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 مجلس التجارة والتنمية

 لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية

 اإلبالغبالمعايير الدولية للمحاسبة و فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني 

 الدورة الثامنة والثالثون 

 2021تشرين الثاني/نوفمبر   12-9جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 4البند  

اإلفصاااااااااايااا الماالياة المتصااااااااالاة باالمناائ في : اارير ال ياا ااا الر ي اااااااااياة    
 الممارساا الجيدة والتحدياا الر ي ية

 األو  تادمذكرة من أما ة    

 موجز  

ية المتصاا ة بالمنا و ويره ه ا الموعااوث  فثر فأفثر مية اإلفصاااتاا الماليتزايد االعتراف بأه 
في إطار وعا  ال واح  والماايرر والتوجراااو وفي الوقت نسها ، توجد فةوة يبررة نرن اإلفصااتاا التي 

                                    التنظيميةو ويبدو  ن ه ا يرج  جزحيا  تقدماا الشارياا والمتل ااا  و التوياياا التي تصادرها الها لاا  
ينلوي ع راا تغرر المنا  في الام ياا واألنشلة التةارية ى عدم يساية إهماج المخاطر والسرص التي إل

                                                                                              األساااااساااايةو و التالي، ي اتبر اإلنال  هافاا  لتهااااري  التقدم نيو اقتصاااااه لزي  ال ر ونو وي زم ن ل مزيد  
 مالية متص ة بالمنا  عالية الةوهةومن الةاوه ل تشةي  ع ى إفصاتاا 

ه ا الهاااياب، باد النظر في التلوراا المتا قة نا ا الموعاااوث، قرر المندو ون في الدورة ي وف 
الهااااااباة والثالثرن لسريب الخبراك الياومي الدولي الماني بالماايرر الدولية ل مياسااااااة واإلنال  موايااااا ة  

صااا ة بالمنا  التي الامل المانية باإلفصااااتاا المالية المت   رياااد التقدم الميري في تنسر  توياااياا فرقة
سااتقرار المالي، وي لت تويااياا المااهراا األلرغ، بتية تيهاارر تااهل الخبراا   نشااأها مة ت تيقرب اال

 والممارساا الةردة في ه ا الموعوث في الدوراا المقب ة لسريب الخبراك الاامل الياومي الدوليو

ه ا الموعاااااوث في الدورة الثامنة                                           الما وماا األسااااااساااااية ه ل تيهاااااررا  ل تداول في                و  عد ا م يرة  
ريب الخبراك الااااماال الياومي الاادوليو وهي تقاادم لميااة عااامااة عن االتةاااهاااا والتلوراا  والثالثرن لس

األلررة المتا قة باإلفصاااااااااتاا المالية المتصاااااااا ة بالمنا ، م  التريرز ع ى تنسر  تويااااااااياا فرقة الامل  
ايرر يةري التلرب إلى التلوراا فيما يخص وع  الماانية باإلفصاتاا المالية المتص ة بالمنا و و الم

                                                                                        والتوجرااا في مةال اإلفصاااااتاا المالية المتصاااا ة بالمنا ، في سااااياب االسااااتدامة األوساااا  نلاقا و يما 
                 ناها  إلى تةارب  يةري التلرب إلى التيدياا الرحيهااااااية في مةال اإلنال  المالي المتصاااااال بالمنا ، اساااااات 

 اساا االستقصاحية األلررةو                           الشرياا التي ت دها في الدر 
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 م دمة ومعلوماا أساسية -     أوال   

من لالل المنتاادغ المستوو والةااام  المتمثاال في فريب الخبراك الااااماال الياومي الاادولي الماني  -1
تهاااااااااااااهم من  عدة عقوه في الةاوه الاالمية بالماايرر الدولية ل مياساااااااااااااة واإلنال ، ما فتحت األمم المتيدة 

باااالسااااااااااااااتاادامااة موثوقااة وقااان ااة ل مقااارنااةو  تازيز تقااديم الشاااااااااااااارياااا تقااارير ماااليااة وتقااارير متا قااة    الراميااة إلى
                                                                                       تااالا يثررة، ياان فريب الخبراك الااامال الياومي الادولي راحادا  في توسااااااااااااااي  نلااب اإلنال  من جاانا    وفي

اليويمةو وع ى مر ة وتشااااااااامل االعتااراا البرحية واالجتمااية واعتااراا الشااااااااارياا لتتةاوي الةوان  المالي 
الياومي الدولي مواه توجراية في مواعاي  نرحية واجتمااية وفي مهاألة  الهانرن، نشار فريب الخبراك الاامل 

 اليويمة و ثر في التس رر ع ى مخت ف مهتوياا وع  الماايررو

وفي الهاااااانواا األلررة، افتهاااااابت اإلفصاااااااتاا المالية المتصاااااا ة بالمنا  ماانة بارية ع ى جدول  -2
ي الدولي ه ا عمال الاديد من الةااا التنظيمية والواعااااااااة ل ماايررو وتناول فريب الخبراك الاامل الياوم  

  ( TD/B/C.II/ISAR/94) سااية  الموعااوث في هورت  الهاااباة والثالثرنو و عدا  مانة األون تاه وثيقة ما وماا  سااا 
 ، 2017اتاا المالية المتصا ة بالمنا  لاام قدمت لمية عامة عن التقرير النااحي لسرقة الامل المانية باإلفصا 

فريب إرشاهاا  وييف يمان استخدام    ،( 1) تويياا فرقة الامل المانية باإلفصاتاا المالية المتص ة بالمنا 
 قة بالمؤشااااراا األساااااسااااية لتقارير الشاااارياا عن إسااااااماا في تيقرب المتا الخبراك الاامل الياومي الدولي

اارل  هاة مسردة لتيهارن تنهارب البياناا األسااساية ل شارياا بشاأن تغرر المنا  اعت ، ب  هداف التنمية المهاتدامة
الامل  واتهاااقاا وقان رتاا ل مقارنة، بالتااون م  المؤسااهاااا الوطنية واإلق يمية والدولية الرحيهااية التي تشااة 

 في ه ا المةال، بتية تيهرر مواكمة مخت ف األطر والممارسااو 

موجز ل مناقشاااااااااااااااا التي جرا في الدورة الهاااااااااااااااباة  TD/B/C.II/ISAR/95ويره في التقرير   -3
والثالثرن لسريب الخبراك الاامل الياومي الدولي واالسااااتنتاجاا المتسب ع راا التي تم التوياااال إلراا في ه ا 

 ياون من المسرد ل قراك ملالاة التقريرين لزياهة فام الامل الهاااااااانب لسريب الخبراك الياومي الموعاااااااوثو وقد
 الدولي في ه ا الموعوثو

وسااااااااااااا م فريب الخبراك الااامال الياومي الادولي في هورتا  الهاااااااااااااابااة والثالثرن بااألهمياة المتزايادة ل ثاار  - 4
وتولرد القيمةو و فد فريب الخبراك الاامل الياومي  المتصااااااا ة بالمنا  ع ى المةتمااا واالقتصااااااااهاا والشااااااارياا  

المنا  تتهااام بأهمية بالغة لسام إماانية تارن  نشااالة الشااارياا  ثار الدولي  ن اإلفصااااتاا المالية المتصااا ة ب 
                                                                         ن المتوساااااااااااااال واللويال، فعاااااااااااااال  عن تثاارهاا ع ى المةتم ، وإلهارة ت ات ا ثاار والمخااطر                        تغرر المناا  في المادير  

  ل س يم، بما في ذلت تخصيص ر س المال باساكة لدعم االنتقال إلى اقتصاه  فثر استدامة ولزي  والسرص بشا 
صاااااااااا ة بالمنا                                                                                     ال ر ونو وت ظار االتةاهاا اليديثة في اإلنال  من جان  الشاااااااااارياا عن المهاااااااااااحل المالية المت 

ير موثوقة ومتهاااااااااااااقاة في ه ا اليااجة إلى ن ل مزيد من الةاوه ل تغ ا  ع ى التيادياا التي تيول هون إعداه تقاار 
جان  يياناا القلاث الخاص، ل يد من األثر                                                              المةالو وي زم  يعااا  اتخاذ تدانرر عالمية منهااقة، بما في ذلت من 

لتنمية المهاااااااتدامةو ومن المتوق   ن تيهااااااان توياااااااياا فرقة  الهااااااا بي الميتمل لتغرر المنا  ع ى تيقرب  هداف ا 
 الاامة  و الخاية األلرغ، اإلفصاتاا في ه ا المةال الياسمو   الامل المامة، وي لت تويياا المااهراا 

  خبراك الاامل الياومي الدولي، في هورت  الهااااااباة  ا الموعاااااوث، ط   فريب ال وفي لتام المداوالا في ه  - 5
والثالثرن، إلى  مانة األون تاه مواياااااا ة ريااااااد التقدم الميري في تنسر  تويااااااياا فرقة الامل، وي لت تويااااااياا  

ب ة، واقترو  هراا األلرغ، بتية تيهااااارر تااهل الخبراا والممارسااااااا الةردة في ه ا الموعاااااوث في هورات  المق الماا 
رحيهاااااااااااااي الثااني ع ى جادول األعماالو  إجراك مزياد من الماداوالا تولا  في هورتا  الثاامناة والثالثرن بااعتااارل البناد ال 

 ل الموعوث في فريب الخبراك الاامل الياومي الدوليو                                                       و  عد ا ه ل الم يرة تيهررا  إلجراك مزيد من المداوالا تو 

  

  و/https://www.fsb-tcfd.org/recommendations :انظر (1)

https://www.fsb-tcfd.org/recommendations/
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إلى اقتصااااااااااااااااه لزي  االعتراف بااليااجاة الم ياة لالنتقاال  ويبادو  ن الااالم ن ن نقلاة تيول في   -6
                                                                                                ال ر ون ل تخزيف من  ثر تغرر المنا  ال ي تدث تتى ا ن وال ي لن يني يزهاه تدة إن لم ت تخ  إجراكاا  

يوجد ترابال قوي نرن تغرر المنا  وفقدان التنوث البرولوجي وعدم المهاااااااااااااواةو فافيةو و اإلعااااااااااااافة إلى ذلت، 
قرير الهااااااااااااااااهس ل ارحااة الياوميااة الاادوليااة المانيااة نتغرر المنااا  ومن المقرر نشاااااااااااااارل في  ويةري إعااداه الت 

 وثب ي ة بالموعوث   2030-2015و و يا  إطار سرنداي ل يد من مخاطر ال وارث ل سترة  ( 2) 2022 عام
 ألن  يتعااااامن توجرااا لسام و هارة مخاطر ال وارث واالساااااتثمار في اليد من مخاطر ال وارث والقدرة ع ى

                                                    و اا واعااااايا   ن المل وب من الياوماا والشااااارياا  ن تقوم   و( 3) الصاااااموه وةإعاهة البناك بشاااااال  فعااااالة
                                 مةال تغرر المنا   يعاااااااااا   تد  هداف  بامل مشاااااااااتر  ل تخزيف من تثار تغرر المنا و ويشاااااااااال الامل في

                     لمهاااااااتدام هافاا  هاما                                                                               التنمية المهاااااااتدامةو و اإلعاااااااافة إلى اإلجراكاا التي تتخ ها الشااااااارياا، ي اد التمويل ا
 لتهري  التنمية نيو اقتصاه لزي  ال ر ونو

األتوال   ويتعا  األثر المالي لتغرر المنا   فثر، ع ى سابرل المثال، في الياالا التي تؤثر فراا -7
الةوية القاسااية ع ى سااالساال التوريد  و يتل   فراا التغرر المتهااارث نيو اقتصاااه لزي  ال ر ون منتةاا 

                                                                             ت سة، ع ى نيو يؤهي إلى إعااااااف األيااااولو وفي الوقت نسهاااا ، ي نظر إلى االسااااتثماراا في  ولدماا مخ
ةديدة من اللاقة الخعااااااراك  لمؤسااااااهاااااااا األعمال، مثل األشاااااااال ال                                   االنت ار ع ى  ناا تتي  فريااااااا  جديدة

مهاااااااااااتثمرين  الهاااااااااااياراا ال ار احية  و التقنياا التي تيول ال ر ون المخزن إلى مواه نناكو ويزهاه وعي ال  و
بالتأثرر المالي لمخاطر تغرر المنا  ع ى ميافظام االساااتثماريةو ويتزايد الدعم لمااهراا يقوهها مهاااتثمرون  

          ( تزايدا  +Climate Action 100+ة )100اهرة الامل المنالي ةمااهئ االسااااااتثمار المهااااااؤولة  و ةما مثل 
وا من إهارة ميافظام االسااااااااااتثمارية، ول نام                                                            فبررا و وييتاج المهااااااااااتثمرون إلى ما وماا عالية الةوهة لرتمان 

ة التي تب ن عناا الشااااااااارياا  رر يام ة وتستقر إلى الدقة الاليمةو وقد ند ا يالتظون  ن الما وماا اليالي 
في اإلنال  عن الما وماا المالية المتصاااااااااا ة بالمنا ، ول ناا ال تزال تواج  عثراا في مخت ف   الشاااااااااارياا

ه ل الورقةو وي زم تااهل الممارساااااااااا الةردة في مةال اإلنال و وتهااااااااتةر  المواعااااااااي  الملروقة في بقية 
 منظماا مخت سة لا ل الياجةو

بالمنا  الاالية الةوهة، طر ا تلوراا  ولتازيز المواكمة وهعم اإلفصاااااااااااااتاا المالية المتصاااااااااااا ة   -8
صا ة بالمنا  في يان  سارياة شاتى في وعا  الماايرر والتوجراااو ويتزايد اساتخدام الما وماا المالية المت 

ل  القراراا االقتصااااااااهية، و التالي ايهاها الياجة إلى عااااااامان موثو ية الما ومااو ويقدم الاام ون في مةا 
ماا عاااامان بشااااأن الما وماا المتصاااا ة بالمنا و يما  ن هرحاا الرقابة المياساااااة و ررهم من المانررن لد

  في اسااااااااتاراعاااااااااا الهاااااااانوي وتقدم المزيد من تدرج بصااااااااسة متزايدة اإلفصاااااااااتاا المالية المتصاااااااا ة بالمنا
 التوجرااا عند ال زومو

المنا  ويمان اعتاار التويااياا التي نشاارتاا فرقة الامل المانية باإلفصاااتاا المالية المتصاا ة ب  -9
                                                                                         التاباة لمة ت تيقرب االساااااتقرار المالي وثيقة ةتيةة، ويةري وعااااا  توجرااا  فثر تسصااااارال  م  افتهااااااب 

من الخبرة في إعداه اإلفصااتاا المالية المتصا ة بالمنا و واألسااس المنلقي هو  ن  ةل ي    الشارياا المزيد
قراراا مالية  فثر اساااااااااااتنارة، ية                                     ةااا الماتت اة ل تأمرن ع ى اتخاذيقدر المهاااااااااااتثمرون والمقرعاااااااااااون وال

مهاااااااااتقبل  يدريوا ييف يمان  ن تؤثر السرص المتصااااااااا ة بالمنا  ع ى المريز المالي ل مؤساااااااااهاااااااااة في ال  ن
وتغلي التويااياا  ر اة مةاالا    و( 4) يناات في نيان الدلل و يان التدفقاا النقدية وتهاااب المرزانيةة فما

  

(2) Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021, Sixth Assessment Report: Fact sheetمتاو في ،: 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/06/Fact_sheet_AR6.pdf.  

