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 2018مبادئ السندات الخضراء 

 إرشادات عملية طوعية إلصدار السندات الخضراء 

 2018يونيو  -  حزيران

 

 

 : وليةسؤ إخالء م

هي   ICMA الجمعية الدولية ألسواق رأس المال  المنشورة على موقع    مبادئ السندات الخضراءمن  ، فإن النسخة اإلنجليزية  منعا ألي لبس"

 فقط."   كمرجع عامالوثيقة. هذه الترجمة مقدمة هذه النسخة الرسمية من 

 

 مقدمة: 

تلعبه أسواق  الدور الرئيسي  سوق السندات الخضراء إلى تمكين وتطوير  يسعى   في تمويل    (   Debt Market)االستدانة  الذي يمكن أن 

  في سوق السندات الخضراء من خالل  النزاهة أمبد  (GBP) السندات الخضراءتشجع مبادئ االستدامة البيئية. التي تساهم في المشروعات 

هي تسعى نحو الدفع  ومن قبل المشاركين في السوق  لالستخدام  هذه المبادئ  ممت  ُ  صالتقارير.    وإعدادواإلفصاح  توصي بالشفافية  رشادات  إ

 Useمبدأ استخدام عائدات الطرح التركيز على  من خالل المشاريع.  باتجاه توفير المعلومات الالزمة لزيادة تخصيص رؤوس األموال لهذه

of Proceeds)  (  فإن مبادئ السندات الخضراء ،(GBP)     من   أعمالها  بنموذج االنتقالعلى    وتشجعيهاجهات اإلصدار  تهدف إلى دعم

 نحو استدامة بيئية أكبر. خالل مشاريع محددة 

خضراء". تعزز مبادئ  "  وراق اعتماد شفافةأعند إصدار السندات توفير فرص استثمارية ب (  GBPااللتزام بمبادئ السندات الخضراء )  يتيح

باإلفصاح عن استخدام العائدات بما يسهل تتبع استثمار جهات اإلصدار  قوم  توصية بأن ت من خالل ال ( الشفافيةGBPالسندات الخضراء )

 ، وبالتالي تحسين القدرة على تقييم األثر البيئي لهذه االستثمارات.البيئية األموال في المشاريع

  وجهات النظر الحالية لتنوع    وذلك اعترافا منها   للتمويل   للمشاريع الخضراء المؤهلة  عامةفئات  (  GBPمبادىء السندات الخضراء )   تقترح

مع الجهات  مع االتصال عند الحاجة    ،القضايا البيئية ونتائجها  فيما يخص تعريف المشاريع "الخضراء" والتطور المستمر في محاولة فهم 

 التي تقدم تعريفات ومعايير وتصنيفات تكميلية بهدف تحديد االستدامة البيئية للمشاريع. األخرى العاملة في هذا المجال 

المبادئ  جميع المشاركين في السوق على  (GBP)  تشجع مبادئ السندات الخضراء  مع    الخاصةأساس لتطوير ممارساتهم  ك   اعتماد هذه 

تعاونية واستشارية    (GBP)تعتبر مبادئ السندات الخضراء    .  من المعايير التكميلية حسب الحاجة   مجموعة واسعةء إلى  ىضمن المباداإلشارة  

(  Green Bondمجموعة عمل مبادئ السندات الخضراء )  (Members and Observersومبنيه على مساهمة أعضاء ومراقبي ) بطبيعتها  

باإلضافة إلى مساهمة آخرين من أصحاب    (”GBP/SBP“( )يشار إليها جميعا بالمبادئ أو  Social Bondومبادئ السندات االجتماعية )

 . المصلحه في هذا السوق 

عادة مرة واحدة في السنة  يتم تحديث هذه المبادئ    كما(  Executive Committeeمن قبل اللجنة التنفيذية ) يتم تنسيق عمل هذه المبادئ  

 لتعكس تطور ونمو سوق السندات الخضراء العالمية. 

 من مبادئ السندات الخضراء   2018نسخة عام  

سندات الخضراء  عمل مبادئ ال   لمجموعة ألعضاء والمراقبين  امن آراء وتعليقات    (GBP)تستفيد هذه النسخة من مبادئ السندات الخضراء  

مع   (Executive Committee)  من مدخالت مجموعة العمل التي تنسقها اللجنة التنفيذيةكما تستفيد أيًضا    2017  والتي جرت في خريف

 .ICMAلـ   العامة الدعم المقدم من األمانة

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/membership/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/social-bond-principles-sbp/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/executive-committee-and-working-groups/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/executive-committee-and-working-groups/
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، عملية تقييم استخدام عائدات الطرحركائز رئيسية أال وهي )  قائمة على أربع    (GBP)من مبادئ السندات الخضراء    2018ال تزال نسخة  

كما تعكس هذه النسخة  وجود توصيات الستخدام المراجعات الخارجية.  باإلضافة إلى    التقارير(وإعداد  العائدات    إدارة  ،هالمشروع واختيار

