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 (500/2022رب، رب أ / /2تعميم رقم )
إلى جميع البنوك المحلية بشأن التمويل المستدام

المحترم األخ الفاضل رئيس مجلس اإلدارة 

 ، تحية طيبة وبعد

وفي إطار توجه بنك الكويت  ، ” Sustainable Finance “في ظل تزايد االهتمام بالتمويل المســــــــــــتدام 
المركزي إلى دعم مفهوم التنمية المســــــــــــتدامة ، واتعاي خوواب لتعزيز وتوبيم التمويل المســــــــــــتدام بال وا  

مرتكزاب حول تح يم التنمية المستدامة . من 2035 " كويت جديدة " تضمنته رؤية المصرفي في ضوء ما

لبنوك المحلية بشأن المبادئ التوجيهية حول التمويل مرفم توجيهاب صادرة عن بنك الكويت المركزي إلى ا
،  ، وتحديد معايير االستدامة الثالثة . وتتضمن هذه التوجيهاب التعريف بأهمية التمويل المستدام المستدام

،  (,Social, Governance- ESG Environment) والحوكمة ، واالجتماعية ، البيئية وهي المعايير
والتوجيهاب األساسية التي يتعين على البنوك أخذها بعين االعتبار فيما يتعلم بالتمويل  وأخيرًا أهم المبادئ

 . المستدام وعوامل االستدامة

مع أطيب التمنياب ،،،

باسل أحمد الهارون 
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مبادئ توجيهية حول التمويل المستدام
Sustainable Finance 

معايير البيئية، واالجتماعية، والحوكمةال
)Environment, Social, Governance (ESG

مقدمة  -: أوالا 

، وت ود  يتزايد االهتمام بموضو  التمويل المستدام في إطار التوجهاب العالمية لنشر مفهوم التنمية المستدامة
 . هذه التوجهاب إلى دور المؤسساب المالية لتصبح مساهمًا أساسيًا في تح يم هذه األهداف

، التنمية  1987، الصادر عام  وقد عرف ت رير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لمنظمة األمم المتحدة
المستدامة بأنها التنمية التي تستجيب لحاجاب الحاضر دون أن تعرض للعور قدرة األجيال ال ادمة على 

حدودية قدرة البيئة على االستجابة . وينووي هذا التعريف على مجموعة معوياب أهمها م تلبية احتياجاتها
، ومن ثم  السائدة والت نياب المتوفرة أنماط اإلنتاج واالستهالكللحاجاب الحالية والمست بلية للبشرية في ظل 

 . فإن التنمية المستدامة تهدف إلى تح يم االست رار طويل األجل لالقتصاد والبيئة والمجتمع ككل

ويت المركزي من سياساب ن دية ورقابية تستهدف توفير بيئة اقتصادية هذا ، وفي إطار ما يوب ه بنك الك
من مرتكزاب حول تح يم  2035"  مواتية للنمو االقتصادي ، وفي ضوء ما تضمنته رؤية " كويت جديدة

التنمية المستدامة ، ومع تزايد االهتمام بالتمويل المستدام وأهمية دور ال وا  المصرفي في خدمة االقتصاد 
ي ، تتضمن هذه المبادئ توجيهاب إلى البنوك المحلية بشأن التعريف بأهمية معايير االستدامة ، ثم الوطن

أهم المبادئ والتوجيهاب األساسية التي يتعين على البنوك أخذها بعين االعتبار فيما يتعلم بالتمويل المستدام 
 وعوامل االستدامة .

، واالجتماعية والحوكمة  ايير أساسية وهي المعايير البيئيةوتتمثل مجموعة معايير االستدامة في ثالثة مع
(Environment, Social, Governance- ESGوقد أصبحت هذه المعايير الثالثة .)  والتي تعرف ،

التي تم توويرها لتشكل المعايير الثالثة ، أدواب لوصف المجاالب  " بحوكمة االستدامة الثالثية اختصارًا "
 . االستدامة والممارساب المهنية عند اتعاي قراراب االستثمار واألعمال التجاريةالرئيسية لقياس 
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 معايير االستدامة الثالثة -: ثانياا 