نداي ل يد 69/283 انظر قرار الةمعية الاامة (3)  و2030-2015 من مخاطر ال وارث ل سترة                                  ، المرفب الثاني، إطار س 

 و https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf, p. 8  : انظر  ( 4) 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/06/Fact_sheet_AR6.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
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يزية عمل المنظماا: اليويمة، واالسااااااااتراتيةية، و هارة  مواعاااااااايعية مخت سة تمثل الاناياااااااار األساااااااااسااااااااية ل 
اعاا     نواث ال ياناا عبر القلو وتنلبب التويااااياا ع ى جمي ( 1المخاطر، والمقاييت واألهداف )اإلطار 

 والوالياا القعاحيةو

   1اإلطار  
 :وصياا فرقة العمل المعنية باإلفصاياا المالية المتصلة بالمنائ

 اليويمة

 اإلفصاو عن تويمة الشرية فيما يخص المخاطر والسرص المتص ة بالمنا و 

 االستراتيةية

ر والسرص المتصااااااااا ة بالمنا  ع ى  عمال الشااااااااارية اإلفصااااااااااو عن ا ثار السا ية والميتم ة ل مخاط 
 واستراتيةرتاا وتخليلاا المالي ترثما ت ون ه ل الما وماا جوهريةو

 إهارة المخاطر

 زية تيديد الشرية ل مخاطر المتص ة بالمنا  وتقريماا و هارتاا لااواإلفصاو عن يي  

 المقاييت واألهداف

بالمنا  ترثما لتقريم و هارة المخاطر والسرص المتصا ة  اإلفصااو عن المقاييت واألهداف المهاتخدمة 
 ت ون ه ل الما وماا جوهريةو

 
 ن   2020ويبرن التقرير المرت ي لسرقة الامل المانية باإلفصاااتاا المالية المتصاا ة بالمنا  لاام  -10

الرقانية والشااااااااارياا،                                                                                  توياااااااااياا فرقة الامل ع ى الر م من  ناا تت قى تأيردا  متزايدا  من الةااا التنظيمية و 
الخايااااة بالمواعااااي   11يزال ي زم تيقرب تيهاااان يبرر في اإلفصاااااتاا فيما يتا ب بالتويااااياا الااااااااااااااااااا   ال

 المخت سةو  األر اة

                                                                                       ما بقية الورقة فاي مرتاة ع ى النيو التالي: في السصاااااااااااااال الثاني، تناق ئ التلوراا الرحيهااااااااااااااية  -11
اإلفصاااااااااااتاا المالية المتصاااااااااا ة بالمنا و وينصاااااااااا  التريرز في  األلررة في الماايرر والتوجرااا المتا قة ب 
التي ينلوي ع راا التنسر  الام ي لإلفصااااااااتاا المالية المتصااااااا ة   السصااااااال الثالل ع ى التيدياا الرحيهاااااااية

                                                                                               بالمنا ، والتقدم الميري لالل فترة ما نرن الدورترن، و مث ة عن هراسااااا تتعااامن ممارسااااا جردةو وتناق ئ 
لتي يمان  ن ياةل ناا الدعم المقدم من ساا هاا ة اإلمداه ال ام ة المتا قة باإلنال  باسااتيااب                  يعااا  ال يزية ا

                                                                                                اإلفصااااتاا المالية المتصااا ة بالمنا  وييهااان نوعرتااو ويارن السصااال الراب  موجزا  ل تقرير واساااتنتاجات ،  
لخبراك الااامل الياومي                                                                          فعااااااااااااااال  عن  سااااااااااااااح اة مقترتة قد يوه المنادو ون في الدورة الثاامناة والثالثرن لسريب ا

 الدولي النظر فرااو

ر والتوجيهاا المتعل ة باإلفصاااااااياا  التطوراا الر ي ااااااية األييرة في المعايي -       ثا يا   
 المالية المتصلة بالمنائ

،  2020يناقئ ه ا السصاااااااااال التلوراا الدولية واإلق يمية التي تدثت من  تشاااااااااارين الثاني/نوفمبر   -12
اك الااامال الياومي الادولي الماني باالمااايرر الادولياة بااة والثالثرن لسريب الخبر                         عنادماا ع قادا الادورة الهاااااااااااااااا

                                                                               إلنال ، يما يتناول با  التيدياا الرحيهاااااااية التي ت دها في ذلت اليرن، بما في ذلت نقص ل مياسااااااااة وا
 االتهاب في التنظيم ونقص المواكمة والموثو يةو 
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 التطوراا الدولية -ألف 

الماايرر الدولية في مةال اإلنال  المالي المنظم الهااحد هو الرحيهاية في وعا  إن  تد التلوراا   -13
مؤسااهااة الماايرر الدولية إلعداه التقارير المالية تشااارل مة ت هولي لماايرر االسااتدامةو و اد اقتراو  مناك 

التريرز ع ى                                                                                     التشاااااااااااااور،  اارا التاقرااا  ن االقتراو لقي ترتراا  واساااااااااااااا و وع ى الر م من  ن المراه هو
هاحل المتص ة بالمنا  بهب  القيمة الهو ية ل مؤسهاا، فإن  مناك المؤسهة سرولون األولوية في البداية ل م

الياجة الم ية إلى ما وماا  فعاال عن ت ت المهاااحلو و شااار  مناك المؤسااهااة إلى  نام سااربنون ع ى عمل 
في    ، وي لت ع ى عمل تيالف من رواه وعا  الماايرر فرقة الامل المانية باإلفصااتاا المالية المتصا ة بالمنا  

  CDPويتألف من مشاااااااروث  ( 5) ع ى القيمة الهاااااااو ية ل مؤساااااااهاااااااااتقديم التقارير المتا قة باالساااااااتدامة يريز  

، ومة ت ماايرر ال شااااااااف عن ال ر ون، والمااهرة الاالمية لتقارير األهاك، ( مشااااااااروث ال شااااااااف عن ال ر ون ) 
  امل، ومة ت ماايرر المياساااااااااااااة المتا قة باالسااااااااااااتدامةو وفي يانون األول/والمة ت الدولي لإلنال  المت 

، وهي نموذج  ولي اإلنال  المتا ب بالقيمة الهاو ية ل مؤساهااايالف ورقة بانوان  ، نشار الت 2020هيهامبر  
لمعيار اإلفصاااو المالي المتصاال بالمنا  يتعاامن متل ااا اإلفصاااو المقترتة لوعاا  اسااتراتيةية ونموذج 

 و( 6) وتوقااا  عمال

وساااااتريز ماايرر المياسااااااة الدولية المتا قة باالساااااتدامة التي اقترتتاا مؤساااااهاااااة الماايرر الدولية   -14
إلعداه التقارير المالية ع ى الما وماا ذاا األهمية الةوهرية لقراراا المهااااتثمرين والمقرعاااارن و ررهم من 

  الماليو واعتمد تيالف  ا المتا قة باإلنالالداحنرنو ويشااااااب  المهاااااتخدمون المقصاااااوهون مهاااااتخدمي ماايرره
، ومة ت ماايرر ال شااااااااف عن ال ر ون، والمااهرة الاالمية لتقارير األهاك، والمة ت الدولي CDPمشااااااااروث 

                                                                                                لإلنال  المت امل، ومة ت ماايرر المياسااااااااة المتا قة باالساااااااتدامة إطارا  مساهيميا  بشاااااااأن األهمية الدينامية 
لى األثر الواس  النلاب ع ى المةتم و ويمان ل قراك فام ييزية ل ةدوغ المالية إ  يتلور من األهمية العيقة

   و (7)                                                                                          التالف نوث اإلفصاتاا تااا  اللتالف المهتخدمرن المقصوهين والر ي المراه تقديم  في األطر المانية

اماة التي وتادعم المنظماة الادولياة لارحااا األوراب الماالياة ماااهرة إنشاااااااااااااااك مة ت لمااايرر االسااااااااااااااتاد -15
مؤساااااهاااااة الماايرر الدولية إلعداه التقارير الماليةو و نشاااااأا المنظمة الدولية لارحاا األوراب المالية طرتتاا  

                                                                                         فرقة عمل ع ى مهاااااااااتوغ المة ت مانية بالتمويل المهاااااااااتدامو ون شااااااااار تقرير نااحي، ت دها في  الانايااااااااار  
ة ت ماايرر المصاااا ية إلنةاو ماألساااااسااااية لوعاااا  الماايرر، وسااااماا اليويمة، وتلياا إشاااارا   يااااياب  

                                                                          و ياااادرا الارحة  يعااااا  تقريرا  يتعاااامن لمية عامة عن المااهراا اليالية، سااااواك من   و( 8) االسااااتدامة الدولية
                                                                                                        جان  الةااا التنظيمية  و القلاث، وتي رال  مسصااااااال  ل مااهراا الدولية البرحية واالجتمااية والمتصاااااا ة باليويمة 

 و( 9) و طر وماايرر األطراف الثالثة

  

  و/https://www.ifrs.org/projects/work-plan/sustainability-reporting :انظر (5)

فااااااااااااي (6)  / https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads  :مااااااااااااتاااااااااااااو 

Reporting-on-enterprise-value_climate-prototype_Dec20.pdfو  

لااااااام (7) التياااااالف  نواياااااا  نياااااان  الشااااااااااااااااااامااااال  2020  انظر  اإلنال   مااااااا  من  جااااال  في                                 ل امااااال  متااااااو  الشااااااااااااااريااااااا،  جاااااانااااا    :من 
https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Statement-of-

Intent-to-Work-Together-Towards-Comprehensive-Corporate-Reporting.pdfو  

(8) International Organization of Securities Commissions, Board, 2021, Report on sustainability-

related issuer disclosuresمتاو في ،: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD678.pdf.  

(9) International Organization of Securities Commissions, Board, 2020, Sustainable finance and the 

role of securities regulators and IOSCO  ، :متاو فيhttps://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSC 

OPD652.pdfو 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/sustainability-reporting/
https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Reporting-on-enterprise-value_climate-prototype_Dec20.pdf
https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Reporting-on-enterprise-value_climate-prototype_Dec20.pdf
https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Reporting-on-enterprise-value_climate-prototype_Dec20.pdf
https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Statement-of-Intent-to-Work-Together-Towards-Comprehensive-Corporate-Reporting.pdf
https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Statement-of-Intent-to-Work-Together-Towards-Comprehensive-Corporate-Reporting.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD678.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD678.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD652.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD652.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD652.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD652.pdf
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ر المنا  تأثرر ميتمل ع ى البياناا المالية ل شااااريااو ول لت،  ياااادرا مؤسااااهااااة الماايرر ولتغر  -16
الدولية إلعداه التقارير المالية مواه تثقيزية تشاااااارو األثر الميتمل ل مهاااااااحل المتصاااااا ة بالمنا  ع ى البياناا 

رر الادولياة إلعاداه   ا  فرااا الماااي                                                              الماالياةو وتشاااااااااااااامال جادوال  فيا   مث اة توعااااااااااااااييياة عن اليااالا التي قاد تتل
 و( 10) التقارير المالية من الشرياا النظر في تثار المهاحل المتص ة بالمنا  عند تلبرب مخت ف الماايرر

( مناقشااااااة مساهيمية  وساااااا  Capitals Coalitionوتره في ورقة  عدها احتالف رؤوس األموال ) -17
البياناا الماليةو وتهااااااات شاااااااف الورقة التساعل نرن  ها في                                              نلاقا  بشاااااااأن اإلشاااااااراف ع ى المهااااااااحل البرحية و ثر 

اإلنال  المالي واإلنال   رر المالي في سااااااااااااياب تهاااااااااااااب رؤوس األموال المتادهة، بما في ذلت تهاااااااااااااب  
األياااااول والخصاااااوم واإليراهاا والنسقاا، واألهم من ذلت  ياااااول ال يان الماد ل تقريرو ومن شاااااأن ذلت  ن 

ة باألهاك واإلشاراف ع ى رؤوس  موال متادهة إلرشااه المهاتخدمرن في  لمتا قيؤهي إلى تيهارن الما وماا ا
 و( 11) قراراتام وتيويل تخصيص المواره

فماا  ها التلوراا في وعاااااااااااااا  المااايرر الادولياة إلى  ياام هرحااا هولياة  لرغ باإعااهة التس رر في   -18
لإلنال  المت امل  لدوليالتصاااااااايااااااااا واسااااااات شااااااااف فرص ل تالقي وتازيز المواكمةو فقد اندم  المة ت ا