وثيقة "المبادئ التوجيهية للمراجعات الخارجية للسندات الخضراء    في  اإلرشادات اإلضافية والتعريفات الحديثة للمراجعات الخارجية الواردة

 . مع المراجعين الخارجيينالوثيق واالجتماعية والمستدامة" التي تم إصدارها بشكل منفصل وتمت صياغتها بالتعاون 

أال وهي )الحد من آثار تغير المناخ، التكيف    عامة المساهمة في خمسة أهداف بيئية  و  فئات المشاريع المؤهلة للتمويلتشير هذه النسخة إلى  

  ة أربعوذلك بدال من وجود  والحفاظ على التنوع البيولوجي ومنع التلوث والسيطرة عليه(    الطبيعية، الحفاظ على الموارد  المناخمع تغير  

التي قد تقدم وتوفر مزيدًا من التوجيه  ات  التصنيفلوضع  بادرات الدولية والوطنية  كما تشير هذه النسخة إلى الممجاالت رئيسية كما في السابق.  

 Material)   المادية   /في الوقت المناسب عن التطورات الجوهرية أهمية اإلفصاح لمصدري السندات الخضراء. كما تم تسليط الضوء على  

Change )  . 

 

 تعريف السندات الخضراء 

 السندات الخضراء  

المشاريع   ، بشكل كامل أو جزئي،لتمويل أو إعادة تمويل  حصريا  هي أي نوع من أنواع السندات التي يتم استخدام المبالغ الناتجة عن طرحها

القائمة مسبقاا للسند  1)انظر القسم    لخضراء الجديدة أو  المبادئ األساسية األربعة  يتماشى مع  بما  ات الخضراء  استخدام عائدات الطرح( 

(GBP  . ) 

 تم وصفها في الملحق األول.  لفة من السندات الخضراء في السوقتوجد أنواع مخت 

مهمة    جهات اإلصدارفي هذه الحالة، تقع على عاتق    مشتركة.منافع اجتماعية  أيضا  أن بعض المشاريع الخضراء قد يكون لها    الثابتمن  

.  م تمويلها من خالل عائدات الطرحللمشاريع التي سيت   بناء على األهداف األولية  وذلك(  Green Bondهل هو أخضر)    تحديد نوع السند

إرشادات  وتتوفر    ،Sustainability Bonds  االستدامة)يشار إلى السندات التي تمزج عن قصد بين المشاريع الخضراء واالجتماعية بسندات  

 (. SBG, Sustainability Bonds Guidelines إرشادات سندات االستدامة وثيقة بشكل منفصل في خاصة بها

قابلة لالستبدال بالسندات التي ال تتماشى مع المكونات األساسية األربعة لمبادئ السندات    غيرأن السندات الخضراء    ذكرومن المهم أيًضا  

 الخضراء. 

 مبادئ السندات الخضراء 

النزاهة بهدف تطوير سوق السندات   ( GBP) مبادئ السندات الخضراء   بالشفافية واإلفصاح وتعزز  هي إرشادات عملية طوعية توصي 

 إصدار السندات الخضراء.  طريقة الخضراء من خالل توضيح 

حول المكونات الرئيسية التي    إرشادات  لجهات اإلصدار تهدف مبادئ السندات الخضراء إلى االستخدام الواسع من قبل السوق: فهي توفر  

أنها تساعد المستثمرين من خالل تعزيز توافر المعلومات الالزمة لتقييم األثر  كما    . السندات الخضراء ذات المصداقية  إصدارينطوي عليها  

التي من شأنها    عن المعلومات  السوق نحو اإلفصاحدفع  عن طريق  االكتتاب  كما تساعد وكالء    .الخضراءالبيئي الستثماراتهم في السندات  

 تسهيل المعامالت.

تعين بها والتي قد يس  (صدار خالل عملية اإل)عن المعلومات  اإلفصاح  بالوضوح و جهات اإلصدار   (GBP) توصي مبادئ السندات الخضراء  

 المستثمرون والبنوك ومتعهدو االكتتاب ووكالء االكتتاب وغيرهم لفهم خصائص أي سند أخضر معين. 

جهات  على الشفافية المطلوبة ودقة وسالمة المعلومات التي سيتم الكشف عنها واإلبالغ عنها من قبل    (GBP)تؤكد مبادئ السندات الخضراء  

 ألصحاب المصلحة. اإلصدار 

 مكونات أساسية:  ةأربعتشتمل مبادئ السندات الخضراء على 
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  استخدام عائدات الطرح. 1

 . عملية تقييم المشروع واختياره 2

 . إدارة العائدات 3

 التقاريرإعداد . 4

 

  (Use of Proceeds) استخدام عائدات الطرح. 1

فها بشكل ي صتوينبغي  المشاريع    الخضراء. هذه المشاريع  لتمويل    السنداتطرح  إن حجر الزاوية في السند األخضر هو استخدام عائدات  

