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2022صندوق النقد العربي  ©

حقوق الطبع محفوظة 

الكتیب أو ترجمتھ أو إعادة طباعتھ  ال یجوز نسخ أو اقتباس أي جزء من ھذ 
بأي صورة دون موافقة خطیة من صندوق النقد العربي إال في حاالت  

االقتباس القصیر بغرض النقد والتحلیل، مع وجوب ذكر المصدر.

توجھ جمیع المراسالت إلى العنوان التالي: 

الدائرة االقتصادیة  

صندوق النقد العربي 

دولة اإلمارات العربیة المتحدة–  أبو ظبي–2818ص.ب. 

+ 97126171552ھاتف: 

+ 97126326454فاكس: 

Economic@amfad.org.aeالبرید اإللكتروني: 

rg.aehttp: //www.amf.oWebsite : 

ھذا الكتیب یستھدف غیر المختصین في الشأن االقتصادي والمالي في الدول العربیة  
  التمویل األخضر الضوء على ویخاطب بشكل عام المواطن العربي بھدف إلقاء 

 وأنواعھ  وآلیات تطبیقھ والتحدیات التي تواجھ التمویل األخضر. 

 األخضر لتمویلا

3 
 

المحتویات
 

 4..................................................................أوالً: تمھید

 7................................ثانیاً: مفھوم التمویل األخضر وأھمیتھ

 11........................................ثالثاً: مجاالت التمویل األخضر 

 14............................رابعاً: كیف یُمكن تبني التمویل األخضر

 17..................آلیات تطبیق المنتجات المالیة الخضراءخامساً: 

 19.........................منتجات وخدمات التمویل األخضرسادساً: 

 21...........سابعاً: التجارب والجھود العربیة في التمویل األخضر 

 24....ثامناً: جھود صندوق النقد العربي في دعم التمویل األخضر

 26..........................................تاسعاً: الخالصة والتوصیات

 28.........................................................المصادر العربیة

 29........................................................المصادر األجنبیة
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تمھید: أوالً 

التحدیات تلكأبرزھا لعل من لعدید من التحدیات، اقتصاد العالمي اإلیواجھ

على الموارد ات والضغوطالمناخ ات ریتغالكوارث الطبیعیة وبةالمتعلق

ً . بما الطبیعیة ً على اإلستقرار المالي، یُولد كلفا وأعباًء إضافیة قد تؤثر سلبا

ً في ظل الجھود  خصوصا

أھداف المتواصلة لتحقیق

التنمیة المستدامة وإحداث 

تحول جذري نحو عالم أكثر 

أمناً وازدھاراً.  

تُشیر إحصائیات مجلس 

المالي إلى أن ستقراراإل

األضرار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ قد تضاعفت أربع  

األمر الذي یشیر إلى ضرورة تكثیف الجھود الوطنیة  الثمانینیات،مرات منذ 

.1والدولیة للتعامل مع ھذه المخاطر والتحدیات 

بسبب  ،ضطرابات لتلك التغیرات واإلالسبب الرئیس العنصر البشري یعد 

الذي أدى إلى قتصادیة،عتماد المتزاید على غاز الكربون في القطاعات اإلاإل

درجات الحرارة فيحصول تغیر في تسببت ة مناخیت ضطراباإحدوث 

بموجات مختلفة من الحر أو البردحول العالم العدید من المناطق تعرض و

 
1 Financial Stability Board (2020). The Implications of Climate Change for Financial Stability. Nov. 
2020. https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P231120.pdf
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إلى تأثیرات أخرى  إضافة  ،  في تلك المناطقالمعتادةةالحرارمغایرة لدرجات  ال

  ، مستوى البحررتفاعإو، والزالزل، والجفاف، والتصحر، كالفیضانات 

على المستوى  خسائر كبیرة وفادحة لیست  ب التي تسببت  تأثیرات  الوغیرھا من  

بشریة أیضاً. الخسائر الإلى متدت إ، بل فحسب المادي 

نجد آثار تغیر المناخ على العدید من القطاعات االقتصادیة،  ، في واقع األمر

أخضر  قتصاد إأصبحت ھناك حاجة ملحة وضروریة من أجل بناء حیث 

مستدام وقادر على الصمود في وجھ التحدیات والتغییرات المناخیة والبیئیة  

المختلفة. 

مخاطر  منالحد لعب دور كبیر في للنظام المالي مكنیُ في ھذا السیاق، 

  ،الصدیقة للبیئةالمنتجات نحو التمویلھیتوج إعادة من خالل ، المناختغیرات 

.أھداف التنمیة المستدامةتحقیق بما یعزز 

التدریجي  للتحولالدول لخطط وبرامجتبنيفي األعوام الماضیة أھمیة برز

الرسمیة المعنیة  بین كافة المؤسسات للمنتجات الصدیقة للبیئة بالتنسیق 

اھتمام متزاید بما یعرف  ، وقد ولّد ذلك المناخیةالبیئیة و بموضوع التغیرات 

بالتمویل األخضر أو التمویل المستدام، كأداة مساعدة في عملیة التنمیة تحد 

  ، الخضراءمنتجات تدعم المشاریعمن خالل تقدیم وتقلل من التلوث البیئي،

ستنزاف الموارد الطبیعیة. إحد من ت و  ،ن من جودة الحیاةحسّ تُ و

أحد أھم األدوات التي تساھم في تعزیز  لتمویل األخضر  بناًء على ما سبق، یُعد ا

الدول بالعمل المناخي، كونھ أحد الركائز األساسیة التي تدعم تطویر  لتزامإو

األخضر المستدام.قتصاد لإلمنظومة مرنة 
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ھناك العدید من األسباب التي دعت الدول إلى التوجھ نحو التمویل األخضر، 