 و( 12) ومة ت ماايرر المياساااااة المتا قة باالسااااتدامة في منظمة جديدة اسااااماا مؤسااااهااااة اإلنال  عن القيمة
وع ى مهااتوغ المؤشااراا، قام المنتدغ االقتصاااهي الاالمي نتةمي  مخت ف التوجرااا الناشااحة في مةموعة  

 21تا قة باليويمة و وياااااااااااااى بإفصااااااااااااااتاا تغلي  والممن المقاييت الاالمية الماهية والبرحية واالجتمااية  
                                                                            مقياساااا  موسااااا و وتوجد  ر   رياحز هي: اليويمة وال وي  والناس والرلاكو وتشااامل   34                  مقياساااا   سااااسااايا  و

ريرزة ال وي  تويااااااااااااياا فرقة الامل المانية باإلفصاااااااااااااتاا المالية المتصاااااااااااا ة بالمنا ، وتناقئ ما ي ي: 
األراعااي، واليهاااسااية اإلياولوجيةه واسااتاال  المياله وسااي  الميال في  دام اناااثاا  اياا الدفرحة، واسااتخ

   و( 13) المناطب التي تااني من اإلجااه الماحي

،  ي الامل المنالي، يبرن الدلرل الةديد  13وفيما يتا ب نر ال المقاييت نادف التنمية المهاتدامة   -19
المهااااااااااااتدامة بماايرر المااهرة  نواث المؤشااااااااااااراا    ميةل مااهرة الاالمية لتقارير األهاك بشااااااااااااأن ر ال  هداف التن 

واإلفصاااتاا المتا قة نتغرر المنا  ليهات    و( 14) واإلفصاااتاا الوثيقة الصاا ة عند اإلنال  عن التقدم الميري
                                                                                             وثيقة الصااااا ة بقلاث األعمال فيهااااا ، نل بالقلاث الاام  يعاااااا و ول لت، وعاااااات المااهرة الاالمية لتقارير 

  

(10) International Financial Reporting Standards Foundation, 2020, Effects of climate-related matters 

on financial statements  ،متاااو في:  https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation 

/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdfو  

(11) Capitals Coalition, 2021, Disclosing impacts on natural, social and human capital in financial 

statementsمتااااااو في  ،:  https://capitalscoalition.org/wp-content/uploads/2021/03/Disclosing-capitals-

in-financial-statements-FINAL.pdfو  

 (12 ) Value Reporting Foundation, 2020, [International Integrated Reporting Council and Sustainability 

Accounting Standards Board] announce intent to merge in major step towards simplifying the corporate 

reporting system, 25 November و متاو في: https://integratedreporting.org/news/iirc-and-sasb-announce-

intent-to-merge-in-major-step-towards-simplifying-the-corporate-reporting-system/ و   

(13) World Economic Forum, 2020, Measuring Stakeholder Capitalism – Towards Common Metrics 

and Consistent Reporting of Sustainable Value Creationفاااااااي ماااااااتااااااااو   ،:  https://www.weforum.org / 

reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-consistent-reporting-of-

sustainable-value-creationو  

(14) Global Reporting Initiative, 2020, Linking the Sustainable Development Goals and the GRI 

standardsفاااااااااااي ماااااااااااتااااااااااااو   ،:  https://www.globalreporting.org/public-policy-partnerships/sustainable-

development/integrating-sdgs-into-sustainability-reporting/?utm_source=google&utm_medium=so 

cial&utm_campaign=sdgreportingpubو  

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf
https://capitalscoalition.org/wp-content/uploads/2021/03/Disclosing-capitals-in-financial-statements-FINAL.pdf
https://capitalscoalition.org/wp-content/uploads/2021/03/Disclosing-capitals-in-financial-statements-FINAL.pdf
https://integratedreporting.org/news/iirc-and-sasb-announce-intent-to-merge-in-major-step-towards-simplifying-the-corporate-reporting-system/
https://integratedreporting.org/news/iirc-and-sasb-announce-intent-to-merge-in-major-step-towards-simplifying-the-corporate-reporting-system/
https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
https://www.globalreporting.org/public-policy-partnerships/sustainable-development/integrating-sdgs-into-sustainability-reporting/?utm_source=google&utm_medium=social&utm_campaign=sdgreportingpub
https://www.globalreporting.org/public-policy-partnerships/sustainable-development/integrating-sdgs-into-sustainability-reporting/?utm_source=google&utm_medium=social&utm_campaign=sdgreportingpub
https://www.globalreporting.org/public-policy-partnerships/sustainable-development/integrating-sdgs-into-sustainability-reporting/?utm_source=google&utm_medium=social&utm_campaign=sdgreportingpub
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أن شاااااسافية يياناا القلاث الاام تقدم توجرااا بشاااااأن هور الهاااااياساااااة الاامة في  بشااااا األهاك توجرااا  لرغ  
 و( 15) تمارن الشسافية ولماذا يتارن ع ى مؤسهاا القلاث الاام  ن ت ون قدوة لغررها

وواياااا ت فرقة الامل المانية باإلفصاااااتاا المالية المتصاااا ة بالمنا  جاوهها إلياااادار توجرااا  -20
  ورياااااااد تنسر  مخت ف القلاعاا لتوجرااا فرقة الامل ألن ة المتصااااااا ة بالمنااإلفصااااااااتاا المالي بشاااااااأن  

ةالما وماا األفعاااال سااااتهاااام  ل شاااارياا بإهراج المخاطر والسرص المتصاااا ة بالمنا  في عم ياتاا المتا قة 
ل ثار المالية بإهارة المخاطر والتخليال االساااااااتراتيةيو و مواياة ذلت، سااااااارنمو فام الشااااااارياا والمهاااااااتثمرين 

                                                                          منا ، ع ى نيو يما ن األسااواب من توجي  االسااتثماراا نيو ت ول وفرص ونماذج  عمال لمرتالة نتغرر الا
و اإلعاااااااااااافة إلى ذلت، تاتزم فرقة الامل إيااااااااااادار تغررراا ميدهة لتقريرها النااحي    و( 16) مهاااااااااااتدامة ومرنةة

  و 2021في الر   الثالل من عام  2017 لاام

  في يان  القرار االقتصااهي تزيد الل   ع ى اا المتصا ة بالمناة اساتخدام الما ومفما  ن يياه -21
عامان موثو ية الما ومااو ولدعم الممارسارن في التزاماتام المتا قة بعامان موثو ية ما وماا في مخت ف  

الدولية  شااال اإلنال  الخارجي الموسا ، بما في ذلت الما وماا المتصا ة بالمنا ،  يادر مة ت الماايرر 
وجرااا تادف إلى هعم التلبرب المتهاااااااب والاالي الةوهة ل معيار الدولي ليهااااااااباا والعااااااامان ت لمراجاة ا

                                                           ،  و ما ي هاااااامى ةالتزاماا عاااااامان موثو ية الما وماا بخالف عم ياا ( المنق )   3000اللتزاماا العاااااامان  
 Assurance Engagements Other) مراجاة اليهاااباا  و اسااتاراعاااا الما وماا المالية التاريخيةة 

than Audits or Reviews of Historical Financial Information )  في التزامااا عااااااااااااااماان ،
وهااا ل التوجراااااا، إلى جاااانااا  المعياااار الااادولي اللتزامااااا   و( 17) موثو ياااة الما ومااااا في اإلنال  الخاااارجي

ثو ية ةالتزاماا عااااااامان مو                ،  و ما ي هااااااامى3410العااااااامان )المنق ( والمعيار الدولي اللتزاماا العااااااامان  
         ، تما ن  ( Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements) الدفرحةة    نياناا  اياا

 الممارسرن من التااطي م   نظمة اإلنال  الةديدةو 

                                                                                         وتةاوب مة ت الماايرر الدولية لمراجاة اليهاااباا والعاامان  يعااا  م  التأثرر المتزايد ل مهاااحل   -22
لمواسي مراجاة اليهاباا يادف إلى مهاعدة  لبياناا المالية بإيدار تنبي المتص ة بالمنا  ع ى مراجاة ا

وقد  قر مراجاو    و( 18) مراجاي اليهااباا ع ى مراعاة المخاطر المتصا ة بالمنا  في مراجاة البياناا المالية
فصااااااااو عن لبياناا المالية و د وا في اإلاليهااااااااباا المالية نتزايد تأثرر تغرر المنا  واتتماالا الخلأ في ا

 و( 19) رحيهية لمراجاة اليهاباا في تقاريرهمذلت في إطار النقاط ال

  

(15) Global Reporting Initiative, 2021, The GRI standards: a guide for policymakersفااااااااي مااااااااتاااااااااو   ،: 
https://www.globalreporting.org/media/nmmnwfsm/gri-policymakers-guide.pdfو  

  و/https://www.fsb-tcfd.org :انظر (16)

فاااااااااااي (17) -https://www.iaasb.org/publications/non-authoritative-guidance-applying-isae-3000  :ماااااااااااتااااااااااااو 

revised-extended-external-reporting-assuranceو  

(18) International Auditing and Assurance Standards Board, 2020, The consideration of climate-related 

risks in an audit of financial statement, Staff Audit Practice Alert, October  ،فااااااااااي  :مااااااااااتاااااااااااو 
https://www.iaasb.org/publications/consideration-climate-related-risks-audit-financial-statementو  

  Annual Report and Accounts 2020, Royal Dutch Shell  ,2021  ,pp.202 and :في EY فما التظت شاااااااااارية (19)

مااااااااتاااااااا203 فااااااااي،  -https://reports.shell.com/annual-report/2020/servicepages/downloads/files/cons  :او 

financial-statements-shell-ar20.pdfو  

https://www.globalreporting.org/media/nmmnwfsm/gri-policymakers-guide.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.iaasb.org/publications/non-authoritative-guidance-applying-isae-3000-revised-extended-external-reporting-assurance
https://www.iaasb.org/publications/non-authoritative-guidance-applying-isae-3000-revised-extended-external-reporting-assurance
https://www.iaasb.org/publications/consideration-climate-related-risks-audit-financial-statement
https://reports.shell.com/annual-report/2020/servicepages/downloads/files/cons-financial-statements-shell-ar20.pdf
https://reports.shell.com/annual-report/2020/servicepages/downloads/files/cons-financial-statements-shell-ar20.pdf
https://reports.shell.com/annual-report/2020/servicepages/downloads/files/cons-financial-statements-shell-ar20.pdf


TD/B/C.II/ISAR/98 

GE.21-12075 8 

 المبادراا اإلقليمية والوطنية بشأن اإلفصاياا المالية المتصلة بالمنائ -باء 

تقوهها  في ترن  ن فرقة الامل المانية باإلفصااااتاا المالية المتصااا ة بالمنا  هي مااهرة طواية -23
 التنظيمية، اتخ ا للواا لتشااةي  اعتماهها  ومية مخت سة، بما في ذلت الةااااألسااواب، فإن منظماا تا

تقرير فرقة   و تتى فرعااااا ، وذلت في  تيان يثررة في عاااااوك جدول  عمال  وسااااا  ل تمويل المهاااااتدامو وفي  
لياومياة في جمي   نيااك الااالم                                       يالت ظ  ن الةاااا التنظيمياة وال ياانااا ا  ،( 20) 2020لااام    الامال المرت ي

ا ن ةياا والهاااااااويد وشااااااار ي وفرنهاااااااا ويندا والمم  ة المتيدة لبريلانيا  يد فرقة الامل، بما في ذلت تاوماتؤ 
في الر     2021لاام  تقرير فرقة الامل المرت ي                                                       الاظمى و يرلندا الشاااااااامالية ونرويي ندا واليابانو وساااااااار نشاااااااار  

وهرحاا الرقابة في جمي   و اإلعااااااااافة إلى ذلت، شااااااااةات المصااااااااارف المريزية   و ( 21) 2021الثالل من عام  
                                                                        ل شااااااة تخعاااارر النظام المالي، الشاااارياا التي تصاااادر هيونا  عامة  و  ساااااما  ع ى  نياك الاالم، من لال

                                                                                     اإلفصاااااو عن ذلت في هورة اإلنال  الهاااانوية، تماشاااايا  م  تويااااياا فرقة الاملو وتهاااااعد شااااااة تخعاااارر 
 لي ع ى تهري  ذلتو  النظام الما

ديدة التي تدثت من  الدورة الهااااااااااااباة والثالثرن لسريب  ة ع ى التلوراا الةوفيما ي ي با  األمث  -24
                و وال ي قصاد نا ل ( 2021إلى تموي/يولي    2020الخبراك الياومي الدولي الاامل )من تشارين الثاني/نوفمبر  

 األمث ة  ن ت ون تصريةو

ؤيد التير  م: ةنين ن في نيانا ( 22) ذير ويراك مالية مةموعة الهاااااااااااااة  ،2021وفي تزيران/يوني    -25
ياااااااااوب إفصااااااااااتاا مالية إلزامية متصااااااااا ة بالمنا  توفر ما وماا متهاااااااااقة ومسردة التخاذ القرار ل طراف  

  و( 23) المشارية في الهوبوووة

 ن اإلفصاااااتاا التي  وياااات ناا فرقة   2020وتبرن التلوراا التي تدثت من  تشاااارين الثاني/نوفمبر   - 26
 هواا مخت سةو فمصااااارف البراييل المريزي يسرن ع ى المؤساااااهااااااا المالية                                  الامل تنس   بلرب شاااااتى و اساااااتخدام 

ومهاااحل اليويمة باسااتخدام                                                                              األل  بإفصاااتاا فرقة الامل و إفصاااتاا  وساا  نلاقا  ل ةوان  البرحية واالجتمااية 
مااية والبرحية  مرت ترن ل تنسر ، األولى هي تقديم ما وماا نواية عن اليويمة واالستراتيةية و هارة المخاطر االجت 