فوائد بيئية   التي سيتم تمويلها من خالل هذه العائدات. يجب أن توفر جميع المشاريع الخضراء  لسندمناسب في الوثائق القانونية الخاصة با

   .جهات اإلصدارللتقييم وللتقدير الكمي من قبل  )حيثما أمكن(  وقابلة واضحة

النسبة الخاصة  جهات اإلصدار  وضح  يوصى بأن ت   التمويل،إعادة  غراض  في حالة استخدام أو إمكانية استخدام كل أو جزء من العائدات ألو

توضح    االقتضاء،وعند    ،إعادة تمويل مشاريع قائمة مسبقا(أي  من تلك الخاصة بإعادة التمويل )  بالتمويل )أي تمويل مشاريع جديدة تماما(

  المشاريع الخضراء الفترة التي يشملها إعادة تمويل    المناسب،وإلى الحد    تمويلها،أيًضا االستثمارات أو محافظ المشاريع التي يمكن إعادة  

(Look Back period) . 

والتي تساهم في األهداف البيئية    الخضراء،للمشاريع      العامةالعديد من الفئات    وجودصراحةً ب  (GBP) تعترف مبادئ السندات الخضراء  

ومنع التلوث والسيطرة    البيولوجي،الحفاظ على التنوع    الطبيعية،الحفاظ على الموارد    المناخ،التكيف مع تغير    المناخ،مثل: التخفيف من تغير  

 عليه.

عن طريق   التي يمكن تمويلهاأو الممولة  مشاريع التوضح أنواع إال أنها  إرشادية، قائمة هي على الرغم من أن القائمة التالية لفئات المشاريع 

الخضراء مثل  اإلنفاق على  شملي .  السندات  وداعمة  ذات صلة  أخرى  نفقات  الخضراء  تتعلق  نفقات  المشاريع  وقد  والتطوير  هذه   البحث 

 بأكثر من فئة و / أو هدف بيئي.   المشاريع

والحفاظ على التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ(    ،والسيطرة عليهثالثة أهداف بيئية تم تحديدها أعاله )منع التلوث  هناك  توجد  و

 في القائمة.  اريع القابلة للتمويل كفئات للمشأيضا  وردت

على سبيل المثال  و  محدد،أي ترتيب  بدون  مدرجة  وهي    تضم القائمة التالية المشاريع الخضراء القابلة للتمويل عبر إصدار السندات الخضراء 

 ال الحصر: 

 ( األجهزة والمعدات الخاصة بالطاقة المتجددةمشاريع والمتجددة الطاقة ونقل إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة )بما في ذلك مشاريع  •

واألجهزة    الذكية،والشبكات    المناطق،وتدفئة    الطاقة،وتخزين   والمجددة،كفاءة الطاقة )كما هو الحال في المباني الجديدة    مشاريع •

 ( والمعدات الخاصة بكفاءة الطاقة  

الحتباس  المسببة لغازات  الوالتحكم في    انبعاثات الغازات في الهواءمنع التلوث والسيطرة عليه )بما في ذلك الحد من    مشاريع •

تدوير    النفايات والحد من    النفاياتومنع    التربةومعالجة    الحراري  بكفاءة    النفاياتوإعادة  إلى طاقة  النفايات  من حيث  وتحويل 

 ( الطاقة / االنبعاثاتمؤشر

المستدامة تربية  ال   ،بيئيًااإلدارة المستدامة بيئيًا للموارد الطبيعية الحية واستخدام األراضي )بما في ذلك الزراعة المستدامة    مشاريع •

ل الذكية مناخيًا مثل حماية المحاصيل    ،لحيواناتبيئيًا  تربية الاألسماك ومزارع    ،بالتنقيطالري    البيولوجية أومدخالت المزارع 

الطبيعية  المساحات بما في ذلك التشجير أو إعادة التحريج والمحافظة على  بيئيًا الغابات المستدامة  ،ألحياء المائيةالمستدامة بيئيًا ل

 (إعادة تأهيلهاأو 

 (البري والمائي )بما في ذلك حماية البيئات الساحلية والبحرية ومجمعات المياهالبيئي التنوع الحفاظ على  مشاريع •
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محركات، المشاريع النقل القائم على استخدام الكهرباء، وسائل النقل الهجينة، وسائل النقل التي ال تعتمد على  النقل النظيف )  مشاريع •

 ( ، مشاريع البنية التحتية لوسائل النقل النظيف والحد من االنبعاثات الضارةمتعددة الوسائط

ال  مشاريع • للمياه ومياه الصرف  التحتية المستدامة  اإلدارة المستدامة  البنية  النظيفة و/ أو مياه  لصحي )بما في ذلك    الشرب لمياه 

ومشاريع تطويع األنهار وغيرها من أشكال   للمناطق الحضرية  المستدامة  الصحي  وأنظمة الصرف  الصحيومعالجة مياه الصرف  

