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 االلتزام بالتمويل األخضر 

و الذي " التمويل األخضر"بدعوة كريمة شاركت بورقة عمل في المؤتمر الذي أقيم قبل أيام في دبي عن 

بنوك والمؤسسات المالية في جعل تناول هذا الموضوع الهام من عدة جوانب من ضمنها كيفية مساهمة ال

العالم أخضرا و المحافظة علي البيئة السليمة الخضراء لينعم سكان الكرة األرضية بالصحة و العيش في 

 .مناخ نظيف و جميل و أخضر

منذ بداية األعمال المصرفية ظلت العالقة بين البنوك و الزبائن قائمة علي التعامل المادي الذي يحقق 

كانت البنوك تتباري في تمويل المشاريع الكبيرة و فتح  و. درجات الفائدة المادية البحتة للطرفين أقصي

، إذ كان  الخزائن لها دون مراعاة ألية آثار جانبية أو سلبية قد تضر بالبيئة و األرض التي نعيش عليها

 .مفهوم الحفاظ علي البيئة غائبا تماما

لي البيئة مما أدي لتغيير المناخ، و تقليص الغطاء النباتي و منذ فترة تكالبت الضغوط  من اإلنسان ع

بسبب التصحر، و حدوث ثقب األوزون، و قلة المياه، و ارتفاع درجات الحرارة، و غيره من المتغيرات 

   بسبب عدم المحافظة علي البيئة بل أتي و كل هذا . الكبيرة علي وجه األرض التي نعيش علي سطحها

 .الخاصة بذلك تجاهل كل النداءاتو

، و القطاع المصرفي  يتطلب اتخاذ خطوات جادة من كل القطاعات و كل فئات المجتمعالحرج و الوضع 

تنبه لدوره منذ فترة و بدأ في اتخاذ خطوات جادة لحماية البيئة و ذلك عبر عدة وسائل من ضمنها سياسة 

 سات المالية من أجل الحفاظ علي البيئة الذي تنتهجه اآلن الكثير من البنوك و المؤس" التمويل األخضر"

 .علي األرض و من فيهاو

أن غرفة التجارة الدولية بباريس عبر لجنتها المصرفية قامت بدراسة  إليو في هذا الخصوص، نشير 

ك يجب علي البنو و لقد صدرت عدة موجهات هامة. بيئةفي الحفاظ علي الالفعالة كيفية المساعدة 

حقق تقديم المساعدة ألنفسنا و للبشرية جمعاء من أجل العيش في عالم اعها لتانتهاجها و توفيق أوض

 .غيرهتقلبات الجو وو السموم و  نظيف خالي من الملوثات و الغازات السامة و مداخن المصانع و األتربة

من و منها مثال اشتراط تقديم شهادة معتمدة " التمويل األخضر"تقوم البنوك اآلن بعدة خطوات لتحقيق 

مباشرا الجهات المختصة بالبيئة توضح أن المشروع المطلوب تمويله غير ضار بالبيئة و ال يشكل تهديدا 

بالعكس لي البيئة و ع ، و هكذا يتم منح األولوية للمشاريع التي تحافظ  في هذا الخصوصأو غير مباشر 

صاحب المشروع تأكيد تنفيذ كل  ، يطلب من و في بعض الحاالت. ال يتم التمويل مهما كانت فوائده للبنك

عديدة منها توضيح كيفية السيطرة علي ديم التمويل و هذا يحدث في أمثلة المتطلبات البيئية حتى يتم تق

الغازات و األدخنة الصادرة من المصانع أو كيفية التخلص من المياه المستخدمة في الصناعة و عدم 



، كيفية المحافظة علي صحة العمال الصحية  ن األضرارتركها للتسرب خارج المصنع مما يسبب الكثير م

بقايا المواد الزئبق و و عدم تعريضهم للحوادث و األمراض البيئية من استنشاق للسموم و األتربة و 

... لحسن و سالمة تنفيذ أعمالهممهنيا المستخدمة في الصناعة و تقديم المالبس الوقائية لهم و تدريبهم 