وفي الصااااارن، يادف ننت الصااااارن الشاااااابي إلى جال    و ( 24) والمنالية، والثانية هي اإلفصااااااو عن ما وماا يمية 
                                                                                                      اإلفصااااااااااو عن الما وماا المتا قة بالمنا  واناااثاا ال ر ون إلزاميا  في المهاااااااااتقبل، ندكا  بالمصاااااااااارف التةارية  

                                                     البوريااااةو وسااااتنس   متل ااا اإلفصاااااو بالتااون م  الارحاا  المي ية الرحيهااااية ثم الشاااارياا المي ية المدرجة في  
   و ( 25) ولية، يةزك من جاوه  وس  لدف  ةالتيول األلعرة ل مقرعرن الصرنررن المالية الد 

  

(20) Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2020, 2020 Status Reportفاااااااااي ماااااااااتااااااااااو   ،: 
https://www.fsb-tcfd.org/publications/و  

 المرج  نسه و  (21)

 لبريلانيا الاظمى و يرلندا الشمالية والوالياا المتيدة األمرياية واليابانو لمانيا و يلاليا وفرنها ويندا والمم  ة المتيدة  (22)

(23) Group of Seven, 2021, G[roup of Seven] finance ministers and central bank governors’ 

communiqué, 5 June, London في متاااااااو   ،:  https://www.g7uk.org/g7-finance-ministers-and-central-

bank-governors-communique/و  

(24) Central Bank of Brazil, 2021, Regulation on the disclosure of social, environmental and climate-

related risks by financial institutions, BCB Public Consultation No. 86/2021و  

(25) China Banking News, 2021, Chinese Central Bank to launch climate-related financial disclosure 

requirements, drive green transformation of domestic lenders, 6 Juneفااااااااااااااي مااااااااااااااتاااااااااااااااو   ،: 
https://www.chinabankingnews.com/2021/06/06/chinese-central-bank-to-launch-climate-related-

financial-disclosure-requirements-drive-green-transformation-of-domestic-lenders/و  

https://www.fsb-tcfd.org/publications/
https://www.g7uk.org/g7-finance-ministers-and-central-bank-governors-communique/
https://www.g7uk.org/g7-finance-ministers-and-central-bank-governors-communique/
https://www.chinabankingnews.com/2021/06/06/chinese-central-bank-to-launch-climate-related-financial-disclosure-requirements-drive-green-transformation-of-domestic-lenders/
https://www.chinabankingnews.com/2021/06/06/chinese-central-bank-to-launch-climate-related-financial-disclosure-requirements-drive-green-transformation-of-domestic-lenders/
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                                                                                  و ياااااااااادر البنت المريزي األورو ي ألول مرة هلرال  تول المخاطر المنالية والبرحية يتعاااااااااامن نوث  -27
ويل   من البنو  إجراك تقريم ذاتي فيما يتا ب نتوقااا البنت    اإلفصااااااااااااااتاا المتصااااااااااااا ة بالمنا  المتوقاة

  و ( 26) المصارفزي األورو ي، ت ي  باد عام واتد مراجاة يام ة من البنت المريزي األورو ي لممارساا  المري
واعتمد مصاااارف نيغارا مالرزيا توجرااا تصاااانيزية لإلفصاااااو الخاعاااا  لإلشااااراف ال ي تقوم ب  المؤسااااهاااااا 

ا االنتقالية )هعم الامل                                                                 يا  م  توياااااياا فرقة الاملو وتشااااامل التوجرااا نظاما  تدريةيا  ل سحاالمالية، تماشااااا 
المنااالي والتاادانرر االنتقاااليااة وقواحم المرا اااة( إلقرار جاوه والتزاماااا االنتقااال الم موسااااااااااااااااة التي تقوم ناااا 

                          رحية األوساااا  نلاقا  من لالل  مؤسااااهاااااا األعمال والقيام، ع ى  رار التصاااانيف األورو ي، نتقريم النتاح  الب 
                                                     تيديدا  ع ى ييزية تأثرر الام ياا التةارية ع ى الت وث   مبد  عدم تدوث عاااااااااااارر ذي شااااااااااااأن، م  التريرز

 و( 27) والتنوث البرولوجي ويساكة استخدام المواره

                                                                                 وفي  لمانيا، ي نظر إلى فرن تويااااياا فرقة الامل ع ى جمي  الشاااارياا المدرجة في البوريااااة  -28
الةديدة ومتل ااا التأهرل،                                                               لتأه  ل مخاطر األوسا  نلاقا ، بما في ذلت االساتاداه ل ت نولوجياافي ساياب ا

والتاارا هرحاة النقاد   و( 28) وساااااااااااااارنااريوهااا األيمااا وعوامال الت  ساة مثال تغرر المناا  ونادرة المواره والةواح 
لبرحية ل قلاث المالي  ناا تيرل الهااااااانغافورية  ن ت ير في مااهحاا التوجراية النااحية بشاااااااأن إهارة المخاطر ا

  و( 29) ي ذلت تويياا فرقة الامل، لتوجي  إفصاتاا عن المخاطر البرحيةإلى  طر اإلنال  الدولية، بما ف

، 2020لاام                                                                               ووفقا  ل تقرير المرت ي لسرقة الامل المانية باإلفصاااااااااتاا المالية المتصاااااااا ة بالمنا  -29
ياا فرقة الامل ؤيد توياااياا فرقة الاملو وتشاااة  اليابان تويااا لدغ اليابان  فبر عده من الشااارياا التي ت 

ل اتياه فرقة الامل ال ي تدعم  ويارة االقتصااااااااه والتةارة والصاااااااناعة وويارة البرحة والويالة اليابانية من لال
رل ل خدماا الماليةو وياقد الب د مؤتمراا قمة سااانوية مانية بسرقة الامل، ولدي  نهاااخة بال غة اليابانية من هل

  و( 30) التنسر  ال ي وعات  فرقة الامل

المسوعاااية األورو ية اإلفصااااتاا المالية المتصااا ة بالمنا  يةزك من مةموعة  وسااا  من وتلبب  -30
                                                                                               التشااريااا في  عقاب للة الامل األورو ية لتمويل النمو المهااتدامو وتةهااد الحية التصاانيف تسهااررا  متهااقا  

من جمي                                                   باتااا لاياااة بال مناا، وساااوف ت ون جزكا  ال يتةز                                    ل نشااالة االقتصااااهية المهاااتدامة مقرونة  
وسرتارن ع ى القلاث المالي  ن يقدم تقارير ع ى مهتوغ المنتةاا   و( 31)                                   التشريااا األورو ية، ندكا  بالمنا 

  

(26) European Central Bank, 2020, ECB publishes final guide on climate-related and environmental 

risks for banks, 27 Novemberمتاو في ،:  https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/202 
0/html/ssm.pr201127~5642b6e68d.en.htmlو   

(27) Bank Negara Malaysia, 2021, Climate change and principle-based taxonomyفااااااااااي مااااااااااتاااااااااااو   ،: 
https://www.bnm.gov.my/documents/20124/938039/Climate+Change+and+Principle-based+ 

Taxonomy.pdfو  

(28) Sustainable Finance Committee, 2021, Shifting the trillions: A sustainable financial system for the 

great transformationفاااي ماااتااااااااو   ،:  https://sustainable-finance-beirat.de/wp-content/uploads/2021/03 / 
210319_SustainableFinanceCommiteeRecommendations.pdfو  

(29) Monetary Authority of Singapore, 2020, Guidelines on environmental risk management (banks(  ،
فاااي -https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations  :ماااتااااااااو 

Guidance-and-Licensing/Commercial-Banks/Regulations-Guidance-and-

Licensing/Guidelines/Guidelines-on-Environmental-Risk---Banks/Guidelines-on-Environmental-

Risk-Management-for-Banks.pdfو  

  وhttps://tcfd-consortium.jp/en :انظر (30)

(31) European Commission, E[uropean] U[nion] taxonomy for sustainable activitiesفاااااااااي ماااااااااتااااااااااو   ،: 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-

taxonomy-sustainable-activities_enو  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr201127~5642b6e68d.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr201127~5642b6e68d.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr201127~5642b6e68d.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr201127~5642b6e68d.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr201127~5642b6e68d.en.html
https://www.bnm.gov.my/documents/20124/938039/Climate+Change+and+Principle-based+%0bTaxonomy.pdf
https://www.bnm.gov.my/documents/20124/938039/Climate+Change+and+Principle-based+%0bTaxonomy.pdf
https://www.bnm.gov.my/documents/20124/938039/Climate+Change+and+Principle-based+%0bTaxonomy.pdf
https://sustainable-finance-beirat.de/wp-content/uploads/2021/03/210319_SustainableFinanceCommiteeRecommendations.pdf
https://sustainable-finance-beirat.de/wp-content/uploads/2021/03/210319_SustainableFinanceCommiteeRecommendations.pdf
https://sustainable-finance-beirat.de/wp-content/uploads/2021/03/210319_SustainableFinanceCommiteeRecommendations.pdf
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Commercial-Banks/Regulations-Guidance-and-Licensing/Guidelines/Guidelines-on-Environmental-Risk---Banks/Guidelines-on-Environmental-Risk-Management-for-Banks.pdf
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Commercial-Banks/Regulations-Guidance-and-Licensing/Guidelines/Guidelines-on-Environmental-Risk---Banks/Guidelines-on-Environmental-Risk-Management-for-Banks.pdf
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Commercial-Banks/Regulations-Guidance-and-Licensing/Guidelines/Guidelines-on-Environmental-Risk---Banks/Guidelines-on-Environmental-Risk-Management-for-Banks.pdf
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Commercial-Banks/Regulations-Guidance-and-Licensing/Guidelines/Guidelines-on-Environmental-Risk---Banks/Guidelines-on-Environmental-Risk-Management-for-Banks.pdf
https://tcfd-consortium.jp/en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
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  وفيما يخص ال ياناا ال بررة المدرجة   و ( 32) ومهاااااتوغ ال ياناا ع ى تد ساااااواك من لالل الحية التمويل المهاااااتدام 
و  ( EU/2014/95جي  اإلنال   رر المالي )التوجي                                            بورية، تلب ب متل ااا إنال  إعافية بموج  تو ال  في

في  ورو ا ما وماا  فثر عن تغرر المنا  والت يف م   ، سااااااااااتتاو2021                             ول لت، اعتاارا  من ساااااااااانة اإلنال  
                               د  ل لتوجي  اإلنال   رر المالي،                                                          و ذا ق بل التوجي  المقترو لإلنال  عن اسااااااااتدامة الشاااااااارياا الما   و( 33) تغرر المنا 
                                                                             وسااااا   ليشااااامل جمي  الشااااارياا ال بررة والشااااارياا المدرجة في األساااااواب المنظمة )باساااااتثناك سااااار   فإن النلاب 

  و (34)                                                                                       المشاااااري  الصااااغرغ المدرجة في البوريااااة( وساااارتل   عاااامانا  ميدوها  بشااااأن الما وماا المب ن عناا
عن    ية لإلنال  رو ألورو ي لإلنال  المالي إلى يايا ة ماايرر  و وهعت المسوعاية األورو ية السريب االساتشااري ا 

   و( 35) االستدامة، و ع ن السريب  ن  سرتااون في ه ا الصده م  الارحاا الدولية القاحمة المانية نوع  الماايرر 

وفي مخت ف الب دان، ت شاااااااااف التلوراا التي تدثت من  الدورة الهااااااااااباة والثالثرن لسريب الخبراك  -31
نرويي ندا،  ع نت ويارة البرحة عن مشااروث قانون مقترو   ومي الدولي الاامل عن التشااريااا المقب ةو فسياليا

لةال اإلفصاااتاا المالية المتصاا ة بالمنا  إلزامية ل شاارياا المدرجة في البوريااة وشاارياا التأمرن ال بررة 
التشااااااري ، إذا وافب ع ي    والمصااااااارف ومديري الوهاح   رر المصاااااارفية ومديري االسااااااتثمارااو وساااااايشااااااترط

،  2022                                                                 ييان يبرر ندك إفصااتاا متصا ة بالمنا  ل هانواا المالية ندكا  من سانة  200البرلمان، ع ى نيو  
وفي سااااويهاااارا، طرو المة ت االتياهي   و( 36) ع ى  قرب تقدير  2023ع ى  ن يبد  تقديم اإلفصاااااتاا في عام  

  و (37)                                                 راحدا  عالميا  في مةال الخدماا المالية المهاااااتدامة مقترتاا م موساااااة بشاااااأن ييزية تدايم هور الب د نوياااااس   
  و ( 38) وفي المم  ااة المتياادة، يةري النظر في مقترتااا لسرن اإلفصااااااااااااااااتااا الماااليااة المتصاااااااااااااا ااة باالمنااا 

  و (39) تتااا  المم  اة المتيادة في تنسرا  توياااااااااااااايااا فرقاة الامال  لريلاة طريب مصاااااااااااااااتااة النا  الا ي وتبرن

  

 Regulation (EU)2088 / 2019of the European Parliament and of the Council of 27 November  :انظر (32)

2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sectorفاااااااي ماااااااتااااااااو   ،  https://eur-

lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/ojو  

(33) European Securities and Markets Authority, 2021, Final Report. Advice on Article 8 of the 

Taxonomy Regulationمتاو في ،:  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma30-379-

471_final_report_-_advice_on_article_8_of_the_taxonomy_regulation.pdfو  

(34) Global Reporting Initiative, 2021, GRI backs mandatory E[uropean] U[nion] reporting on 

sustainability impactsفي متاااااااو   ،:  https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/gri-backs-

mandatory-eu-reporting-on-sustainability-impacts/و  

(35) European Financial Reporting Advisory Group, 2021, Commissioner McGuinness invites EFRAG 

to start technical work on draft sustainability reporting standards and proceed with governance 

reforms as soon as possible, Mayمتاو في ،:  https://www.efrag.org/News/Public-292/Commissioner-