 ( التخفيف من الفيضانات

 ،(مراقبة المناخ ونظم اإلنذار المبكرنظم مثل  المعلومات،التكيف مع تغير المناخ )بما في ذلك نظم دعم  مشاريع •

و/  مشاريع • البيئية  الكفاءة  ذات  االقتصاد  المنتجات  ا  الدائري،أو  معها  وتقنيات  المتوافقة  والعمليات  إدخال  )إلنتاج  مشاريع  مثل 

 ( بيئية ومشاريع التعبئة والتغليف والتوزيع الموفرة للموارد شهادةعالمة بيئية أوالمنتجات المستدامة والصديقة للبيئة ذات 

 المباني الخضراء التي تلبي المعايير أو الشهادات اإلقليمية أو الوطنية أو الدولية المعترف بها.  مشاريع •

الخضراء    والتصريحات التقنيات والمعايير والمطالبات  حول ما هي  في حين أن الغرض من مبادئ السندات الخضراء ليس اتخاذ موقف  

تدرك هذه المبادئ أن هناك مبادرات محلية وعالمية تهدف لوضع تعاريف محددة لهذه األنشطة كما توجد ،  بيئيًااألمثل للفوائد المستدامة  

في سوق السندات    حومنح المزيد من الوض  ما بينها. تسهم هذه المبادرات فيه التعاريف بما يساعد على القيام بمقارنات في محاوالت تنظيم هذ

وأصحاب المصلحة  للجهات المصدرة للسندات هذه التصنيفات هي حاليًا في مراحل مختلفة من التطوير. يمكن . لجهات اإلصدارالخضراء و 

إلى   الرجوع  واألاآلخرين  الحالة  على دراسات  الموارد  مركز  في  المدرجة  الروابط  خالل  من  مثلة 

centre-ds/resourcebon-sustainability-and-social-https://www.icmagroup.org/green / .) 

هناك العديد من المؤسسات التي تقدم التحليل المستقل والمشورة والتوجيه بشأن جودة الحلول الخضراء والممارسات البيئية   ذلك،وعالوة على  

 . والموقع الجغرافيالمختلفة. قد تختلف أيًضا تعريفات المشاريع الخضراء حسب القطاع  

 

 (Process for Project Evaluation and Selection) . عملية تقييم المشروع واختياره2

 : قدم للمستثمرين المعلومات التاليةأن ت و السند األخضر التواصل بوضوح مع المستثمرين  جهة إصدار يجب على 

 . البيئيةأهداف االستدامة  •

 . لتحديد المشاريع الخضراء القابلة للتمويل وتتناسب مع الفئات المذكورة أعاله  عتمدهات  الطريقة التي •

في    الصلة،ذات  القبول  معايير   • أي    أمكن،إن    ذلكبما  أو  االستبعاد  البيئية معاييرمعايير  المخاطر  وإدارة  لتحديد  مطبقة  أخرى 

 واالجتماعية المادية المحتملة المرتبطة بالمشاريع. 

أو العمليات المتعلقة و/  موسياسته  مالشاملة واستراتيجيته  همهذه المعلومات في سياق أهدافنشر  على  الجهات المصدرة للسندات  يتم تشجيع  

تشجيع   يتم  كما  البيئية.  للسندات  باالستدامة  المصدرة  اختيار   التصريحعلى  الجهات  في  إليها  مشار  شهادات خضراء  أو  معايير  أي  عن 

 المشروع. 

عملية تقييم المشروع  الجهات المصدرة للسندات  دعم  أن ت ب مستوى عاٍل من الشفافية وتوصي  وجود    (GBP)   ع مبادئ السندات الخضراء تشج

 )انظر قسم المراجعة الخارجية(. بمراجعة خارجية باالستعانة واختياره 

  (Management of Proceeds) . إدارة العائدات3

يجب  أو نقله إلى محفظة فرعية أو    فرعيإلى حساب    الصافيةأو أي مبلغ مساٍو لهذه العائدات    األخضريجب إضافة صافي عائدات السند  

بآخرتتبعه   أو  قبل    بشكل  للسندات  من  المصدرة  يتم  بطريقة  والجهات  قبل    االتصديق عليهمناسبة  للسندات  من  المصدرة  بحسب  الجهات 

 رسمية مرتبطة بعمليات اإلقراض واالستثمار للمشاريع الخضراء. داخلية  إجراءات 

المخصصة  لكي يتطابق مع المبالغ  يجب تعديل رصيد صافي العائدات المتعقبة دوريًا    ،  اليزال غير مستحق األجلطالما أن السند األخضر  

وضح للمستثمرين الطريقة التي سيستثمر  أن ت الجهات المصدرة للسندات  يجب على    التي تمت خالل تلك الفترة.  لتمويل المشاريع الخضراء

 .بها مجموع المبالغ التي لم تخصص بعد لالستثمار في المشاريع الخضراء

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/resource-centre/
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للسنداالبأن تدعم  مستوى عاٍل من الشفافية وتوصي  وجود    (GBP)   تشجع مبادئ السندات الخضراء إدارة    إجراءات تجهات المصدرة 

تخصيص األموال من عائدات السندات  طريقة  للتحقق من طريقة التتبع الداخلي و  آخر،أو طرف ثالث    حسابات،لعائدات باستخدام مدقق  ا

 الخضراء )انظر قسم المراجعة الخارجية(. 