ما یلي:  ھا لعل من أبرز

مما یعني زیادة  ،قتصادي وزیادة عدد المنشآت الصناعیةالتطور اإل-
.حجم التلوث البیئي

الزحف العمراني وزیادة عدد السكان في بعض المناطق، وإقامة -

مما أدى إلى حدوث ،المنشآت الصناعیة على المناطق الخضراء

.التصحر

،  ستخدامھا للصناعات الغابات إلقلیص رقعةالقطع الجائر لألشجار وت -

خلالً بیئیاً. مما یُحدث 

الصناعیة بدفنھا أو بتسریبھا في میاه البحار  التخلص من النفایات -

والمحیطات. 

غاز الكربون  ىنبعاثات الكربونیة نتیجة اإلعتماد المتزاید عل رتفاع اإلإ-

في القطاع الصناعي.  

المنتجات الصدیقة ھتمام بالبیئة وتعزیز إستخدامفي ضوء ما تقدم، یبرز اإل 

من خالل توفیر تمویل أخضر  ،قتصادیةللبیئة في المشروعات والصناعات اإل

لتلك للمشاریع في إطار أھداف التنمیة المستدامة. 

 األخضر لتمویلا

7 
 

وأھمیتھالتمویل األخضرمفھوم : ثانیاً 

تمویل للمشروعات التي تساھم في تخفیض  أنھیُمكن تعریف التمویل األخضر  

ستخدام األمثل للموارد البیئیة والتخفیف من آثار تغیر المناخ،  نبعاثات واإلاإل

مؤسسات التمویل  ومن خالل توجیھ المصارف 

في الذي یأخذ نحو اإلقراض األكثر مراعاة للبیئة

البعد البیئي.االعتبار 

لتحقیق  أمثلعد التمویل األخضر بمثابة خیار یُ 

نحو المشروعات  الموجھالتمویل المتوازن، 

نبعاثات الكربونیة  من اإلبما یحد صدیقة البیئة، 

. ویأخذ البُعد البیئي في اإلعتبارالضارة

تمویل و النظام المالي "ریتخض "من خالل ل األخضر" ی"التمو تتبلور فكرة

ھناك العدید من  وة، یئ یلمخاطر الباوالحد منصدیقة البیئة المشروعات 

:2في اآلتي تلخیصھا یمكن    ق،وضع تعریف واضح ودقیلمحاوالت ال

  ستثمارات ل اإلیتمو أنھ "ل األخضر یالتموG20)(العشرینمجموعةفت عرّ 

نبما صدیقة البیئة، ."تنمیة المستدامة على صعید الئیةی بفوائد تحقیق من  یُمّكِ

العوامل التي تراعي ة، یمالالخدمات المنتجات ومجموعة من الأنھف رِّ عُ كما

وإدارة،ات الرصد الالحقةی قتراض، وعملاإلوعملیات  ع مراحل  ی في جمةیالبیئ 

 
المستدامة:  الطاقة    مشاریعلدفع    كآلیةاالخضر    ). التمویل2019. (مانیإ  ،ھرموشوصبري  ،محیمقو  مانیإ،  رمضان 2 

. 2019. أكتوبر، 3، ع. 3مجلة اقتصاد المال واألعمال. مج. - الجزائر. مع االشارة لحالةدولیةتجارب 
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ً ی ئی ستثمارات المسؤولة باإلوتشجیعالمخاطر،  الصناعات األعمال وز یحف ت، و ا

الكربونیة. ت نبعاثاإل التي تقلل ا

ستثمارات " اإلأنھاألخضر التمویلعرفت فقد ، ةیالدولالتمویلأما مؤسسة 

والمحافظة على  البیئةة یلى حما تھدف إالتي المشاریعتمول والقروض التي 

."ة یع یالطبمواردھا

بأن التمویل األخضر لھ أركان وشروط  ستنتاجیُمكن اإل بناء على ما تقدم،

من خالل تغییر أنماط  یجب أن تتوفر التي،مرتبطة بعملیة التنمیة المستدامة

  یُصبح أن، بمعنى بحیث یأخذ البُعد البیئي في اإلعتبار،منح التمویلعملیات 

، والتي تساعد على الحد من التلوث  لمشاریع الصدیقة للبیئةلموجھ التمویل 

استخدام الموارد الطبیعیة والمحافظة علیھا، بما یحقق أھداف التنمیة  وحسن 

المستدامة.