McGuinness-invites-EFRAG-to-start-technical-work-on-draftو  

(36) New Zealand, Ministry for the Environment, 2021, Mandatory climate-related disclosures, April  ،
فاااااااااااااااااي -https://environment.govt.nz/what-government-is-doing/areas-of-work/climate  :ماااااااااااااااااتااااااااااااااااااو 

change/mandatory-climate-related-financial-disclosures/و  

(37) Switzerland, Federal Department of Finance, 2021, Switzerland promotes transparency on climate-

related financial risks, 12 Januaryفاااااي ماااااتااااااااو   ،:  https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation / 

media-releases.msg-id-81924.htmlو   

 (38 ) United Kingdom, Department for Business, Energy and Industrial Strategy, 2021, Consultation, 

Mandatory climate-related financial disclosures by publicly quoted companies, large private companies 

and LLPs, 24 March متاو في ،:  https://www.gov.uk/government/consultations/mandatory-climate-related-

financial-disclosures-by-publicly-quoted-companies-large-private-companies-and-llps و   

(39) United Kingdom, Her Majesty’s Treasury, 2020, Interim Report of the [United Kingdom]’s Joint 

Government-Regulator TCFD Task Forceفاااااااااي ماااااااااتااااااااااو   ،:  https://assets.publishing.service.gov.uk / 

government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/933782/FINAL_TCFD_REPORT.pdfو  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma30-379-471_final_report_-_advice_on_article_8_of_the_taxonomy_regulation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma30-379-471_final_report_-_advice_on_article_8_of_the_taxonomy_regulation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma30-379-471_final_report_-_advice_on_article_8_of_the_taxonomy_regulation.pdf
https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/gri-backs-mandatory-eu-reporting-on-sustainability-impacts/
https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/gri-backs-mandatory-eu-reporting-on-sustainability-impacts/
https://www.efrag.org/News/Public-292/Commissioner-McGuinness-invites-EFRAG-to-start-technical-work-on-draft
https://www.efrag.org/News/Public-292/Commissioner-McGuinness-invites-EFRAG-to-start-technical-work-on-draft
https://environment.govt.nz/what-government-is-doing/areas-of-work/climate-change/mandatory-climate-related-financial-disclosures/
https://environment.govt.nz/what-government-is-doing/areas-of-work/climate-change/mandatory-climate-related-financial-disclosures/
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-81924.html
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-81924.html
https://www.gov.uk/government/consultations/mandatory-climate-related-financial-disclosures-by-publicly-quoted-companies-large-private-companies-and-llps
https://www.gov.uk/government/consultations/mandatory-climate-related-financial-disclosures-by-publicly-quoted-companies-large-private-companies-and-llps
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/933782/FINAL_TCFD_REPORT.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/933782/FINAL_TCFD_REPORT.pdf
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ااا النااحية مشااااسوعة نبيان إلهراجاا في  ناا الهااااياساااااتي والقواعد والتوجر و ياااادرا هرحة الهاااا و  المالي نيا
التقرير المالي الهاااانوي المتا ب بالتيقب مما إذا يانت اإلفصاااااتاا تتهااااب م  تويااااياا فرقة الامل و يان  

  عن   2021 مايو   يار/ 20                                        وفي الوالياا المتيدة األمرياية،   ع ن في    و( 40) لم يان األمر ي لتاألسااااب إن 
ر تنسر ي بشاااااااااااأن المخاطر المالية المتصااااااااااا ة بالمنا ، ينلوي ع ى تاااا واسااااااااااااة النلاب فيما يخص  م

 ا لةنة األوراب  و د  و( 41) الشااسافية واإلفصاااو واالسااتثمار بالنهاااة ل مهااتثمرين والشاارياا والةااا التنظيمية
                          ا  و ط قت فرقة  عمل جديدة المالية والبورياا مشاورة بشأن اإلفصاتاا عن البياناا المتص ة نتغرر المن 

وط بات لةناة األوراب الماالياة من   و( 42) مانياة باالمناا  والشااااااااااااااؤون البرحياة واالجتماااياة ومهااااااااااااااااحال اليويماة
ال اإلفصااااااو عن المخاطر المنالية وتقديم  المياسااااابرن تقديم مالتظاا ع ى القواعد التي تعاااااااا في مة

  و( 43) ويمةالتقارير عن الشؤون البرحية واالجتمااية ومهاحل الي

وتقوم الةااا التنظيمية نتوسااااي  نلاب إشاااارافااو فسي  سااااتراليا، اتخ ا ال ةنة األسااااترالية ل وراب  -32
تغرر المنا  من الشاااااارياا والمؤسااااااهاااااااا                                                                    المالية واالسااااااتثمار قرارا  لزياهة رقانتاا ع ى التقارير المقدمة عن

  و( 44) ي اتتماالا ةالتموي  األلعرةالمالية المدرجة في البورية، بما في ذلت يياهة التدقرب ف

                                                                                      وسااربد  البنت المريزي األورو ي في تريرز التاار الةاد اإلشاارافي  يعااا  ع ى المخاطر المتصاا ة   -33
و ن غت الارحة األورو ية ل وراب المالية واألسااااااواب عن إهراج اإلفصاااااااتاا عن االسااااااتدامة في   و( 45) بالمنا 

  و( 46) استراتيةرتاا في مةال الريد

وفي يندا، تاتزم الياومة  ن ت ون قدوة لغررهاو فالقانون ال ندي ل مهااكلة عن ياافي االناااثاا  -34
م  ويير البرحة وتغرر المنا ، ننشااااااااااااار تقرير سااااااااااااانوي عن                                               الصاااااااااااااسرية ي  زم ويير المالية  ن يقوم، بالتااون  

 و( 47) تص ة نتغرر المنا اإلجراكاا التي اتخ تاا الياومة االتياهية إلهارة المخاطر والسرص المالية الم

  

(40) Financial Conduct Authority, 2020, Proposals to enhance climate-related disclosures by listed 

issuers and clarification of existing disclosure obligations, Policy Statement PS20/17ماااتااااااااو  :فاااي  ، 
https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps20-17.pdfو  

(41) United States of America, White House, 2021, Executive order on climate-related financial risk, 21 

Mayمتااااااو في  ،:  https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/20/executi 

ve-order-on-climate-related-financial-risk/و  

(42) United States of America, Securities and Exchange Commission, 2021, Public input welcomed on 

climate change disclosures, Public statement, 15 Marchمتاو في ،: https://www.sec.gov/news/public-

statement/lee-climate-change-disclosuresو  

(43) Accounting Today, 2021, [Securities and Exchange Commission] SEC reaches out to accountants 

on [environmental, social and governance] ESG disclosures, 25 Mayمتاو في ،:  https://www.accoun 

tingtoday.com/news/sec-reaches-out-to-accountants-on-esg-disclosuresو  

 (44 ) Price J, 2018, Climate change, keynote speech presented by Commissioner, Australian Securities and 

Investments Commission, at the Centre for Policy Development: Financing a Sustainable Economy, 

Sydney, Australia, 18 June متاو في ،:  https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/speeches/climate-change/ و  

(45) Elderson F, 2021, Patchy data is a good start: from Kuznets and Clark to supervisors and climate, 

keynote speech presented at a joint conference of the European Central Bank–European Bank for 

Reconstruction and Development entitled “Emerging climate-related risk supervision and 

implications for financial institutions”, Frankfurt, Germany, 16 Juneمتاو في ،:  https://www.ecb.eur 

opa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210616~44c5a95300.en.htmlو   

(46) European Union, European Securities and Markets Authority, 2020, ESMA strategic orientation 

  وhttps://www.esma.europa.eu/file/54192/download?token=SM2LJTqz :، متاو في22[20]–2020

(47) Canada, Department of Finance Canada, 2021, Canada launches Sustainable Finance Action 

Council, 12 Mayفااي مااتااااااااو   ،:  https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2021/05/canada-

launches-sustainable-finance-action-council.htmlو  

https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps20-17.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/20/executive-order-on-climate-related-financial-risk/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/20/executive-order-on-climate-related-financial-risk/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/20/executive-order-on-climate-related-financial-risk/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/20/executive-order-on-climate-related-financial-risk/
https://www.sec.gov/news/public-statement/lee-climate-change-disclosures
https://www.sec.gov/news/public-statement/lee-climate-change-disclosures
https://www.accountingtoday.com/news/sec-reaches-out-to-accountants-on-esg-disclosures
https://www.accountingtoday.com/news/sec-reaches-out-to-accountants-on-esg-disclosures
https://www.accountingtoday.com/news/sec-reaches-out-to-accountants-on-esg-disclosures
https://www.accountingtoday.com/news/sec-reaches-out-to-accountants-on-esg-disclosures
https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/speeches/climate-change/
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210616~44c5a95300.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210616~44c5a95300.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210616~44c5a95300.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210616~44c5a95300.en.html
https://www.esma.europa.eu/file/54192/download?token=SM2LJTqz
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2021/05/canada-launches-sustainable-finance-action-council.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2021/05/canada-launches-sustainable-finance-action-council.html
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التحدياا الر ي ااية التي :عترا التنذيذ العملي لصفصاااياا المالية المتصاالة   -       ثالثا   
 بالمنائ

 حدياا المطرويةالت دم المحرز والت -ألف 

  في الدورة الهاااااباة والثالثرن لسريب الخبراك الاامل الياومي الدولي الماني بالماايرر الدولية ل مياساااااة  -35
  و (48) ظت تيدياا رحيهاااااااية فيما يتا ب بالتنسر  الام ي لإلفصااااااااتاا المالية المتصااااااا ة بالمنا  ، لوتواإلنال

ال اإلفصااتاا المالية اليالية المتصا ة بالمنا ، واالفتقار وشام ت التيدياا عدم اتهااب البياناا وعدم افتم
ظ السريب في ت ت الدورة  إلى مقاييت و هداف موتدة، وعدم اتهااااااااب المؤشااااااارااو و اإلعاااااااافة إلى ذلت، الت

،  نقص التنظيم والمواكمة والموثو ية، ونقص الخبراا والقدراا السنية، والياجة إلى تشااااااااااةي  الممارساااااااااااا الةردة 
 ياا وتوجرااا و هواا عم يةو ووع  مناة

                                                                                         وقد   تري تقدم يبرر باد انقعااك عام واتد، ول ن ال تزال توجد تيدياا يثررة  يعاا و فا ى سابرل   -36
      ن دا   52شاارية وطنية في   100ثال، ت شااف نتاح  الدراساااا االسااتقصاااحية  ن اإلفصاااو من جان   فبر الم

في الماحة، في ترن ياه اإلفصااااااو من  15ياه ننهااااااة    ( N100                                    ع ى الصاااااارد الاالمي )ت ارف بالمختصااااار  
في   18                         في الماحةو و جماال ، ند    8ننهاااااااااة    ( G250                             شاااااااارية عالمية )ت ارف بالمختصاااااااار    250جان   فبر  

في تقديم تقارير تتماشاى م  توياياا فرقة    G250في الماحة من شارياا   37و  N100الماحة من شارياا 
شااارية   1 100                                                اا المقدمة وفقا  لتوياااياا فرقة الامل من  فثر من  و إلقاك نظرة ع ى اإلفصاااات  و( 49) الامل
اإلفصااااااااو عن البياناا                                       ن الشااااااارياا تيري تقدما  من ترل تغلية  يتبرن  والية قعااااااااحية في الاالم   42في 

او يما  شااار التقرير عن الدراسااة االسااتقصاااحية إلى عاارورة  ن تنظر الشاارياا نظرة  وساا  المنالية ونوعرتا
المنالية الماهية واالنتقالية التي تواجااا، و ن تيده السرص المتاتة ل تصاادي لت ت المخاطرو  إلى المخاطر  

في الماحة مناا تغرر   15ل سااوغ ا ل هاارناريوهاا، وال يتناو في الماحة من الارنة تي رال  41              وال ي ةري سااوغ  
   و( 50) المنا  في نياناتاا المالية

، 2020لاام   لسرقة الامل المانية باإلفصاااتاا المالية المتصاا ة بالمنا   التقرير المرت يويصااف  -37
في الماحة من  60                                                                           التقدم ال ي تيريل الشاااااااارياا في تنسر  تويااااااااياا فرقة الاملو ويالت ظ  ن ما يقرب من 

وم                                                              فرقة الامل،  و تقدم تقاريرها وفقا  لتوياااياا فرقة الامل  و تق  ( 51) شااارية عامة في الاالم تؤيد 100 فبر 
منظمة عن تأيردها لتويااااااااياا فرقة   1 500،  عر ت  فثر من 2020با راماو وفي تشاااااااارين األول/ فتو ر 

 و ( 52) 2019لاااام    فرقااة الاماال المرت يير  تقر في الماااحااة( مناا     85) منظمااة    700الاماال،  ي نزياااهة تقااارب  
  2020لاام  المرت ي  التقريرمنظمة مؤيدةو ويتعاااامن   2 000، ارتس  الاده إلى 2021و ي ول تموي/يولي   

  1701                                                                                              نتاح  تقارير اإلنال  المالي المراج اة والتقارير الهاااانوية والتقارير المت ام ة وتقارير االسااااتدامة لااااااااااااااااااا 

  

 وTD/B/C.II/ISAR/94 انظر (48)

 (49 ) KPMG [Klynveld Peat Marwick Goerdeler], 2020, The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020  و 

(50) EY, 2021, Global Climate Risk Disclosure Barometerمتاو في ،:  https://assets.ey.com/content/dam/ey 

-sites/ey-com/en_gl/topics/assurance/ey-if-the-climate-disclosures-are-improving-why-isnt-

decarbonization-accerlerating.pdfو  

اإلفصاااتاا المالية المتصاا ة بالمنا  ي مة ةالتأيردة ومشااتقاتاا لإلشااارة إلى التنسر   و الدعم عن طريب  تهااتخدم فرقة الامل المانية ب (51)
 و عن طريب تشاااةي  الشااارياا والمنظماا األلرغ ع ى تنسر  التوياااياا  عقد اجتماعاا ألععااااحاا وتيهااارر االتهااااب في التنسر ،

 و و ملالبتاا ن لت

(52) Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2020, 2020 Status Report  ،فاااااااااي  :ماااااااااتااااااااااو 
https://www.fsb-tcfd.org/publications/و  