 (Reporting). إعداد التقارير 4

 سنوياأن تقوم بتجديدها  و  للعموم  متاحةأن تجعل المعلومات المتعلقة باستخدام العائدات  للسندات الخضراء  يتوجب على الجهات المصدرة  

 عند حدوث أي تغييرات مادية على المشاريع. في الوقت المناسب أن تقوم أيضا بتجديدها و للعائدات حتى التخصيص الكامل

عائدات السندات الخضراء فضاًل عن وصف موجز للمشاريع  بواسطة    تمويلهاتم  التقرير السنوي قائمة بالمشاريع التي  هذا  ينبغي أن يتضمن  

بشكل عام أو على مستوى المحفظة االستثمارية  توصي مبادئ السندات الخضراء بتقديم المعلومات والمبالغ المخصصة لها وأثرها المتوقع. 

اعتبارات التنافسية مع مبدأ سرية األعمال أو  هذا اإلفصاح  تعارض  خصوصا عند  )مثل النسبة المئوية المخصصة لفئات معينة من المشاريع(  

 . التي تم تمويلهااألعداد الضخمة من المشاريع بسبب أو 

مؤشرات  باستخدام  (  GBP) ادئ السندات الخضراء  المتوقع للمشاريع. وتوصي مب   البيئي  األثر عند الحديث عن  وتتسم الشفافية بأهمية خاصة  

غازات  الالطاقة وتوليد الكهرباء وخفض/تجنب انبعاثات  مقاييس كفاءة استخدام  الكمية كلما تسنى ذلك )مثل  ومقاييس األداء  األداء النوعية  

.  وعدد االشخاص الذين تتوفر لهم إمكانية الحصول على الطاقة النظيفة وتقليل استخدام المياه وتقليل عدد السيارات الالزمة وما إلى ذلك(

وتشجع الجهات المصدرة    دمة واالفتراضات التي تم استخدامها للوصول إلى هذا التقدير الكمية إلى اإلفصاح عن المنهجية المستخباإلضاف

 . الدوريةرصد األثار المحققة على إدراج تلك االثار في تقاريرهم على التي لديها القدرة 

وتوحيدها لمشاريع كفاءة الطاقة والطاقة    المحتملة  البيئية  عن اآلثارإرشادات  توجيهية طوعية تهدف إلى تنسيق عملية إعداد التقاريروتتوافر  

 )انظروثائق إرشادية في مركز الموارد في  .ومشاريع إدارة النفاياتالمتجددة والمياه والصرف الصحي  

 centre-bonds/resource-sustainability-and-social-https://www.icmagroup.org/green/  .) 

هذه    يفتكي   للجهات المصدرةمشاريع ويمكن  الإلعداد التقارير على مستوى المشروع وعلى مستوى محفظة    اإلرشادات نماذجهذه  تتضمن  

المزيد من المبادرات للمساعدة في وضع نماذج أخرى تمكن (  GBP) تشجع مبادىء السندات الخضراء    ظروفهم الخاصة.النماذج بحسب  

 من تبنيها وتكييفها مع احتياجاتهم. كما تعمل على وضع نماذج  للقطاعات األخرى. الجهات المصدرة 

ندات الخضـراء   ندات الخضـراء    ون من خاللهإمكانية ملء نموذج  يقدمالجهات المصـدرة  أمام (  GBP)كما تضـع مبادئ الـس خصـائص الـس

ندات الخضـراء   يةميزاتها أو  وتوضـيح (  Green Bond Program)أو برنامج الـس ية األربعة  ميزاته الرئيـس اـس بما يتوافق مع المبادئ األـس

ندات الخضـراء ومن ثم جعل هذا النموذج   وق. تحقيقا لهذه الغاية متاحا الـس ر المعلومات في الـس اعدة في نـش بكة االنترنت  للمـس يمكن على ـش

https://www.icmagroup.org/green-،على الموقع االلكتروني  على االنترنت عند اكتماله(    والذي سيتوفر)  على هذا النموذج  االطالع

centre-bonds/resource-sustainability-and-social/  

 

 المراجعة الخارجية

 بتعيين مراجع(  Green Bond Program)للسـندات الخضـراء أو لبرنامج إصـدار سـندات خضـراء  ي وصـى بأن تقوم الجهات المصـدرة  

كما   (GBP)  الرئيسـية لمبادئ السـندات الخضـراء  ةسـنداتهم أو برنامج السـندات مع العناصـر األربعموائمة  )مراجعين( خارجي للتأكد من  

 هو موضح أعاله. 