: األخضرالتمویل أھمیة

مبادرةطلقت أُ ألول مرة حین تم إلقاء الضوء على أھمیة التمویل األخضر 

  ، بانضمام 1992في عام (UNEP FI)للبیئةالمتحدة األممنامجربتمویل

  البیئيالبرنامجوعيلتعزیز،التجاریةالبنوكمنمجموعةإلى   البیئةبرنامج

وتعد فیة،رالمصات لصناعبا

  بین یدةرفاكةرشتلك المبادرة 

  للبیئةالمتحدةاألممنامجرب

والتي المصارف،مجموعة و

على أنھا الفكرة إلیھارینظ

. ألخضراللتمویلاألولى

 األخضر لتمویلا

9 
 

بنوكمن كانت سواءً المالیة،المؤسسات منالعدید اكرإشالمبادرةتواصل

ربط  حول  حوارات   في   ،الصنادیقأو    التأمین  ت ركاشو  أ   تجاریةوأ  ستثماریةإ

  في البیئیةعتبارات اإلدمجبھدفالمستدامة،قتصادیةاإلبالتنمیةالبیئةحمایة

على  التوقیعمن    دولة   40في  مالیة  مؤسسة  190  بدأت  ،المالیةت الخدما  إطار

للتعرفھذا البیان،وھناك فرصة للمؤسسات الموقعة على المبادرة، بیان

،غتنام الفرص الخضراء للنموإأحدث الممارسات لكیفیة واالطالع على

.3مجاالتھا التنمویة وكذلك صیاغة جدول أعمال التمویل المستدام في 

وھي المنظمة    ،للبیئةبرنامج األمم المتحدة  أطلقھا التي  المبادرة تلك   إنضم إلى

عدد كبیر من الدول من المشاركینون البیئیة، ؤاألولى في العالم المعنیة بالش

  بالتنمیة البیئةحمایةربط،والمؤسسات، وكان الھدف الرئیس للمبادرة

في  مویة من خالل التمویل األخضر للمشروعات التنالمستدامةاالقتصادیة

الدول حول العالم، مع وضع االعتبارات البیئیة ضمن أسس التمویل.  مختلف 

في اآلونة  بشكل ملحوظ التمویل األخضر بھتمام اإلفي ھذا اإلطار، إزداد 

على تمویل  تشجیع المن خالل مراعاتھ للمعاییر البیئیةبسبب األخیرة، 

، التي من شأنھا  منخفضة الكربونالتقنیات واستخدام،المشروعات المستدامة

. المناخریتغمن آثار التخفیففي المساھمة

: بما یلي التمویل األخضر ھمیةأتبرز 

 
مجلة العلوم . بيرخضر والتنمیة المستدامة في الوطن العاألالتمویل ).2020(أحمدریاس، شاھین 3

.2020یونیو، 30، 7، ع. 4مج. -. والقانونیةواإلداریة االقتصادیة
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رات المختلفة على البیئة والحد منھا في إطار  الطبیعیة، والفصل بین التأثی

التنمیة االقتصادیة، وذلك بتبني تمویل المشاریع الخضراء في مختلف قطاعات  

التنمیة. 

التمویل األخضر : مجاالتثالثاً 

التمویل األخضر ھو حدیث العھد نسبیاً، فإنھ یحتاج إلى  في ضوء أن مفھوم

إستراتیجیات وبرامج وطنیة تنسیقیة  

وتكاملیة بین جمیع األطراف ذات 

المصارف المركزیة العالقة، ال سیما 

بشكل یضمن إدارة ، یةووزرات المال

ة عن طریق تمویل  یالمخاطر البیئ 

المشروعات الخضراء.

عزیز  تساھم التمویل األخضر في یُ 

عملیة صنع القرار  في  ستقرار المالي للدول من خالل دمج التنمیة المستدامة  اإل

الموجھ  ستثماراإلوتوجیھ التمویل نحو المشاریع الخضراء في إطار  ئتماني،اإل

نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة.

المشاریع الخضراء من أھم المجاالت التي یوجھ إلیھا فيیعد االستثمار 

بین التمویل األخضر بشكل یخدم األبعاد البیئیة والمجتمعیة، ویحقق التوازن 

.أصحاب المصلحة

یحتاج  أھداف التنمیة المستدامة على مستوى العالم تحقیق بشكل عام،

المیاه والصرف  في مجاالت مثل البنیة التحتیة والطاقة النظیفة ولإلستثمار

 األخضر لتمویلا

10 
 

مما  ،الزراعةمجالفيستثمار لإلالالزمالتمویلاألخضرالتمویل یوفر-1

یُساھم في تعزیز الحفاظ على المناطق الزراعیة ویعزز من إنتاجیتھا  

وكفائتھا. 

  الصناعة قطاع فيالكفاءةمستوىرفععلىاألخضر التمویلیعمل2-

  الطبیعیة الموارد على الضغطیقللما،المتجددةات واإلعتماد على الطاق

.سواءحد علىوالطویل  القصیریینالمد على

قطاعات فيالسیماخفض معدالت البطالة من خالل خلق فرص العملی3-

المتجددة.ات والطاقالزراعة

بحیث ،والمؤسساتیةالتحتیة والبنیةالتجاریةاألعمالمالمحرسمإعادة-4

  الخضراء القطاعات حصةتأخذ الجانب البیئي في اإلعتبار، مما یزید من

.قتصاد اإلفي

  النفایات ما یقلل من،قتصادیة صدیقة البیئةاإلات الموارد نحو القطاعتوجیھ  -5

.4الحراري لالحتباسالمسببةالغازات نبعاثات إو

تحقیق  عملیة بین یُوازنأنھ،مما سبقیُمكن تلخیص أھمیة التمویل األخضر

. فھو یدعم المشروعات الخضراء  قتصادي والحد من التلوث البیئيالنمو اإل

والتلوث بكافة ،نبعاثات الضارةمن اإلیحد ،صدیقة للبیئةالوالمشروعات 

أشكالھ. كذلك تتضح أھمیة التمویل األخضر من خالل رفعھ لمستویات الكفاءة  

األمثل للموارد ستغاللاإلوتعزیز ، في القطاعات الزراعیة والصناعیة

 
التمویل األخضر ودوره في تحسین أداء المصارف ).2020(نور نبیلاألمیر، وعبديكزینب م، البناء 4