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/assurance/ey-if-the-climate-disclosures-are-improving-why-isnt-decarbonization-accerlerating.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/assurance/ey-if-the-climate-disclosures-are-improving-why-isnt-decarbonization-accerlerating.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/assurance/ey-if-the-climate-disclosures-are-improving-why-isnt-decarbonization-accerlerating.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/assurance/ey-if-the-climate-disclosures-are-improving-why-isnt-decarbonization-accerlerating.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/assurance/ey-if-the-climate-disclosures-are-improving-why-isnt-decarbonization-accerlerating.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/publications/
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او وع ى الر م من ييااهة اإلفصاااااااااااااااو عن الما ومااا الماالياة ماانياة قلااعاا           ن ادا  في ث  69شاااااااااااااارياة عااماة من  
تقرير فرقة   ال يزال ي زم مواياااا ة التقدمو ويتعاااامن ،2017المتصاااا ة بالمنا  من  نشاااار التويااااياا في عام 

                         ن دا  في ثمانية قلاعااو   69شااااارية عامة من   1701نتاح  اإلنال  من جان    2020المرت ي لاام الامل 
                                                         ، لم يزه اإلفصاااااااااااااو عن الما وماا وفقا  لتويااااااااااااياا فرقة الامل إال 2019و  2017نرن عامي  وفي السترة
الو وال يزال اإلفصاو عن التأثرر المالي الميتمل لتغرر المنا  ع ى  عمال نقاط محوية في المتوس 6بمقدار 

                                   المنظماا واستراتيةياتاا متدنيا و  

اساااااااااااااام ل قلااث الماالي في تهااااااااااااااارال االنتقاال إلى و االنظر إلى تةم التيادي المناالي والادور اليا  -38
صااااسري من  جل تهااااارل                                                                   لصااااافي الصااااسري الناااثاا ال ر ون،   ط ب تيالف  الساااااو المالي ل صااااافي الا

وفيما يتا ب بالقلاث   و( 53) التنهاااارب االسااااتراتيةي نرن  ياهاا مخت ف المؤسااااهاااااا المالية في القلاث المالي
                                                  لاايا  ل تنسر  يتعاااااااااااامن تقريما  مسصااااااااااااال  إلفصاااااااااااااتاا فراهغ                                      المصاااااااااااارفي،  ياااااااااااادرا فرقة الامل تقريرا  ق

                                      يااياناا تماشاايا  م  تويااياا فرقة الامل وقد ياها التقارير المقدمة من مديري األيااول و   و( 54) رفالمصااا
                                                              ، اساااااتةابة  لمتل ااا اإلنال  اإللزامية الوارهة في ةمااهئ االساااااتثمار 2020و 2019يياهة يبررة نرن عامي 

ويتا ب  تد  هنى مهاتوياا اإلنال   و 2020ص مؤشاراا ميدهة متصا ة بالمنا  في عام المهاؤولة فيما يخ
يااول بالمتوسااال المرج  لمقياس يثافة اناااثاا ال ر ونو وتيهاار من يل من مديري األيااول و يااياب األ
من  ، وهي شاارافة هولية يقوهها القلاث المالي،  ياس ال ر ون  ( 55) الشاارافة الخدماا المالية ليهاااب ال ر ون 

المرتالة بمخت ف فحاا األيااااااول واإلفصاااااااو   لالل توجي  مناةي مسصاااااال لقياس اناااثاا  اياا الدفرحة
عيارها إلى نروتويول  اياا الدفرحة، وال ساااااااايما المتل ااا الميدهة في معيار المياساااااااااة  عنااو ويهااااااااتند م

  و ( 56) 15ار من السحة ، فيما يتا ب بأنشلة االستثم( 3واإلنال  في س ه ة القيمة المؤسهية )النلاب 

ل سريب االسااتشاااري وياشااف تقرير لسرقة عمل المشاااري  المانية باإلنال  المتصاال بالمنا  التاباة  -39
األورو ي الماني باإلنال  المالي  ن با  الشاااااااارياا باتت راحدة في جوان  ميدهة من اإلنال  المتصاااااااال  

من التلور في جمي  جوان  اإلنال                                                         بالمنا ، ول ن يصاااااااااا  الاثور ع ى شااااااااارياا ن غت مهاااااااااتوغ عاليا  
                              بلة جردا ، مما يةال من الصاااااااااا   المتصااااااااال بالمنا و فالما وماا ال تزال مسرطة في الامومية و رر مترا

ع ى المهاااتخدمرن اليصاااول ع ى ياااورة يام ة عن موقف الشااارياا و هاحااو يما  ن إفصااااتاا الشااارياا 
ويظار تقرير مة ت ماايرر اإلفصاااااااااو    و( 57) ة الداعمة                                            يصااااااااااتباا هاحما  ما ياسي من الما وماا  و األهل ال

شااارية من  فبر الشااارياا  50المقدم من   2020م عن ال ر ون عن تالة اإلفصااااو البرحي األورو ي في عا
                                  لمية عامة عن التيدياا التي ت دها   2ويقدم اإلطار    و( 58) األورو ية المدرجة في البوريااااااااااااة نتاح  مماث ة

 يةوفي مخت ف الدراساا االستقصاح 

  

(53) Glasgow Financial Alliance for Net Zero, 2021, [Conference of the Parties] COP26 and the 

Glasgow Financial Alliance for Net Zero  ،فااااااااااااي -https://racetozero.unfccc.int/wp  :مااااااااااااتاااااااااااااو 

content/uploads/2021/04/GFANZ.pdfو  

(54) BCS Consulting, 2021, Task Force on Climate-related Financial Disclosures Recommendations: 

Global Progress Report for the Banking Sectorفااااااااي مااااااااتاااااااااو   ،:  http://www.bcsconsulting.com/wp-

content/uploads/2015/07/BCS-TCFD-Global-Progress-Report-in-the-Banking-Sector-2021.pdf.  

  و/https://carbonaccountingfinancials.com :انظر (55)

(56) Partnership for Carbon Accounting Financials, 2020, The Global [Greenhouse Gas] GHG 

Accounting and Reporting Standard for the Financial Industryفاااااااااااااااااي ماااااااااااااااااتااااااااااااااااااو   ،: 
https://carbonaccountingfinancials.com/standard#the-global-ghg-accounting-and-reporting-

standard-for-the-financial-industryو  

  وhttps://www.efrag.org/Lab1 :انظر (57)

(58) Climate Disclosure Standards Board, 2020  ,The State of [E]uropean [U]nion Environmental 

Disclosure in 2020 متاو في ،: https://dev-cdsb.pantheonsite.io/nfrd2020و  

https://racetozero.unfccc.int/wp-content/uploads/2021/04/GFANZ.pdf
https://racetozero.unfccc.int/wp-content/uploads/2021/04/GFANZ.pdf
http://www.bcsconsulting.com/wp-content/uploads/2015/07/BCS-TCFD-Global-Progress-Report-in-the-Banking-Sector-2021.pdf
http://www.bcsconsulting.com/wp-content/uploads/2015/07/BCS-TCFD-Global-Progress-Report-in-the-Banking-Sector-2021.pdf
https://carbonaccountingfinancials.com/
https://carbonaccountingfinancials.com/standard#the-global-ghg-accounting-and-reporting-standard-for-the-financial-industry
https://carbonaccountingfinancials.com/standard#the-global-ghg-accounting-and-reporting-standard-for-the-financial-industry
https://www.efrag.org/Lab1
https://dev-cdsb.pantheonsite.io/nfrd2020


TD/B/C.II/ISAR/98 

GE.21-12075 14 

   2اإلطار  
  ظرة عامة على التحدياا

 اإلفصاتاا

 تقريم مهبب ألهمرتااوفمية مسرطة من الما وماا الامومية هون  

اإلفصااااو عن ييزية إهراج تغرر المنا  في الام ياا األسااااساااية، بما في ذلت ييزية رياااد ساااياسااااا   
 ية إلهارة المخاطرتغرر المنا  وييزية إهراج مخاطر تغرر المنا  في الام ياا اليال

 تي رل الهرناريوهاا  رر موجوه  و مسرط في الامومية 

المخاطر الماهية وما يتصل ناا من تثار مالية، بما في ذلت المخاطر التي  عدم وجوه ما وماا عن   
 تاده استمرار الشرية

 نقص التسايااااااارل عن مخاطر االنتقال، بما في ذلت تارن الشااااااارياا ل مخاطر ونقاط عااااااااساا في 
 س ه ة القيمة

 المنا  اإلطار الزمني المالي التل اي لمدة عام واتد قصرر ل غاية بالنهاة لمخاطر تغرر 

اإلفصاااااااااااااااو عن المخااطر المااهية المتصاااااااااااااا اة بالمناا  يغسال ) ( اإلطار الزمني ل مخااطر القصااااااااااااااررة  
ارن ل ثار المالية والمتوساااالة األجل و خايااااة اللوي ة األجل، و)ب( ساااا هاااا ة القيمة و)ج( التمررز نرن الت 

 والتشغر ية وتثار االمتثال ع ى  هاك مؤسهاا األعمال

 سرص المتص ة بالمنا نقص الما وماا عن ال 

 القياس

تيديد المخاطر الخارجية الةديدة والناشاحةه تريز الشارياا بصاسة رحيهاية ع ى المخاطر التي تيققت  
      فاال  

 الية وعرن ه ا التأثرر بلريقة شسافة ياس التأثرر المالي والمةتماي ل مخاطر المن  

 المؤشراا، وتدوه القياس المهتخدمة، و ياس ا ثار المناةياا المهتخدمة في تقريم المخاطر، و ياس  

 3توافر الما وماا لتيديد يمية اناااثاا النلاب  

 المؤشراا

 وياااااااااااااات با  فرقاة الاماله                                                                        المقااييت ال ترتاال هاحماا  بااألهاداف ونااهرا  ماا ترتاال باالمخااطر، لالفاا  لماا 
                                ألجل وناهرا  ما ت ون طوي ة األجلن قصررة ا                                                وعندما يتم اإلنال  عن األهداف، فإناا  الاا  ما ت و 

 طريقة الارن

 اإلنال  المتواين، عن يل من الةوان  اإليةانية واله بية لتغرر المنا  

                           الاا  ما ال ترتاال باألهداف اإلنال  عن األهاك في مقانل الهااااااااااااااياساااااااااااااااا و هارة المخاطره المقاييت   
 رور الوقتي لس  االناااثاا بمالمتص ة بالمنا   و تظار يمهاهمة ف

 عدم وجوه ترابال إجمالي بااللتزاماا الوطنية والدولية، مثل اتساب باريت 

                                                                                       اإلنال  عن المةاالا المواعااايعية األر اة لتوياااياا فرقة الامل ليت هاحما  مسصاااال  بما في  ال ساية  
                                    رتالا  بشال جرد لشرو التساعل نرناا و م
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وتشااامل توياااياا فرقة الامل اساااتخدام تي رل الهااارناريوهاا لتقريم مرونة اساااتراتيةية الشااارية في  -40
إطار مةموعة من الياالا المنالية المهاااااااااااتقب ية الماقولةو وتبرن الدراسااااااااااااا االساااااااااااتقصااااااااااااحية  ن تي رل 

  ن   عصى المةاالا ع ى التلوير والتنسر و الهرناريوهاا هو المةال ال ي تةد الشرياا 

                                                                                    وتهاااااى المنظماا التي ليت لدياا  ي لبرة سااااابقة في تي رل الهاااارناريوهاا جاهدة  إليةاه نقلة  -41
                                                                                                انلالب  ولية وطريقة التااعاا، في ترن  ن المنظماا األفثر تقدما  في عم ية تي رل الهارناريوهاا ال تزال  

ناريوهاا التي يتارن                                            لقياس ال مي المالي، فعااااااااال  عن عدم وعااااااااوو الهاااااااار تواج  تيدياا تقنية من ترل ا
التيارها  و ييزية وعاا  ساارناريوهاا ماقولةو و ياادرا فرقة الامل المانية باإلفصاااتاا المالية المتصاا ة  
بالمنا  توجرااا ل شاااااااااارياا  رر المالية بشااااااااااأن تنظيم و هاك تي رل الهاااااااااارناريوهاا، وي لت  هواا لتي رل 

                                        يعااااا  توجرااا ل منظماا التي تهاااااى إلى وعاااا  و ياااادرا فرقة الامل    و( 59) وهاا متاتة ل امومالهاااارناري 
 و( 60) مقاييت و هداف وللال انتقالية ذاا ي ة بشأن ما يارن لاا من مخاطر وفرص متص ة بالمنا 

ةمااااااهرة االسااااااااااااااتثمااااار   -42 التي وعاااااااااااااااتاااااا  التوجرااااااا  توفر  المااااالي،  القلاااااث   °2وفيمااااا يخص 

(2° Investing Initiative(  ساتثمار المهاؤول  هاة مستوتة المصادر ع ى ندعم من الةامااا ومااهئ اال
اإلنترنات، هي ةتقريم االنتقاال المناالي بموجا  اتسااب بااريتة، التي تمان المهااااااااااااااتخادمرن من  يااس مواكماة 

نتقال المنالي                  يعااااااا  ةتقريم اال 2°و ط قت ةمااهرة االسااااااتثمار   و( 61) اليوافظ المالية م  ساااااارناريوهاا المنا 
ومن المتوق   ن يزهاه اسااااتخدام المقاييت التل عية في  هواا مواكمة  و( 62) فج  اتساب باريتة ل مصااااار بمو 

                                                                                                 اليوافظ المالية لقياس مواكمتاا م  األهداف المناليةو و ياااااااادرا فرقة الامل تقريرا  يقدم با  التوجرااا  
الوقت                                                ويالبة ونساا  في اتخاذ القراراا، وس  مت في                                                     ل تشةي  ع ى اتااث ن ا   لمواكمة اليوافظ  فثر اتهاقا  