الســندات الخضــراء  إصــداروجد مجموعة متنوعة من الســبل أمام الجهات المصــدرة للحصــول على مثل هذا الدعم الخارجي في عملية ت 

 يمكن تقديمها إلى السوق. الخارجية الخاصة بها وهناك عدة مستويات وأنواع من المراجعة 

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/resource-centre/
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المشـورة من الخبراء االسـتشـاريين و/أو المؤسـسـات التي لديها خبرة معترف بها في االسـتدامة البيئية أو طلب  الجهات المصـدرة سـتطيع ت 

ــندات  الجوانب أخرى من إصــدار   ــمل ذلك مجاالت من قبيلالس ــندات  إلصــدار    ( Framework)عمل   إطاروضــع    :خضــراء وقد يش الس

  السندات الخضراء.الخاصة ب  موضوع إعداد التقارير الخضراء أو

  مدقق عن عمل    لمشورة وهذا يختلف تماماومقدم االجهات المصدرة  يعتمد هذا النوع من االستشارة الخارجية بشكل كبير على التعاون بين  

الخضراء    الحسابات السندات  مبادىء  تشجع  من  (  GBP) الخارجي.  األخرى  األنواع  عن  مستقل  بشكل  االستشارة  هذه  على  الحصول 

    .المراجعات

 Green Bond)  أو برنامج السندات الخضراء(  Framework)تختلف المراجعات الخارجية المستقلة في نطاقها وقد تشمل إطارعمل  

Program)كما قد تشمل مراجعة األصول التي سيتم تمويلها أو إجراءات التمويل. وبشكل  من السندات الخضراء . قد تشمل إصدارا فرديا ،

الخدمات بتقديم أكثر من نوع    هذه  المراجعات الخارجية في األنواع التالية أدناه، مع إمكانية أن يقوم بعض مقدميعام يمكن حصر أنواع  

 واحد من المراجعات إما بشكل منفصل أو مجتمعة:  

 :  ( Second Party Opinion) رأي الطرف الثاني -1

هذا الرأي    وذات خبرة باالستدامة البيئية. عادة ما ينطويالجهات المصدرة  حيادية مستقلة عن  ات  إصدار هذه الرأي من قبل مؤسس  مكني 

 ،ةمصدر جهات التقييم األهداف الشاملة لل مع مبادئ السندات الخضراء وعلى وجه الخصوص يمكن أن يشمل    اإلصدار  توافقتقييم    على

 المتعلقة بـاالستدامة البيئية وتقييم الخصائص البيئية لنوع المشاريع المخصص الستخدام العائدات.  اإلجراءاتأو  /االستراتيجية والسياسة و 

 

 :  (Verification)  التحقق -2

 

و/أو المعايير البيئية. وقد بإدارة العمليات مجموعة من المعايير والتي تتعلق عادةً  مقابلمستقل تحقق الحصول على للجهات المصدرة يمكن 

شمل أيضا عملية التحقق  قد ي . الجهات المصدرةقدمها ت مع المعايير والمطالبات الداخلية أو الخارجية التي  اإلصدار على توافقالتحقق ركز ي 

بها والتي قد تستند إلى معايير خارجية التي سيتم االستثمار  البيئية لألصول  التحقق إصدار توكيد أو اعتراف  كما قد يشمل  .  من الصفات 

العائدات وتخصيص األ التقاريرمع مبادىء  موال من عائدات السندات الخضراءبخصوص طريقة استخدام  البيئي أو مواءمة  بيان األثر   ،

 . السندات الخضراء 

 

 : (Certification) التصديق -3

الحصول على شهادة تدعم  (  Framework)سند األخضر أو عند وضع إطار عمل السندات الخضراء  العند إصدار    للجهات المصدرةيمكن  

. ويتم إصدار هذه  (Label)  الخضراء المعترف بها في السوق  أو إطار العمل هذا متوافق مع أحد المعايير أو العالماتأن هذا اإلصدار  

 . اإلصدار لهذه المعايير أو لهذه العالمة من قبل أطراف خارجية مؤهلةمواءمة الشهادة والتحقق من 

 

   : (Rating)   تقييم/تصنيف السندات الخضراء -4

أو إلطار عمل    وهو تصنيف يعطى من قبل جهات خارجية مؤهلة )مثل مقدمي البحوث المتخصصة أو وكاالت التصنيف( للسند األخضر

أو إلحدى النقاط الرئيسية في إصدار السند األخضر كاستخدام العائدات بناء على منهجية  تصنيف معتمدة. وقد يركز هذا   السندات الخضراء

أو عل للسندات  المتوقع  البيئي  تم اإلفصاح عنهاالتصنيف على معيار األداء  التي  البيانات  ا  ى  العملية  بمبادىء  أو على اإلجراءات  لمتعلقة 