المجلة العراقیة للعلوم االداریة  -. المصارفمدراءمن عینةآلراءسة استطالعیة تحلیلیة راد-العراقیة
.2020. مایو 60، العدد15، مج
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المجاالت التي  والمنتجات الموفرة للطاقة وغیرھا من الصحي والزراعة

.التمویل األخضریستھدفھا

والھدف منھا المحافظة ،مجاالت صدیقة للبیئةالمذكورة سابقاً ھيالمجاالت  إن  

: 5والحد من التلوث البیئي ویظھر ذلك من خالل

ستثمارات المتعلقة بمصادر  تتمثل في تمویل اإلالمتجددة:اتالطاق-

ستثمار في مشاریع الطاقة  مثل اإل ،الطاقة النظیفة قلیلة الكربون

وغیرھا من الموارد ،، الطاقة الحیویةالھوائیةطاقة الالشمسیة، و

للبیئة. الصدیقة 

ستخدام مواد صدیقة للبیئة في البناء  إالتوجھ نحو األبنیة الخضراء:-

  یندرج ضمن،بما یكون لھ تأثیر بعید المدى على البیئةنشاءات،واإل

التنمیة المستدامة أو التنمیة الخضراء.

ً ھو اإلالنقل المستدام:- وتكون جزء ،ستثمار في منظومة نقل أقل تلوثا

. والصحةالبیئة  و  من نظام بیئي آمن وال یؤثر على المناخ

ستخدام  وإعادة اإل،ستثمار في عملیات التدویرھي اإل:إدارة المخلفات-

وتحویلھا إلى منتجات أخرى ذات نفع وقیمة،  ،للعدید من المنتجات 

ستخدامھا مرة أخرى. إیمكن 

الخضراء، مساحات زیادة الفي ستثمار ھو اإل :الزراعة المستدامة -

على المناخ. إضافة  لمالھا من تأثیرالغابات وأشجاروالحد من قطع

التي تواجھ الرقعة الزراعیة من الحد من التأثیرات السلبیةإلى 

 
في خدمة التنمیة المستدامةودورهالتمویل اإلسالمي األخضر  ).  2018(رحیمة، وشخومحفاي، عبد القادر 5
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التيما یُعزز من الجھود ب. لتربةل، وتآكل وزحف عمرانيتصحر، 

.إلى الحفاظ على المساحات الخضراءتسعى 

بل وطرق للتمویل األخضر نحو تحقیق أھداف التنمیة  المجاالت تعد سُ ھذه 

سبب بھا  تالمستدامة، بشكل یحافظ على البیئة ویحد من آثار التلوث التي ت

نبعاثات الكربونیة وغیرھا. الصناعات واإل 

ركز  التي تاألخضر،التمویل  مجاالت ومكونات  تمویل المناخ أحد  عتبار إمكن  یُ 

یعزز الجھود وھو ما  تغیر المناخ.  بالحد من آثار  ستثمار المالي المرتبط  اإلعلى

اتفاقیة األمم المتحدة  التي تبذل لمكافحة تغیر المناخ في إطار عمل المتعددة 

.)UNFCCCبشأن تغیر المناخ ( 
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 ً خضرالتمویل األبنيیُمكن تكیف : رابعا

لربطھ  ،التلوث منخفضةالمستدامةالتمویل األخضر جزء أساسي من التنمیة 

من جانب ، والتنمیة المستدامة  من جانب بتحقیق األرباحالمرتبط  ستثمار  اإلبین  

،نبعاثات واالویحد من التلوث ،بشكل یراعي تأثیراتھا على البیئة،آخر

التي من شأنھا لبیةالسوغیرھا من اآلثار

 أحداث تغیرات بیئیة.

فلسفة التمویل األخضر من خالل  تتحقق

تمویل المشروعات الخضراء كیفیةفھم

أو ماھیة آلیة التمویل األخضر، وھنا  

یستند إلیھا  مصادر یمكن التطرق لثالثة 

: 6التمویل األخضر في تمویل المشروعات وھي 

قیام البنوك التجاریة ومؤسسات التمویل بتوجیھ اإلئتمان نحو  -1

، ذلك االئتمانیةمخاطر العمیل    اً في االعتبارالمشاریع الخضراء، أخذ 

وفقاً وإحتساب مخاطر العمیل وبناء المخصصات ،تسعیر الفائدةعند 

. 9للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

بأسعار فائدة وآجال تفضیلیة  توفیر برامج من قبل البنك المركزي -2

لدعم المشاریع صدیقة البیئة.