نسهااااااااااا  بأن  سااااااااااايهاااااااااااتمر ن ورة ه ل التوجرااا م  ن و  مرت ة النعااااااااااا  في تلوير  هواا مواكمة اليوافظ  
 و( 63) واستخداماا

                    الممارساا الجي دة   -باء 

 2020ا  لاام  يتعاامن التقرير المرت ي لسرقة الامل المانية باإلفصاااتاا المالية المتصاا ة بالمن  -43
هاااعدة الشاارياا ع ى تنسر  تويااياا فرقة الاملو ويامل المة ت الاالمي هراساااا تاالا إفراهية و مث ة لم

ل عمال التةارية من  جل التنمية المهاااااااااااااتدامة م  فرقة الامل وياقد منتدياا تيعاااااااااااااررية ل قلاعاا ذاا  
ة عن الممارساا الةردة وتاات رؤغ عم ية األولويةو ونتيةة ل لت، يةري إعداه منشوراا مخت سة تقدم  مث 

يما تشارر الدراساة االساتقصااحية التي  جراها   و( 64) ل تيدياا والسرص المرتالة نتوياياا فرقة الامل  تتصادغ
مة ت ماايرر اإلفصاااااااااااو عن ال ر ون إلى ما يمان  ن تشاااااااااام   الممارسااااااااااة الةردةو ولم تيده فرقة الامل 

في تنسر  توياياا فرقة  تاباة لمشاروث المختبر األورو ي مهاتوغ النعا  المانية باإلنال  المتصال بالمنا  ال
  

(59) Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2020, Guidance on Scenario-Analysis for 

Non-Financial Companiesمتاو في ،: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P291020-3.pdfو  

(60) Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2021, Proposed Guidance on Climate-related 

Metrics, Targets and Transition Plansمتاو في ،:  https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/05/ 

2021-TCFD-Metrics_Targets_Guidance.pdfو  

  و/https://2degrees-investing.org/resource/pacta :انظر (61)

  و/https://www.transitionmonitor.com/pacta-for-banks-2020 :انظر (62)
(63) Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2021, Measuring Portfolio Alignment: 

Technical Supplementفااااي مااااتااااااااو   ،:  https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/05/2021-TCFD-

Portfolio_Alignment_Technical_Supplement.pdfو  

  وhttps://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value_/External-Disclosure/TCFD :انظر (64)

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P291020-3.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/05/2021-TCFD-Metrics_Targets_Guidance.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/05/2021-TCFD-Metrics_Targets_Guidance.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/05/2021-TCFD-Metrics_Targets_Guidance.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/05/2021-TCFD-Metrics_Targets_Guidance.pdf
https://2degrees-investing.org/resource/pacta/
https://www.transitionmonitor.com/pacta-for-banks-2020/
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/05/2021-TCFD-Portfolio_Alignment_Technical_Supplement.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/05/2021-TCFD-Portfolio_Alignment_Technical_Supplement.pdf
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value_/External-Disclosure/TCFD
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                                                                                             الامل المانية باإلفصااتاا المالية المتصا ة بالمنا  فيها ، نل تدها  يعاا  ممارسااا اإلنال  الةردة في  
شاااارية مخت سة تغلي مةاالا   15                          مثاال  ل ممارساااااا الةردة من  19                       وفي م يب منسصاااال،   هرج    و( 65)  ورو ا

ساااااا الةردة،  سااااااب يوناا ممارسااااة جردة لإلنال  ن الممار                                  مل األر اةو وي شاااارو في يل ممارسااااة مفرقة الا
 و( 66) وييف يمان  ن يسرد ذلت المهتخدمرن ومادي التقارير

وفيما يتا ب بمهاااااااألة إهارة المخاطر، تدها فرقة الامل المانية باإلفصااااااااتاا المالية المتصااااااا ة  -44
اطر يأتد األساااب التي تةال  المنالية في المخللاا القاحمة إلهارة المخبالمنا  يااو ة إهراج المخاطر  

الشاااارياا ال تقدم ما وماا يافية عن إهارة المخاطرو ويانت لةنة المنظماا الرااية التاباة ل ةنة تريدواي 
 والمة ت الاالمي ل عمال التةارية من  جل التنمية المهااااااتدامة قد  ياااااادرا في وقت سااااااانب توجرااا  فثر

مخااطر البرحياة واالجتماااياة ومخااطر اليويماة، والتاعيااا،  عمومياة ل مهاااااااااااااااعادة ع ى فام الليف ال اامال ل 
                                                   و وتيديدا  فيما يخص مخاطر تغرر المنا ،  ياااااادرا فرقة  ( 67) و هارة ه ل المخاطر واإلفصاااااااو عناا بساالية

المخاطر المنالية،   الامل توجرااا بشاااااأن ت امل إهارة المخاطر واإلفصااااااو عناا، بما في ذلت لصااااااحص
لمخااطر المااهياة، وتوجراااا بشااااااااااااااأن ييزياة إهمااج المخااطر المناالياة في المخللاا  و مث اة ع ى التيول وا

ووعاااااااااا  اسااااااااااتراتيةية، وتقبل   ،القاحمة إلهارة المخاطر من لالل تيديد المخاطر وتقريماا وتيديد  ولوياتاا
                                                                                            المخااطر وتنسرا  تادانرر ل تصاااااااااااااادي ل مخااطرو يماا تقاد م مقااييت مخت ساة يمان اسااااااااااااااتخادامااا في ر ال إهارة

من النشاااااااااااااارة التقنياة ل مخااطر    2021وتتعاااااااااااااامن طاااة عاام    و( 68) المخااطر باالتقادم في اإلجراكاا واألهاك
                                        ا  ل مخاطر المنالية لمهااااااعدة المهاااااتثمرين  المنالية الصااااااهرة عن مة ت ماايرر مياسااااااة االساااااتدامة إطار 

  و ( 69) و ررهم من مقدمي ر س المال المالي ع ى تيهااااارن فامام لمدغ تارعاااااام ل مخاطر والسرص المنالية
                                                         ل مااهرة المالية لبرنام  األمم المتيدة ل برحة الا بر التي                                                   وفيما يتا ب بالقلاث المصاااااااارفي تيديدا ، يبرن تقرير

                                                                    ميا  شااااار  في نرنام  فرقة الامل، ويشاااامل ذلت ممارساااااا القلاث الةردة في             مصاااارفا  عال  39اسااااتخ صاااااا 
                                                                           وتقدم مااهرة تمويل نرنام  األمم المتيدة ل برحة موجزا  عن التلوراا الرحيهاااااااااية    و( 70) إهارة المخاطر المنالية

اريوهاا شاااااااااادها جمي  األطراف الثالثة المقدمة لخدماا تقريم المخاطر المنالية، بما في ذلت الهااااااااارن التي 
                                                                                            الةديدة والميدثة، واألهواا المناةية والمااهئ التوجراية الرحيهااااااااية، فعااااااااال  عن لمية عامة عن المشاااااااااد 

 و( 71) 2021التنظيمي المتغرر والتلوراا الميتم ة تتى عام 

  

  وhttps://www.efrag.org/Lab1 :انظر (65)

(66) Carbon Disclosure Standards Board, 2019, Good Practice Handbookمتاو في ،:  https://www.cdsb.net / 

sites/default/files/tcfd_good_practice_handbook_web_a4.pdfو  

(67) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission and World Business Council 

for Sustainable Development, 2018, Enterprise Risk Managementمتاو في ،:  https://www.coso.org / 

Documents/COSO-WBCSD-ESGERM-Guidance-Full.pdfو  

(68) Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2020, Guidance on Risk Management 

Integration and Disclosureمتاو في ،: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P291020-2.pdfو  

(69) Sustainability Accounting Standards Board, 2021, Climate Risk Technical Bulletinفااااااااي مااااااااتاااااااااو   ،: 
https://www.sasb.org/wp-content/uploads/2021/04/Climate-Risk-Technical-Bulletin2021-

041221pm.pdfو  

(70) United Nations Environment Programme, Finance Initiative, 2020, From Disclosure to Action: 

Applying [Task Force on Climate-related Financial Disclosures] TCFD Principles throughout 

Financial Institutions.و 

(71) United Nations Environment Programme, Finance Initiative, 2021, The Climate Risk Landscape: 

Mapping Climate-related Financial Risk Assessment Methodologiesمتاو في ،: https://www.unepfi. 

org/publications/banking-publications/the-climate-risk-landscape/و  

https://www.efrag.org/Lab1
https://www.cdsb.net/sites/default/files/tcfd_good_practice_handbook_web_a4.pdf
https://www.cdsb.net/sites/default/files/tcfd_good_practice_handbook_web_a4.pdf
https://www.coso.org/Documents/COSO-WBCSD-ESGERM-Guidance-Full.pdf
https://www.coso.org/Documents/COSO-WBCSD-ESGERM-Guidance-Full.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P291020-2.pdf
https://www.sasb.org/wp-content/uploads/2021/04/Climate-Risk-Technical-Bulletin2021-041221pm.pdf
https://www.sasb.org/wp-content/uploads/2021/04/Climate-Risk-Technical-Bulletin2021-041221pm.pdf
https://www.unepfi.org/publications/banking-publications/the-climate-risk-landscape/
https://www.unepfi.org/publications/banking-publications/the-climate-risk-landscape/
https://www.unepfi.org/publications/banking-publications/the-climate-risk-landscape/
https://www.unepfi.org/publications/banking-publications/the-climate-risk-landscape/
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 تي :شجع اإلفصاياا المالية المتصلة بالمنائالممارساا ال -جيم 

لية المتصاااااا ة بالمنا  ية  النظر إلي  في الهااااااياب تبرن التلوراا  ن تشااااااةي  اإلفصاااااااتاا الما -45
 األوس  لاللتزاماا في س ه ة اإلمداه ال ام ة المتا قة باإلنال و

ياومي الدولي الماني وفي عم ية وعااااااا   هواا تلوير المياسااااااااة، نظر فريب الخبراك الاامل ال -46
ننية تيتية سااااااا يمة لإلنال  من جان    بالماايرر الدولية ل مياسااااااااة واإلنال  في الدور ال ي يمان  ن تؤهي 

وتتعااامن  هواا تلوير المياسااااة  ر   رياحز هي:    و( 72) الشااارياا في تازيز االساااتثمار واالساااتقرار والتنمية
وريرزة ل قدراا الاشاااارية، وريرزة لام ية نناك القدرااو ويمان   الريرزة القانونية والتنظيمية، وريرزة مؤسااااهااااية،

 ة في تشةي  اإلفصاتاا المالية المتص ة بالمنا و ن ت ون لا ل الرياحز  همي 

إن تشاةي  اإلفصااتاا المالية المتصا ة بالمنا  مهاألة لاا يا ة بها ها ة اإلمداه ال ام ة المتا قة  -47
المشااااريرن التالرن في سااا هااا ة   ( 73) ماايرر مراجاة اليهااااباا والعااامانباإلنال و وقد تده المة ت الدولي ل

 : اإلهارة، والمهااااااااااااااتخاادمرن، والما سرن باااليويمااة، والةااااا التنظيميااة، ومراجاي  اإلمااداه المتا قااة باااإلنال
اليهابااو ويمان  ن تؤهي التساعالا نرن ه ل المةموعاا إلى تيهرن نواية اإلنال و وه ا يتل   إهرا   

 ايا المتص ة بالمنا  وما يرتاال ناا من تثار مالية، ي ي  االلتزام باتخاذ إجراكااو القع

يتزايد الوعي ع ى مهااااتوغ اإلهارة التنسر يةو وتبرن هراسااااة اسااااتقصاااااحية عالمية ساااانوية ل رؤساااااك و  -48
في الماحة  24ال برغه ويرغ   20التنسر يرن  ن تغرر المنا ، في تصورهم، قد ارتقى في قاحمة التاديداا الاااااااا 

ن الرؤسااااك التنسر يرن ال في الماحة م 60من الرؤسااااك التنسر يرن  ن تغرر المنا  مصااادر ق ب بالنو  رر  ن 
يدرجون تغرر المنا  في مخاطرهم االساتراتيةيةو ويشارر التقرير المتا ب بالدراساة االساتقصااحية إلى  ن  ةإذا  

و د وا في تلبرب نست هرجة الصاارامة المهااتخدمة   -جال ]الرؤساااك التنسر يونش شااريتام عرعااة ل مهاااكلة  
 و( 74) راكاا منالية  جدغة                                        عاهة  في اإلنال  المالي، فهرتارن اتخاذ إج

فما يتزايد وعي الما سرن باليويمةو وتظار هراسااااااااة اسااااااااتقصاااااااااحية عالمية بشااااااااأن إهارة المخاطر   -49
                                                                          مهاااااتثمرا  ومدير مة ت إهارة  ن المديرين ي ما يانوا  ياااااغر سااااانا  ياها توقااتام   130                   المنالية   جريت م  

ى من  قرانان  و ولدغ المديراا توقااا  ع فيما يتا ب بإفصاااااااو الشاااااارياا عن القعااااااايا المتصاااااا ة بالمنا
ال يور فيما يخص اإلفصاااااااااااو المتصاااااااااال بالمنا و  رر  ن  فيما يخص المهااااااااااتثمرين، يبدو  ن السةوة نرن  
الةنهاااارن  يااااغر  و تتى مادومةو ويظار  ن االهتمام بالقعااااايا المتصاااا ة بالمنا  يتساوا من منلقة إلى 

   و( 75) ع ى ما يبدو لقعايا المتص ة بالمنا   فبر لرغو فاهتمام المهتثمرين في  ورو ا با

وييتاج المهاااااااااتثمرون بشاااااااااال متزايد إلى ما وماا تتماشاااااااااى م  توياااااااااياا فرقة الامل المانية  -50
باإلفصاااتاا المالية المتصاا ة بالمنا  من  جل اتخاذ القرارااو فا ى ساابرل المثال، في إطار ةمااهرة الامل 

                                 الشاااااارياا المهااااااتثم ر فراا ع ى نلاب  ة من المهااااااتثمرين الاالمررن  ة، تشااااااة  مةموعة يبرر +100المنالي 