 .د الدرجتينبحدوأو أي معيار آخر مثل معيار سيناريو تغير المناخ  السندات الخضراء

 .  والتي يمكن أن يكون لها رغم ذلك أثر بيئي مادي على الجهات المصدرة التصنيفات االئتمانية يختلف هذا التصنيف عن
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السندات الخضراء أو جميعها    عمل  أو إطار  ب معينة من السندات الخضراءقد تكون المراجعة الخارجية جزئية وال تشتمل سوى على جوان 

بعين االعتبار أن  (  GBP) الرئيسية لمبادئ السندات الخضراء. وتأخذ مبادئ السندات الخضراء    ةتقييم التوافق مع العناصر األربععلى  أو  

 نشرها بشروط سرية األعمال. عتمد على طبيعة المراجعة ويقيد ي المراجعة الخارجية  إتمام توقيت

النموذج الخاص المتوفر على    باإلفصاح العلني عن المراجعات الخارجية باإلضافة إلى استخدام  (GBP)   توصي مبادئ السندات الخضراء

   مركز الموارد على

centre-bonds/resource-sustainability-and-social-https://www.icmagroup.org/green   

من المراجعين الخارجيين ملء نموذج المراجعة الخارجية والذي سيكون أيضا متاحا على    GBPكما تتمنى  مبادىء السندات الخضراء  

   ICMA الجمعية الدولية ألسوق رأس المالموقع  

  centre-bonds/resource-sustainability-and-social-https://www.icmagroup.org/green/ . 

  وثائق تفويضــهم وخبراتهم ذات الصــلةالمراجعة الخارجية على اإلفصــاح عن خدمات  مقدمي (  GBP)تشــجع مبادئ الســندات الخضــراء  

(  GBP)ولتعزيز أفـضل الممارـسات، وـضعت مبادئ الـسندات الخـضراء    .للجهات المـصدرةالمراجعات التي يقدمونها واـضحة    نطاقوجعل  

ــفافية فيما يخص  منهذه المبادئ التوجيهية هي بمثابة مبادرة يهية طوعية للمراجعات الخارجية.  مبادئ توج ــوق لتوفير المعلومات والش الس

ــدرةعمليات المراجعة الخارجية   ــحاب    للجهات المصـ ــتثمرين وغيرهم من أصـ ــلحة  ومكتتبي التأمين والمسـ والمراجعين الخارجيين المصـ

 أنفسهم.

 

 مركز الموارد 

 : مركز الموارد على من الوثائق ومصادر المعلومات في  أعاله وغيرهاتتوافر جميع النماذج المذكورة 

 centre-bonds/resource-sustainability-and-social-https://www.icmagroup.org/green 

  

 هذه المعلومات أيضا للسوق .   ركما سيتم نشر النماذج المعبأة على اإلنترنت لتوفي  

 

 إخالء مسؤولية

ا لـشراء أو بيع األوراق المالية وال تـشكل مـشورة محددة بأي  إن مبادئ الـسندات الخـضراء هي مبادئ توجيهية عملية طوعية ال تـشكل عرضـً

البيئية أو المحاـسبية او التنظيمية( فيما يتعلق بالـسندات الخـضراء أو أي أوراق مالية أخرى. وال  ـشكل من األـشكال )الـضريبية أو القانونية أو  

مبادئ الســندات وتطبق  شــخص عام أو خاص. تتبنى الجهات المصــدرة  أي تضــع مبادئ الســندات الخضــراء أي حقوق أو مســؤولية على

المســؤولة دون )أي الجهات المصــدرة(   مبادئ الســندات الخضــراء وهيل  الرجوع إلى األمانة العامة الخضــراء بطواعية واســتقاللية دون

  الجهات المـصدرةمتثل  ت  الـسندات الخـضراء إذ لموكالء اكتتاب غيرها عن قرار إـصدار الـسندات الخـضراء. وال تقع أي مـسؤولية على عاتق 

العائدات الناتجة عن ذلك. وفي حال وجود تعارض بين أي قوانين منـصوص عليها   اللتزاماتهم بمبادئ الـسندات الخـضراء واـستخدام ـصافي

 أو أنظمة سارية أو المبادئ التوجيهية الواردة في مبادئ السندات الخضراء تسود القوانين واألنظمة واللوائح المحلية ذات الصلة.
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   1الملحق 

 أنواع السندات الخضراء 

أنواع من  ت  أربعة  السوق في حال تطور دائموجد حاليا  أن  أنواع إضافية حيث  تظهر  )قد  الخضراء  الحال  و  السندات  ستتضمنها في هذه 

 :  ( وهيمبادئ السندات الخضراء وثيقة التحديثات السنوية ل

العادي • أو  التقليدي  العائدات(  )  السند األخضر  استخدام  إلى  :  القائم على مبدأ  بالرجوع  الحق  يتضمن  تقليدي  الجهات  وهو سند 

