sasb.org/
https://www.cdp.net/fr
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 الحيثيات 
االعتبار   بعين  األخذ  لهمع  تتعرض  التي  الضغوط  اإلصدار    المختلف  فيها، في  جهات  االنبعاثات  خفض  يصعب  التي  القطاعات 

جلي   يبقى   حافز  القريب  لهناك  المدى  في  إصدار  الستجابة  طريق  االستراتيجي ة،  عن  تخص   ذات  إعالنات  وااللتزامات  واألهداف، 
أن    الصلة. التحتية لألعمال لضمان  معالجة مسألة  غير  والبنية  العمليات  تحقيق  اإلطار  قدرة  تمويل    هذه اإلعالنات التشغيلي  على 
طويلة  خالل   زمنية  وقتا  يكون  آفاق  ويتطلب  نهايةر.  أكب   أصعب  في  سيكون  المطاف  ولكن  الذي  ،  المال  الشركة    هتخصصرأس 

 .  هذا لتنفيذ االستراتيجية هو األهم ، باإلضافة إلى الحوكمة التي تدعم إعادة التخصيص ا  داخلي 
استراتيجية   ستنفذ  التي  المقررة  والتشغيلية  الرأسمالية  النفقات  قرارات  يخص  فيما  الشفافية  بتوفير  يوصى  السبب  التحول  ولهذا 

ن  المقترحة. من  هدف إلى تحقيقها  والتأثيرات المتعلقة بالمناخ التي ي  المخرجات  وعية وكمية بشأن  على جهات اإلصدار تقديم تقارير 
من  "التخضير  في  فقط  مقترحة ال تنحصر  الالتحول  استراتيجية  تنفيذ  المساهمة في  أن    وتجدر اإلشارة هنا إلىالنفقات.  خالل هذه   

النفقات  "Greening by  نفقاتال  خالل فيها أن يكون   ".Greening the expenditures  أو "تخضير  يمكن  التي  وفي الحاالت 
السلبية  آثار  للتحول   كيفعلى  توضح  أن  اإلصدار  لجهات  ينبغي  والمجتمعات،  إدماج  عمال  "ية   Just–  العادلالتحول  اعتبارات 

Transition استراتيجي ت للتحول  تها  " في  أن  يمكن  إلى  المناخي. كما  سياق  شير  في  صلة  ذات  تعد   "اجتماعية"  نفقات  أي  تفاصيل 
  .التحولتمويل 

 اإلفصاح 
والم التشغيلية  والنفقات  الرأسمالية  النفقات  خطط  عن  اإلفصاح  مدى  األخرى  المالية  ؤشرات  يمكن  حسب  الصلة  ارتباطها ذات 

، أالتحول  باستراتيجية   يمكن أن يكون  كما    و تقرير االستدامة الخاص  بها. من خالل التقرير السنوي  للشركة، أو موقعها اإللكتروني 
اإلفصاح عن بنود النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية المتوقعة في شكل جدول بسيط يقدم تفاصيل بشأن عناصر محددة وعالقتها  

 باالستراتيجية المعلنة، مع ذكر المبالغ التقديرية.
  

  التنفيذ في شفافيةال :4

تمويل تهدف إلى حشد التمويل للأداة  ، عند طرحلتواصل مع األسواقا أن توفر عملية  ينبغي
بشأن برنامج االستثمار األساسي، بما في ذلك الشفافية  ،المناخي لجهة اإلصدارالتحول الستراتيجية 

يمكن أن يشمل ذلك النفقات المتعلقة بالبحث  .بالقدر الممكن عمليا  النفقات الرأسمالية والتشغيلية 
غير "  المواضع التي تعتبر فيها هذه النفقات التشغيلية االقتضاء، والتفاصيل بشأن دوالتطوير عن

"، باإلضافة إلى المعلومات ذات الصلة األخرى التي Non business as usual معتادتجارية كال
 الستثماراسحب عمليات ل، ويشمل ذلك تفاصيل أي التحولتبين كيفية دعم هذا البرنامج الستراتيجية 

 .العملياتلحوكمة أو تغييرات في ا أي أو
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 :المعلومات والمؤشرات المقترحة

المسحوبة   • واالستثمارات  والنفقات  واإليرادات  لألصول  المئوية  النسبة  عن  يتسق  اإلفصاح  الوسائل بشكل  مختلف  مع 
 .المذكور سلفا   1المبينة في العنصر 

 المناخ.تغير مع االستراتيجي ة العامة وعلم تتسق تنفيذ النفقات الرأسمالية لخطة  •

 

 والتحقق من البيانات  التأكد و المراجعة المستقلة 
الم غير  يكون  رجح  من  طبقا  تحقق  الأو    التأكدأن  النفقات  تحق ق  تقييم  )أي  التشغيلية  والنفقات  الرأسمالية  النفقات  كان   لخطط  لما 

مناسبا    مقررا   البداية(  النفقات.  في  من  االستشرافية  األنواع  بهذه  الدقيق  التنبؤ  لصعوبة  تقديم  نظرا   في  التفكير  في  الشركة  ترغب  قد 
عدم سباب  تفسيرات ألالتقديم  المتوقع، و قد تم على النحو  األولية، أي ما إذا كان اإلنفاق  المخرجات مع الخطط  تحليل لمدى مطابقة  

 ذلك.تحقق 