 
). التمویل األخضر والتنمیة المستدامة في الوطن العربي. مجلة العلوم 2020أحمد (شاھین، یاسر  6

.2020یونیو، 30، 7، ع. 4مج. -االقتصادیة واإلداریة والقانونیة. 

 األخضر لتمویلا

15 
 

حشد التمویل الالزم لدعم المنتجات الخضراء من خالل المؤسسات -3

المالیة الدولیة. 

إضافةً لما سبق، من األھمیة بمكان قیام وزارة المالیة بتبني تعزیز اإلعتماد 

لمنتجات  من خالل فرض الضرائب على اعلى المنتجات صدیقة البیئة،

تعتمد على المنتجات الخضراء.،الكربونیة، وإتباع سیاسة للمشتریات الحكومیة

التي تعزز التنمیة  على دعم سیاسات المصرف المركزي  التمویل األخضر  یعمل

في محاولة لخلق نھج جدید للتمویل یحقق ویعزز أھداف التنمیة  المستدامة، 

عند تقدیم الخدمات االعتبار المستدامة، وكذلك أخذ المخاطر البیئیة في 

المصرفیة.

حددت رؤیتھا  ، و2015في عام ثالث اتفاقیات رئیسة حكومات العالم تبنت 

ً فھد 17مجموعة جدیدة من تمثلت تلك الرؤیة في.للعقود المقبلة للتنمیة  ا

باریس بشأن تغیر المناخ وحزمة "تمویل التنمیة". یةتفاقإو،المستدامة

، مع تفاقیات الثالث لتحقیق جمیع اإلاألمر األساسي والمشتركیُعد التمویل 

تناسب مع ظروف كل بشكل ی عملیة الخطوات وجود حاجة إلى رسم وترجمة لل

.7دولة

العدید من الدول، من حكومات الكثیرة المبذولة  والمحاوالت الجھود  بالرغم من

،  الحالیةوالنظم المالیةات سیاسالمع ، یتوافقنظام تمویل أخضر شامللخلق 

 
7 Inquiry: Design of a Sustainable Financial System (2016). Green Finance for Developing 
Countries: Needs, Concerns and Innovations. UNEP. July 2016. 
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حول تطویر وتعزیز نظام  ال یزال حتى اآلن إطار العمل غیر واضح إال أنھ 

. . وقد یظھر ھذا في العدید من الدول النامیةالتمویل األخضر

الصدیقة للبیئة ضمن إطار عمل النظم  على المشاریع تطبیق التمویل األخضر 

یحقق مجموعة من الفوائد االقتصادیة التي تنعكس بصورة إیجابیة  ،المصرفیة

،  تغیر المناخج عن  ت األضرار التي تنتخفیففي  على المجتمعات والدول، تظھر  

مثل ،بسبب ھذه التغیرات تحدث التي قد إضافة إلى تجنب العدید من الخسائر 

وغیرھا من العوامل المناخیة،  ت ضطرابااإلزیادةنبعاثات الكربونیة،  اإلرتفاع  إ

وتكالیف إضافیة أعباءمعالجتھا لویكون االقتصادیة،التي تؤثر على الجوانب 

على المجتمعات والدول بشكل عام. 

 األخضر لتمویلا

17 
 

 ً المنتجات المالیة الخضراءآلیات تطبیق : خامسا

تتوفر جملة من اآللیات  عزیزه،من أجل التمكن من تطبیق التمویل األخضر وت

التي تعتبر حدیثة نسبیاً، تھدف إلى تعبئة  

رأس المال واستخدامھ في دعم مختلف 

  .مجاالت التمویل األخضر

: ما یليتتمثل ھذه اآللیات أساساً فی

الخضراء:   لمنتجات المصرفیة ا-1

المنتجات التي تتبناھا البنوك التجاریة بحیث تستھدف المشاریع  ھي 

الطاقة والطاقة المتجددة تمویل مشروعات ل ذلكالخضراء، مثا

وغیرھا من المشاریع  والبنیة التحتیة الخضراءوالزراعة النظیفة 

ھذا ویحتاج التمویل األخضر في النظام المصرفي إلى .الخضراء

توحید السیاسات ومعالجة القیود المصرفیة التي تواجھ مشاریع  

وتقلیل  ،  ستثمار األخضرالتدفقات النقدیة لإلالتمویل األخضر، وتوفیر  

من خالل تعزیز  وتغطیة المخاطر المتعلقة بالمشاریع الخضراء

. منظومة ضمان القروض 

األخضر: المالأسواق رأس-2

عد نوع مبتكر  تُ التيیتم فیھا طرح" السندات الخضراء "مالیةھي أسواق

تمویل  الضرائب لتشجعمن معفیةتكون عادةوالتيمن السندات،

نسبةوتقلیلئةی التي تھتم بالحفاظ على البالمشروعات في ستثماراإل

در لتعبئة  صّ وتُ ،الصدیقة للبیئة باالستثمارات التلوث، فھي سندات ترتبط 
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  جوانب المن وغیرھابالمناخالخاصةالمشروعات لمساندةاألموال