 . وهو يتماشى مع مبادىء السندات الخضراء ةالمصدر

تتماشى مع مبادىء السندات الخضراء  الجهات المصدرة وهي  الحق بالرجوع إلى    ال تتضمنوهي سندات    :  سندات العائد األخضر •

الضرائب وما  لرسوم  وبالتدفقات النقدية المرهونة هي األخرى لتدفقات اإليرادات واكون فيها القدرة اإلئتمانية للسند مرتبطة  وت 

  .إلى ذلك. وهي سندات تذهب عائداتها إلى المشاريع الخضراء ذات الصلة أو غير ذات الصلة

لمجموعة من المشاريع  هو سند يتماشى مع مبادىء السندات الخضراء ويصدر لمشروع واحد أو    : سندات المشاريع الخضراء •

الجهات  بشكل مباشر لمخاطر المشروع )المشاريع( مع أو بدون الحق بالرجوع إلى  فيها    امعرض  ضراء التي يكون المستثمرالخ

   .المصدرة

كثر من المشاريع الخضراء  هي سندات تتبع لمبادئ السندات الخضراء وتكون مضمونة بمشروع أو أ:  سندات خضراء مضمونة •

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر السندات المغطاة والسندات المضمونة بأصول والسندات المدعومة بالرهن العقاري   المحددة

 وأشكال أخرى تتوافق مع مبادئ السندات الخضراء. وفي العموم يتلخص المصدر األول للسداد في التدفقات النقدية لألصول. 

 

 : 1ملحوظة 

 يشـار إليها في أغلب الحاالت ب "اإلصـدارات النقيةجد سـوق للسـندات البيئية أو المناخية أو سـندات تحت عنوان أخر  من المعروف أنه يو

Pure Play"   ال تمتثل للعناصـر  مؤسـسـات تعمل بشـكل رئيسـي وشـبه كامل تقريبا في األنشـطة المسـتدامة بيئيا وهي سـندات  صـادرة عن

 الرئيسية لمبادئ السندات الخضراء.  ةاألربع

ــنداتالمصــدر  الجهات على  في مثل هذه الحاالت يتوجب ــتثمرين ة لهذه الس ــأنه بذلك   إبالغ المس ــتثمرون في أي لبس من ش كي ال يقع المس

الحرص على عدم اإلشـارة إلى مبادئ السـندات  الجهات المصـدرة عتقاد أن هذه السـندات تتبع لمبادئ السـندات الخضـراء كما يجب على اال

 . دات عند إصدار هذه السن  الخضراء

خذها من مبادئ الســندات والتي يمكن أ الســندات البيئية أو المناخيةهذه المؤســســات مدعوة إلى اعتماد أفضــل الممارســات عند إصــدار 

 .فيما يخص إعداد التقارير مثال( كما هي مدعوة للبدء باعتماد مبادىء السندات الخضراء في إصداراتها المستقبليةالخضراء )

 

 : 2ملحوظة 

باالستدامة   المتعلقة  للسندات  سوق  هناك  أن  كذلك  المعروف  ذلك  ومن  في  بما  واالجتماعية  الخضراء  المشاريع  من  مجموعة  تمول  التي 

التي تشارك بصورة رئيسية أو كلية  المؤسسات . وفي بعض األحيان يمكن أن تصدر (SDG)   المشاريع المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة

الرئيسية لمبادئ السندات الخضراء. وفي مثل هذه الحاالت يتعين   ةاألربع  رمستدامة هذه السندات ولكنها قد ال تتوافق مع العناصفي أنشطة  

)أو مبادئ السندات    دات تتبع لمبادئ السندات الخضراءكي ال يقع المستثمرون في أي لبس من شأنه االعتقاد أن هذه السن إبالغ المستثمرين  

إلى    االجتماعية(. مدعوة  المؤسسات  السندات  هذه  ومبادئ  الخضراء  السندات  بمبادئ  المتعلقة  أمكن،  حيث  الممارسات،  أفضل  اعتماد 

   .أو السندات المرتبطة بمواضيع أخرىف التنمية المستدامة اهدسندات أ وأسندات االستدامة  عند إصدار التقارير(  إعداد االجتماعية )مثل

 . في إصداراتها المستقبلية ومبادئ السندات االجتماعيةللبدء باعتماد مبادىء السندات الخضراء أيضا  مدعوة هذه المؤسسات
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ومبادئ السندات االجتماعية    GBPضراء  فيه تصورا يربط مبادئ السندات الخ أعدت األمانة العامة لمبادئ السندات الخضراء تقريرا وضعت  

SBP    مع أهداف التنمية المستدامةSDG  االجتماعية أو سندات االستدامة  للجهات المصدرة للسندات الخضراء. يشكل هذا التقرير مرجعا ،

 ومساهماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.  

ــوالتقريرويتوفر   ة ألســ دولـي ة اـل https://www.icmagroup.org/green-ق رأس المـال على الرابط اإللكتروني: )اعلى موقع الجمعـي

bonds-sustainability-and-social/ .) 
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