(Environment Eالعوامل البيئية ) (أ

، والتي ال  تتمثل العوامل البيئية بالعوامل العارجية التي لها آثار على تشــــــــشيل المنشــــــــأة وعائداتها
. ومع تعدد هذه  ، وكذلك أثر أعمال تلك المنشــآب على البيئة بآلياب الســو  تتأثر بشــكل حصــري 

، فإن من أهمها  العوامل البيئية )والتي قد يتم تحديدها بشــــكل تفصــــيلي في ضــــوء معايير عالمية(
 : ما يتعلم بكل من

، وما يتولبه من تحليل اقتصادي )يشمل المعاطر المالية( للعوامل المرتبوة التشير المناخي -1
. التشيراب المناخية وآثارها على قراراب االستثمارب

بأنشوة الصناعاب أو هوما يرتبط بها من معاطر م ترن ، النفاياب العورة والتلوث البيئي -2
 الشركاب والتكاليف المرتبوة بالتعلص من آثارها.

راتهمحيث أصبحت االستدامة العامل الجوهري عند اتعاي المستثمرين ل را،  الموارد الوبيعية -3
، ومن ثم فإن موضو  استنزاف  ال ائمة على الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركاب

الموارد، ومست بل الصناعاب التي تعتمد على مواد خام آخذة في النضوب أصبح أمرًا جوهريًا 
 . عند ت ييم تلك المنشآب بحيث غدب النظرة للمدى البعيد هي السائدة بين المستثمرين

، وبشـــــــــــكل خام ما ينووي منها على محركاب معاطر ياب صـــــــــــلة مل بيئية أخرى أي عوا -4
 بالعمل المصرفي.

(Social Sالعوامل االجتماعية ) (ب

يتعلم هذا المحور بمواضــيع معتلفة منها توفير فرم العمل، وتحســين ظروف العمل التي تشــمل 
، ومراعاة التأثير  البشـــــري ، ورأس المال  ، وح و  جميع العاملين دون تمييز المســـــاواة في األجور

، وحماية المســـــــتهلك، ومراعاة خصـــــــوصـــــــية  على المجتمعاب المحلية وصـــــــحة ورفاوية الموظفين
 . وسرية البياناب
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 (Corporate Governance Cحوكمة الشركات ) (ج
 

،  ، وإدارتها التنفيذية العليا يتعلم هذا المحور بح و  ومســــــــــؤولياب كل من مجلم إدارة المنشــــــــــأة
، وما يندرج تحت الحوكمة من مواضيع تتعلم بضرورة وجود تنو   صحاب المصالحومساهميها وأ

، باإلضـــــــــافة إلى الممارســـــــــاب المهنية وما يرتبط بها من ضـــــــــوابط في  في خبراب مجالم اإلدارة
، ومنها ضوابط المكافآب واألجور ومكافحة الفساد والحد من العوامل التي تؤثر  مجاالب الحوكمة

 . لمنشأةعلى است رار أوضا  ا
 

 ESGمبادئ توجيهية حول التمويل المستدام  -ثالثاا: 
 

في ضــــــــوء ما ت دم، وفي إطار ما يمكن أن تتضــــــــمنه المبادئ التوجيهية من معايير حول التمويل 
المســتدام، نبين فيما يلي أهم المبادئ والتوجيهاب األســاســية التي يتعين على البنوك المحلية أخذها 

 يتعلم بالتمويل المستدام وعوامل االستدامة:بعين االعتبار فيما 
 

( في حوكمة البنك ESGتضـــــــــمين عوامل الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشـــــــــركاب ) -1
واســــــتراتيجية إدارة المعاطر، بحيث تتضــــــمن عناصــــــر التمويل المســــــتدام، مع مراعاة وضــــــع 

 أهداف واضحة للبنك تحت مظلة التمويل المستدام.
 