ة. یبالشؤون البیئ المتعلقة 

الخضراء: االستثمارصنادیق -3

.الخضراء على نفس مبادئ الصنادیق التقلیدیةستثماریةاإلتقوم الصنادیق  

للمستثمرین من أفراد وشركات، سمحیعبارة عن نظام األخیرةھذه

ً یسو باالشتراك استثمار مستشاريمن قبلداریستثماري إفي برنامج ا

من  من العوائد وبأقل درجةممكنةنسبةلتحقیق أعلى ،نمتخصصو

الصغیرة بغرض ستثمارات اإلوسیلة لتجمیع بمثابة، كما تعتبرالمخاطر

.8توظیفھا في أدوات استثماریة مختلفة لتعظیم العائد 

 
). التمویل األخضر ودوره في تمویل المشاریع الخضراء: الواقع 2021نعیمة (،بوشناف، فایزة وبارك 8

. المركز الدیمقراطي العربي للدراسات 15والمأمول. المجلة الدولیة للدراسات االقتصادیة، العدد 
.2021اإلستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة، فبرایر 
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 ً األخضر: منتجات وخدمات التمویل سادسا

أو  ملموسةالمالیة الدوات مجموعة من االیعتمد النظام المالي األخضر على 

ھذه األدوات من الممكن أن  .خدمات الومنتجات الطلق علیھا نما یمكن أن 

  التحدیات بعض معالجةتساھم في 

و  أجزئيالمتعلقة  بالبیئة بشكل 

.من حدتھافالتخفی

لكن ھذه المنتجات والخدمات مازالت 

بل ضبط وطرق للتغلب تحتاج إلى سُ 

السوق وتقلباتھ، إخفاقات على 

وتسھیل وتنظیم عملیات السداد 

بالغ األھمیة  الأمر ،تصمیم العقود المالیة ، كما تعد عملیة الخضراءللقروض 

عملیات التنمیة المستدامة یدعم ذلك بالشكل الذي،لتمویل األخضربالنسبة ل

ومن ھذه المنتجات ما یلي: ویحقق الفائدة للمجتمع والبیئة.

)، توجیھ اإلئتمان نحو الثالث كما سبق ذكره في البند (: 9األخضر ئتماناإل-

تقیید ضمن سیاسة اإلئتمان االخضر، إضافة إلى مشاریع الخضراءال

أو رفع أسعار الفائدة ،لبیئةلالملوثةاألخرى للمشاریع ئتماناإل تخصیص 

.علیھا

 
9 International Institute for Sustainable Development (IISD). (2015). Green China Financial 
the system. https://www.iisd.org/system/files/publications/greening-chinas-financial-
system.pdf 
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المعتمدة لتعزیز إدارة المخاطر المالیة  ت أداة من األدواھو  :  التأمین األخضر-

البیئیة من خالل توضیح التكالیف الضمنیة واستیعاب العوامل الخارجیة 

ً أكثر أدوات التأمین األخضر شیوعویعد منالسلبیة للتلوث.  في بعض دول  ا

شراء التأمین  كثیفة إنبعاثات غاز الكربون. یتعین على القطاعات العالم

والضرائب مثل الغرامات التلوث،ث وطة بحد لتعویضھا عن النفقات المرتب

ستثمارات  مما یقلل من الجاذبیة النسبیة لإل،  والرسوم القانونیة والنفقات الطبیة

ذات المخاطر البیئیة العالیة للغایة، ویوفر حوافز إلدارة المخاطر ویؤمن  

ستجابات السریعة ألحداث التلوث. إضافة إلى ذلك، یمكن أن یوفر التأمین اإل

خضر آلیة فعالة إلدارة المخاطر طویلة األجل، مثل تلك المرتبطة بالكوارث  األ

الطبیعیة والفیضانات والعواصف التي تفاقمت بسبب تغیر المناخ.

بإصدار السندات المؤسسات المالیة والحكومات تقوم : السندات الخضراء-

لدعم المشاریع الخضراء بأسعار فائدة تفضیلیة. بعد حصول  الخضراء 

ستثمار  التي تم جمعھا لإلیتم توجیھ األموالعلى التمویل،جھات اإلصدار 

  .منخفضةبأسعار فائدة    اءالخضر  ات في المشاریع المختارة ودعم المشروع

محدودیة الفترة  لعدة أسباب منھا:تجذب السندات الخضراء المستثمرین 

بسبب من الضرائب إعفائھاإضافة إلى ،)سنوات 7إلى 3من ة (الزمنی

ستثمار.على اإلجیدةالھاعوائد 
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 ً في التمویل األخضر التجارب والجھود العربیة : سابعا

للقطاع  المبذولة  التعاون والجھود  أطر  یزعزلتفرصةھواألخضر لتمویل  ا

ستثمار في المشاریع اإلبالشكل الذي یدعم الدول العربیة،المالي في 

في االعتبار  التي تأخذ والمبادرات 

تُسھم في تحقیق  و البعد البیئي 

  أھداف التنمیة المستدامة.

إدراجإلى العربیةتسعى الدول 

والتغیرات المناخیة البیئیة  المخاطر  

ودراسة ،تھا المالیةاقطاعضمن 

ستقرار المالي.واإلتأثیراتھا على القطاع المصرفي 

: 10من ھذه التجارب ما یلي 

:المتحدةالعربیةدولة االمارات •

من المبادئ  مجموعة 2020في ینایر أصدر المصرف المركزي 

التوجیھیة بشأن التمویل األخضر (المستدام). 