  

  وTD/B/C.II/ISAR/56 انظر (72)

(73) International Auditing and Assurance Standards Board, 2014, A Framework for Audit Quality, Key 

Elements That Create an Environment for Audit Quality, International Federation of Accountants, 

New Yorkو 

(74) Pricewaterhouse Coopers, 2021, 24th Annual Global [C]hief [E]xecutive [O]fficer Surveyمتاو في ،: 
https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey.htmlو  

(75) Bresnahan K, Frankenreiter J, L’Helias S, Hinricks B, Hodzic N, Nyarko J, Pandya S and Talley E, 

2020, Global investor–director survey on climate risk management, Columbia Law and Economics 

Working Paper No. 650, Columbia Law Schoolو  

https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey.html
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واساااااااا  ع ى تقديم تقارير تتماشااااااااى م  تويااااااااياا فرقة الامل واألل  ن لت في ممارساااااااااتاا  و سااااااااياساااااااااتاا  
ية وهراساة اساتقصااح   ( 77)                  مهاتثمرا  مؤساهايا    298              جريت نرن   وتظار هراساة اساتقصااحية سانوية  و( 76) االساتثمارية

األهمية   ( 78) مهااااتثمر مؤسااااهااااي ومهااااتثمرين بالةم ة 300نرن    2021جريت في عام                       عالمية بشااااأن المنا     
 المتزايدة ل تريرز ع ى تغرر المنا  في توافظ االستثمارو

و ل ا هرحاا الرقابة تشار  بصسة متزايدة في تسز  و تنظيم إفصاتاا مالية متص ة بالمنا    - 51
هي مةموعة من المصاااااااارف المريزية وهرحاا  تخعااااااارر النظام المالي، و   عالية الةوهةو وتشاااااااة  شاااااااااة 

الرقابة، ع ى اإلفصااااااو عن البياناا بما يتماشاااااى م  توياااااياا فرقة الاملو وهي تنشااااار ورقاا مخت سة  
لدعم تي رل الهاااااااااارناريوهاا وتي رل المخاطر المنالية و هارة المخاطر من جان  المصااااااااااارف المريزيةو 

                                       يعااا  القلاث الخاص والياوماا واألوساااط   2021عام هاا المنا  المنشااورة في وتام مةموعة ساارناريو 
                                                                                         األفاهيمية عموما و و اإلعااافة إلى ذلت، وعااات ت ت الةااا مناةية لتق يص النلاب يمان اسااتخداماا  

 ى  و يدرا الرابلة الدولية ل مشرفرن ع   و (79)      ن دا   132في تقريم ا ثار الميتم ة ل هرناريوهاا بالنهاة لاااا 
تقدم لمية عامة عن الممارساااااااا   2020  منتدغ التأمرن المهااااااتدام، ورقة في عام التأمرن، بالشاااااارافة م 

التي  ل ها المشااااارفون ع ى التأمرن في اعتاارهم في تلوير متل ااا اإلفصااااااو المتصااااال بالمنا  هالل  
ة ع ى الممارسااااااا التي   ساااااواقامو و النظر إلى تنوث األطر الرقانية عبر الوالياا القعااااااحية، تريز الورق 

   و (80)مان تنسر ها نتدلل تنظيمي مااشر ميدوه ي

وترغ شاااااااااااارياا مراجاة اليهاااااااااااااباا، وال ساااااااااااايما الشاااااااااااارياا ال برغ مناا، ع ى نيو متزايد  ن  -52
اإلفصاااتاا المالية المتصاا ة بالمنا  موعااوث رحيهااي يتارن تقديم المشااورة بشااأن و وهنا  منشااوراا عديدة 

                                                         وتقد م فراا تويااااااااااايااو وتوفر نوابة المارفة اإلل ترونية التياه ياااااااااااياا فرقة الامل                     متاتة ت شااااااااااارو فراا تو 
  و( 81) المياسبرن الدولي ل اام رن في مانة المياساة منصة مسردة تارن  تدث التلوراا

ومن التياديااا الرحيهااااااااااااااياة التي لوتظات في الةاوه الرامياة إلى التاةرال بااإلفصاااااااااااااااتااا الماالياة  -53
رةو وتتزاياد السرص المتااتاة ل ااام رن في ماناة الميااسااااااااااااااااة و ررهم من اليااجاة إلى الخب المتصاااااااااااااا اة باالمناا   

الخبراك، وي لت اللالب، الفتهاااب الماارف والمااراا فيما يتا ب باإلفصاااتاا المتصاا ة بالمنا و ومرثاب 
تيادة وع ى التا يم ل تمويال األلعاااااااااااااار هو التزام من هرحااا الميااسااااااااااااااااة القاانونياة والمانياة في المم  اة الم

د الدولي إلهماج التمويل األلعاااار واالسااااتدامة في مناهةاا الدراسااااية األساااااسااااية، واعتماه مؤهالا الصااااار 
وتخصاااص الارحة ال ندية ل مياسااابرن المانررن القانونررن    و( 82) جديدة ألععااااحاا وتلويرهم الماني المهاااتمر

  

  و/http://www.climateaction100.org :انظر (76)

 / https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/assurance  :، متاو في2020  بالنهااااااة لاام (77)

assurance-pdfs/ey-global-institutional-investor-survey-2020.pdfو  

(78) Robeco, 2021, 2021 Global Climate Surveyمتاو في ،: https://www.robeco.com/docm/docu-202103-

robeco-global-climate-survey.pdfو  

  وhttps://www.ngfs.net/en :انظر (79)

(80) International Association of Insurance Supervisors, 2020, Issues paper on the implementation of 

the recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosuresماااااااا فااااااااي،   :تاااااااااو 
https://www.iaisweb.org/file/88058/draft-sif-iais-issues-paper-on-tcfd-recommendationsو  

-https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/new  :اناظار (81)

guidance-available-integrating-climate-related-matters-financial-reportingو 

  و/https://www.greenfinanceinstitute.co.uk/green-finance-education-charter :انظر (82)

http://www.climateaction100.org/
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/assurance/assurance-pdfs/ey-global-institutional-investor-survey-2020.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/assurance/assurance-pdfs/ey-global-institutional-investor-survey-2020.pdf
https://www.robeco.com/docm/docu-202103-robeco-global-climate-survey.pdf
https://www.robeco.com/docm/docu-202103-robeco-global-climate-survey.pdf
https://www.ngfs.net/en
https://www.iaisweb.org/file/88058/draft-sif-iais-issues-paper-on-tcfd-recommendations
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/new-guidance-available-integrating-climate-related-matters-financial-reporting
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/new-guidance-available-integrating-climate-related-matters-financial-reporting
https://www.greenfinanceinstitute.co.uk/green-finance-education-charter/
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وفي هولندا،   و( 83) المهااااتةداا يااااسية مهااااتق ة ع ى الشااااااة عن تغرر المنا  إلطالث  ععاااااحاا ع ى تلر
يقدم المااد الم  ي الاولندي ل مياساااااااااابرن القانونررن لمية عامة عن جمي  التدريااا المتاتة ل مياساااااااااابرن 

يماا تقادم هرحاة الميااساااااااااااااابرن القاانونررن، في  سااااااااااااااترالياا ونرويي نادا، لمياة عااماة عن    و( 84) فيماا يتا ب باالمناا 
ويقوم مااد المياسبرن القانونررن في إن  ترا ووي ز بإللار    و( 85) نالتلوير الماني المهتمر المتاو ل مياسبر 

منظماا المالية وتنهااااااب ال  و( 86)  ععاااااااح  بالدوراا التدريبية والي قاا الدراسااااااية الشااااااااية المتصاااااا ة بالمنا 
الدولية م  المصاارف المريزية وهرحاا الرقابة المالية إلطالب تيالف التدري  المنالي ل مصاارف المريزية  

وفي إطار جاوه نشااااااااااااار التوجرااا المتا قة   و( 87) لمشااااااااااااارفرن لتازيز توافر مواره التدري  وتااهل الخبرااوا
                                            ريبيا  لإلنال  من جان  ال ياناا يتعااامن مؤشاااراا                                                  بالمؤشاااراا األسااااساااية، وعاااات  مانة األون تاه هلرال  تد

قوم شاااة الايوث المياسابية وتهااعد الايوث األفاهيمية ع ى يياهة فام توياياا فرقة الاملو وت   و( 88) نرحية
                                                                                                   التي شااااااااا اا األون تاه مؤلرا  وفريب الخبراك الاامل الياومي الدولي بإعالم  مانة األون تاه بولر التلوراا  

 في الايوث األفاهيمية المتا قة باإلفصاتاا المالية المتص ة بالمنا و 

مام التقدم الميري في مةال                                                             ولوتظ  ن إماانية اليصاااااااااااول ع ى البياناا تشاااااااااااال تيديا  رحيهااااااااااايا     - 54
                                                                                                  اإلفصااااااتاا المالية المتصااااا ة بالمنا و و ناك  ع ى مشاااااروث نوابة الشاااااسافية المالية األورو ية، تقوم المسوعاااااية 

ا المالية و رر المالية، ع ى األورو ية نتلوير منس  واتد لالتياه األورو ي ل يصااااااول ع ى ما وماا الشااااااريا 
وساتتي  البواباا الشاااية و ررها من الوسااحل ل مهاتثمرين   و 2021من عام                                     ن ياون متاتا  بي ول الر   الثالل 

                                                                                            وياااوال  سااارياا  وسااااال ، هون  ن تتيمل الشااارياا عبحا  ال مبرر ل و وسااات ون با  البياناا متاتة في شاااال  
 و ( 89) تخدمرن ع ى الايل عن البياناا ومقارنتاا بهاولة  فبر                                    قانل ل قراكة تليا ، بما يهاعد المه 

                                               الخالصة والم ا ل التي : تدعي مزيدا  من التداول -       رابعا   

تبرن التلوراا الماروعة في ه ل الوثيقة  ن  ع ى الر م من إتراي تقدم فيما يتا ب باإلفصاتاا   -55
اذ مزيد من اإلجراكااو وال ند من االلتزام بهاااا هاااا ة المالية المتصاااا ة بالمنا  في الهاااانواا األلررة، ي زم اتخ

 هواا األون تااه لتلوير   ريااحزة المتا قاة بااإلنال  من  جال التاةرال باالام ياةو و االنظر إلى  اإلماداه ال اام ا 
                                                                                              المياساااااااااة، تبرن ه ل الوثيقة  ن اإلفصاااااااااتاا المالية المتصاااااااا ة بالمنا  تدر ج بصااااااااورة متزايدة في الريرزة 

الاشاارية، قد ي زم اتخاذ مزيد    تنظيمية، وي لت في الريرزة المؤسااهاايةو وفيما يتا ب نريرزة القدرااالقانونية وال
 من اإلجراكاا من  جل توفرر لبراك مدر رن ع ى اإلفصاتاا المالية المتص ة بالمنا  لتيهرر التنسر و 

  

فااااااااايChartered Professional Accountants Canada, Climate change resources  :اناااااااااظااااااااار (83) ماااااااااتااااااااااو   ،: 
https://www.cpacanada.ca/en/business-and-accounting-resources/other-general-business-topics/ 

sustainability/publications/enabling-climate-change-adaptationو  

  وhttps://www.nbaopleidingen.nl/alle-cursussen/?q=klimaat :انظر (84)

  وhttps://store.charteredaccountantsanz.com/search?keywords=climate :انظر (85)

  وhttps://www.icaew.com/learning-and-development :انظر (86)

(87) Bank for International Settlements, 2021, International financial organizations unite with the central 

bank and financial supervisory community to launch the Central Banks’ and Supervisors’ Climate 

Training Alliance ahead of [the twenty-sixth session of the Conference of the Parties] COP26, 9 

Julyمتاو في ،: https://www.bis.org/press/p210709a.htmو  

(88) UNCTAD, 2020, Core [Sustainable Development Goal] Indicators for Entity Reporting: Training 

Manual (United Nations publication, Sales No. E.20.II.D.17, Geneva)و  

-https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12776-EU-single  :اناااااااااظااااااااار (89)
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شااااااريون في الدورة الثامنة                                                                     واساااااتناها  إلى المهااااااحل المثارة في ه ل الوثيقة، قد ير   المندو ون الم -56
 ي في النظر في األسح ة التالية ل تداول بشأناا:والثالثرن لسريب الخبراك الياومي الدول

                                                                           فيف يمان مواياااا ة تيهاااارن اإلفصاااااتاا المالية المتصاااا ة بالمنا  نوعا  ويما  وتيهاااارر   •
 اليصول ع راا؟

اإلفصااااااااااتاا المتصااااااااا ة  ما هي األمث ة ع ى الممارسااااااااااا الةردة التي تبرن الترابال نرن   •
 بالمنا  واإلفصاتاا المالية القانونية؟

 ية  عم   لتازيز االتهاب نرن اإلنال  المالي واإلفصاتاا المالية المتص ة بالمنا ؟ ما ال ي   •

ما هي با  اإلجراكاا التي يمان  ن تتخ ها الياوماا وواعاااو الهااياساااا والةااا   •
  ة بالمنا  الاالية الةوهة؟التنظيمية لتشةي  اإلفصاتاا المالية المتص

 ة المتا قة باإلنال  من جان  الشااارياا في  فيف يمان  ن تشاااار  سااا هااا ة اإلمداه ال ام •
 تشةي  اإلفصاتاا المالية المتص ة بالمنا  الاالية الةوهة؟ 

فيف يمان ل ادول األععااااااااااااااااك ننااك القادراا التقنياة فيماا يتا ب بااإلفصااااااااااااااااتااا الماالياة   •
 المتص ة بالمنا ؟

جاوههااا الراميااة إلى   وييف يمان لسريب الخبراك الااااماال الياومي الاادولي  ن ياادعم الب اادان في -57
 تيهرن توافر اإلفصاتاا المالية المتص ة بالمنا  وجوهتاا؟
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