ستدامة فيما ُيمكن اعتباره منتجاب وأدواب مستدامة وف ًا لما هو صادر أو تضمين عناصر اال -2
 . يصدر من معايير معتمدة يمكن استعدامها لتحديد صفة االستدامة

 

إيالء االهتمام إلصدار منتجاب وأدواب تمويلية تتوافم مع أنشوة التمويل األخضر وغير يلك  -3
 والمناخ .من المشروعاب ياب الفوائد لكل من البيئة 

 

 دعم الشمول المالي بشكل عام وتسهيل الدخول إلى العدماب المالية . -4
 

تعزيز أداء الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشــــــــــــــركاب في البنك من خالل ت ديم حلول  -5
 . ودعم االستدامة في كافة نشاطاب البنك مالية ومنتجاب مصرفية جديدة ومبتكرة،

 

، وتشــجيع تمويل المشــروعاب  عريف بمعاطر التشيراب المناخيةوضــع األســاســياب الالتمة للت -6
 . التي تساهم في المشاركة اإليجابية في المواضيع ياب الصلة بجوانب التشير المناخي

 

تيادة الوعي وتووير قدراب موظفي البنك وتدريبهم بشرض تعميم معرفتهم بوســـــــــــــــائل توبيم  -7
 . التمويل المستدام
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عملياب البنك وأنشــوته الداخلية عن طريم اياس األثر الكربونيتوبيم مبدأ االســتدامة على  -8
الناتج من المباني والفرو  وتحســــــــــــــين إدارة النفاياب واعتماد معايير كفاءة اســــــــــــــتعدام المياه 

 ، واعتماد المباني الصدي ة للبيئة التي ت لل من استهالك الكهرباء. والواقة

واالســــــتثمار ياب أثر جوهري بالنســــــبة للحوكمةفي الحاالب التي تكون فيها قراراب اإلقراض  -9
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشـــــــركاب، تراعي البنوك إعواء االعتباراب الالتمة عند دراســـــــة 

 . وتحليل هذه الحاالب واتعاي ال راراب المناسبة بشأنها

تراعي البنوكفي إطار التوجيهاب المتعل ة بالتمويل المستدام،  االستقرار الماليتأكيدًا ألهمية  -10
( على أداء ESGاألثر الجوهري لمعايير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشــــــــــــــركاب )

. ف د كانت إخفاقاب الحوكمة وضــــــعف إدارة المعاطر من العوامل  البنوك واالســــــت رار المالي
. 2008 عام في المالية العالمية األتمة في وساهمت أخرى  عوامل مع تضافرب التي األساسية

فيما يتعلم بالمبادئ التوجيهية للتمويل المســتدام، ت وم البنوك الشفافيةكذلك، وتأكيدًا ألهمية  -11
بإصــدار ت ارير ســنوية حول االســتدامة " ت رير االســتدامة"، أو تضــمين ت اريرها الســنوية التي 

في  يتم نشرها في مواقعها اإللكترونية جزءًا خاصًا عن االستدامة بحيث يوضح أنشوة البنك
ن أصــــــــــحاب  المصــــــــــلحة المواضــــــــــيع ياب األثر البيئي واالجتماعي واالقتصــــــــــادي وبما ُيمك 

Stakeholders ت ييم مستوى االستدامة للبنك خالل فترة الت رير.  من 

العمل على تحديد واياس المعاطر المرتبوة بتشير المناخ ، مع ضرورة أخذ يلك في االعتبار -12
.معاطر الركن الثاني لمواجهة (ICAAP) المال رأس لكفاية يالت ييم الداخل عملية إجراء لدى

إن ما يتم اتعايه من قراراب فيما يتعلم بسياساب البنك وإجراءاب العمل بشأن التمويل المستدام -13
يجب أن يكون معتمدًا من قبل مجلم اإلدارة. 

، فإنه يتعين  البيئية لمعايير االســتدامةهذا ولما كانت المعاطر المالية المتعل ة بالمناخ من ضــمن العوامل 
، الرجو  الى ما جاء في وثي ة لجنة باتل  ، وفي إطار توبيم هذه المبادئ التوجيهية على البنوك أيضـــــــــــــاً 

  :للرقابة المصرفية حول مبادئ اإلدارة واالشراف الفع ال للمعاطر المالية المتعل ة بالمناخ

 " Principles for the effective management and supervision of climate – related

financial risks ". 
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