استراتیجیات تتضمن ،وھي بمثابة خارطة طریق للمؤسسات المالیة

ة  ی دمج اعتبارات الحوكمة البیئمن خالل ،الممارسات المستدامة

نتقال  اإلفي  في أنشطة القطاع المالي، والمساھمةجتماعیة والمؤسسیةواإل

.والدولیة  الوطنیةالخضراء خطط التنمیةنحوالتدریجي

 
). تقریر االستقرار المالي في الدول العربیة.2021العربي (صندوق النقد  10
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بمثابة خارطة طریق وھي ، التوجیھیة بشأن التمویل األخضر (المستدام)

من خالل ،الممارسات المستدامةاستراتیجیات تتضمن  ،للمؤسسات المالیة

في أنشطة القطاع  جتماعیة والمؤسسیةة واإلی دمج اعتبارات الحوكمة البیئ

الخضراء خطط التنمیةنحوالتدریجينتقال اإلفي المالي، والمساھمة

.والدولیةالوطنیة

 
). تقریر االستقرار المالي في الدول العربیة.2021صندوق النقد العربي ( 10
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: نیدولة فلسط•

وفق أفضل لااألعمستمراریةإخطة الفلسطینیة بتبني سلطة النقد قامت 

تتضمن ھذه ة والتغیرات المناخیة.یالبیئ المخاطرلمواجھة ،الدولیةالممارسات  

ویتم اختبار  ، الكوارث منللتعافياألعمال، وموقعة الخطة مواقع بدیلة إلدار

على  اھونجاعتتھایفعاللضمان بشكل دوري والمواقعھذه الخطط وتحدیث 

.مدار الوقت 

: العربیة مصر جمھوریة•

  للتنمیة 2030استراتیجیةمع  تصوراً متماشیاً  المصري  وضع البنك المركزي  

بمثابة خارطة طریق نحو التمویل  ھو ،جمھوریة مصر العربیةلالمستدامة

ة یالمالئة العامة للرقابة ھیالضمام إنإضافة إلى األخضر أو التمویل المستدام.

ادفة ھة الیئات الرقابة المالھی و ةیة شبكة البنوك المركزی ة، لعضویالمصر

قتصاد من تواجد اإلیعزز بما ، (NGFS)ألخضراللتحول إلى النظام المالي 

لالستثمارات ھتی جاذبمن د یزیقتصاد األخضر، و اإلطةارالمصري على خ 

سةیالرئم األدوات ھالمستدام كأحد أالتمویلمیةھ أعلى د یوالتأكالخضراء،

.ب یلنمو االقتصاد في المستقبل القر

: المغربیةالمملكة •

تعمل على  ،المصرفیةالرقابة ریةیمد قام بنك المغرب بإنشاء مصلحة داخل 

،على القطاع المصرفياوتأثیراتھوالتغییرات المناخیة ةیالبیئ المخاطر تتبع 

/ ةیونشر إجراءات وقائ،المناخیةةیالبیئ والتحلیالت إعداد الدراسات بھدف 

. المخاطرتلك فیلتخف ةیحی تصح
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: التونسیةالجمھوریة•

الموارد قلةووالمخاطر البیئیة، تعد من الدول المتأثرة بتغیرات المناخ

.والجفاف والتصحر وتآكل السواحل  المیاهح شَ ك،ةی الطبیع

في  األخضرقتصاد لإلالوطنیةستراتیجیةاإلبوضع  الجمھوریة التونسیةقامت 

نموذج  ةستراتیجیتتضمن اإلتماشیاً مع أھداف التنمیة المستدامة. 2016عام 

في ة اإلستراتیجیھذه  ، ودمج نتائج  قتصاد أخضر شاملإقائم على  د یتنموي جد 

. )2020- 2016( قتصادیةواإلاالجتماعیةالتنمیةإطار خطة 

:السعودیةالعربیةالمملكة •

ً داخلی السعودي فریقاً البنك المركزيشكل  رات في یللوقوف على أبرز التغ ا

ة یة إدارة الشركات المالی فیل ك یم وتحلھفل،ةیر والممارسات الدول ییالمعا

.للمخاطر المتعلقة بالمناخ

  المبانيالمتمثلة فيةیالبیئ المشاریعن العدید مالمملكة في ت استثمركما 

ات یحجم وعدد المحمادةیإضافة إلى زة،یالبحراةیالحةیوحماالخضراء

. ةی الطبیع

رفع بھدف2021في مارس أطلقت المملكة مبادرة " السعودیة الخضراء" 

الغطاء النباتي، وتقلیل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدھور األراضي،  
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  والدولیةاإلقلیمیة وفرق العمل  المنتدیات أنشطة أعمالذه المصلحة في  ھتساھم

لكةمللمةی الوطنقیالطرخارطةذ یتنففي ، وتساھماألخضرالتمویلبشأن 

.  بشأن المناخالمغربیة

التمویل األخضرجھود صندوق النقد العربي في دعم ثامناً: 

على تقدیم الدعم والمشورة حرصھ الدائم  في  صندوق النقد العربي  یتبلور دور

اإلصالحات االقتصادیة والمالیة والنقدیة  في إطار،الفنیة لدولھ األعضاء

تنامي التحدیات التي  ومع .بھدف تعزیز االستقرار المالي في المنطقة العربیة

ومنھا الكوارث الطبیعة وتغیرات المناخ  ،ةتواجھ االقتصادات العالمیة والعربی

إلى نحو التوجھ لتحفیز الدول العربیة تضافرت جھود صندوق النقد العربي

. أھداف التنمیة المستدامة والتمویل األخضر

  ا یلي:د والمبادرات ممن ھذه الجھو

مجموعة من  بإصدار 2020قام الصندوق في عام في ھذا الصدد-

"المبادئ اإلرشادیة العامة حول كیفیة تعامل المصارف المركزیة مع  

تداعیات الكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ على النظام المصرفي 

  ستقرار المالي."واال

المبادئ مجموعة من التوصیات المتعلقة بسیاسة  ھذه تضمنت 

المصرف المركزي وتعزیز منظومة إدارة الكوارث الطبیعیة  

ةرف المركزیاالمصعلى أھمیة مواصلةتأكیداً وتغیرات المناخ، 

بما یشمل تداعیات تغیرات المناخ ،مخاطراللتعزیز سیاسة إدارة 

. والكوارث الطبیعیة وكیفیة التعامل معھا
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على أھمیة تشكیل لجنة مختصة بإدارة الكوارث الطبیعیة كما أكدت 

(أو إضافة إدارة الكوارث إلى نطاق إختصاص لجنة إدارة األزمات) 

المنوطة ، مع تحدید المھام والمسؤولیات ةرف المركزیاداخل المص

بھا، ومنھا إعداد خطط التحوط لتحقیق التعافي للعودة للعمل بشكل 

طبیعي.

المتعلقةأصدر صندوق النقد العربي عدداً من الدراسات واألوراق -

موقع  بمنشورة المخاطر الكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ، ب

تخصیص فصل حول مخاطر  إلى إضافة اإللكتروني للصندوق، 

ضمن تقریر االستقرار المالي في ،الكوارث الطبیعیةتغیرات المناخ و

الدول العربیة.

في معھد التدریب وبناء  ورش العمل  وعقد عدد من الدورات التدریبیة  -

لتعزیز مھارات العاملین في المصارف المركزیة ووزارات ،القدرات 

بالتعامل في إطار تعزیز المھارات الخاصة  في الدول العربیة،  المالیة  

مع الكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ.

بصورة  موضوع "مخاطر الكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ"طرح-

للجان وفرق الدوریة جتماعات االعلى طاولة مستمر بشكلو دائمة

العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات  

سواء كان ذلك على صعید قضایا االستقرار المالي أو . النقد العربیة

الرقابة المصرفیة أو الشمول المالي.
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 ً وصیاتالت: الخالصة وتاسعا

في  واسعوعلى نطاق بشكل متزاید مصطلح التمویل األخضرارتفع استخدام

نظراً لدوره الھام في تحقیق أھداف التنمیة الُمستدامة والحد أنحاء العالم،مختلف

ھناك  الوقت نفسھلكن في من مخاطر تغیرات المناخ والحفاظ على البیئة، 

التي من الممكن أن تعزز االعتماد على التمویل  وصیات مجموعة من الت

 :  األخضر، نذكر منھا 

وتوفیر البنیة  ،ءمتخصصة في تمویل المشاریع الخضراةأسواق مالیتھیئة.1

تداول األدوات المالیة المتمثلة باألسھم والسندات ل التحتیة المالئمة

.الخضراء

.الوعي باألنشطة المصرفیة الخضراءتعزیز.2

تعزیز البنیة التشریعیة والقانونیة المالئمة لدعم المنتجات الخضراء..3

عن خسارة التحول الناشئة مخاطرالعمل على إیجاد الحلول للحد من .4

تنجم قد في القطاعات التي تعتمد على غاز الكربون، والتي اإلستثمارات 

أولویات المستھلكین  بما یؤثر على،تغیرات المناخمكافحة بسبب 

.المنتجات الصدیقة للبیئةفیما یتعلقوالمستثمرین 

فائدة وآجال تفضیلیة لدعم المشاریع  رعاأسب تبني برامج تمویل وطنیة .5

.لمتوسطةالخضراء، خصوصاً المشروعات متناھیة الصغر والصغیرة وا

نحواإلیرادات ھذهوتوجیھالكربون،منتجات علىفرض الضرائب .6

.الخضراءالمشاریع

تأتي ھذه التوصیات في ظل وجود العدید من العقبات والصعوبات التي تواجھ  

كیفیة تقییم أثر المخاطر البیئیة  وھ نحو التمویل األخضر،  بعض الدول في التوج
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  ، بما یشمل القطاعات المختلفةعلىوتأثیرھا ،والتغیرات المناخیة بشكل عام

اً دوریلعب عتماد السیاسات والبرامج االقتصادیة لذلك، إن إالقطاع المالي.

ً ھام   ،ومحوري في تطویر القطاع المالي لكي یتماشى مع تلك التغیرات البیئیةا

التنمیة  أھداف تحقیق التي من المفترض أن تساھم في الحد منھا باالتجاه نحو 

المستدامة.
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