و كل هذا ... ها المصنع من دون أي حوادثهادة توضع عدد الساعات التي عمل فيشبل ربما يطلب تقديم 

لتأكيد أن فلوس البنك ستقدم لما هو مالئم للحفاظ علي البيئة و كذلك علي من هم علي سطح األرض من 

 .، و من هذا يكون التمويل أخضرا و غيره... إنسان و حيوان و مياه و هواء و طقس 

مستخدمة خام اللبات أخري لتمويل تشييد المباني العالية الكبيرة خاصة بنوعية المواد المتطو هناك أيضا، 

و كيفية السيطرة علي الحرارة أو البرودة و تقليل استخدام الكهرباء و الطاقة الصناعية، و كذلك هناك 

ربة المستخدمة متطلبات خاصة لتمويل المشاريع الزراعية و الحيوانية و السمكية و نوع األسمدة و الت

لزيادة اإلنتاج و نوع الكيماويات و المبيدات المطلوبة لحماية المحاصيل المزروعة و لمحاربة كل اآلفات 

ائمة بين اإلنتاج في هذه المشاريع و الموارد ، كيفية المو و فوق كل هذا... والطيور و الحشائش الضارة

  .الطبيعية التي حبانا بها المولي جل جالله

و المؤسسات المالية تبذل اآلن جهودا حثيثة في الحفاظ علي البيئة عبر انتهاج سياسة التمويل البنوك 

، و لكن هناك خطوات مصرفية جادة لحماية الكون  ، و هذا ربما ال يكون معلوما بما فيه الكفاية األخضر

الوقفة القوية في هذا  و لكن، و ربما تفقد البنوك بعض المشروعات و العوائد الكبيرة منها .  ما فيه و

المساهمة االجتماعية التي تقدمها البنوك للمجتمعات  موضوع ضرورية بل و تعتبر من أولويات واجباتال

 .التي هي جزء منها

، و بصفة خاصة في المشروعات الضخمة الخاصة مثال بإنتاج البترول أو الغاز أو  و هذا يظهر جليا

هرباء أو بناء السدود أو الستخدام الطاقة النووية أو إزالة الغابات مشاريع الطاقة الكبري لتوليد الك

والغطاء النباتي إلقامة مشروعات كبيرة أو تشييد مدن حديثة أو مرافق خدمية كبناء خطوط السكك 

هذه المشروعات تتطلب المليارات و عوائدها و فوائدها ... الحديدة أو الموانئ أو المطارات الضخمة 

بعد استيفاء المالي تراعي تقديم التمويل ظلت ، و لكن البنوك بل يسيل لها اللعاب  محصورةللبنوك غير 

معايير دولية يجب مراعاتها  و تم وضع.  امالمحافظة عليهالطبيعة و  المتطلبات الخاصة بحماية البيئة و

و إقليمية و هذا قد للمسائلة من عدة جهات دولية  عند التمويل ، و بالعدم تتعرض البنوكو التقيد بها 

كما حدث ، ، بل و بعض المضايقات  يقود إلي فرض عقوبات و جزاءات متعددة علي البنوك غير الملتزمة

لإلدارة  ات حادةانتقادتقديم ، و كذلك تم  مشاريع ضارة بالبيئة في األكوادورل هلمدير سيتي بنك عند تمويل

عبر عدة دول و من دون االلتفات للمضار المحتملة  زوينبنوك التي قامت بتمويل خط أنابيب بحر قعليا لللا

 . من تنفيذه 

و للعلم هناك مشروعات ضخمة تم وقف تمويلها بعد أن اتضح عدم التقيد بالحفاظ علي البيئة و بما يسبب 

، و األمثلة كثيرة نشير منها لموقف البنك الدولي الحازم ضد تشاد حيث تم إيقاف تمويل خط  أضرارا لها

األطلنطي  لمحيط داخل تشاد ليصل عبر عدة دول لمن لينقل البترول بيب البترول بمليارات الدوالرات أنا

و كانت هناك شروطا خاصة تتعلق بالبيئة و الحفاظ علي الطبيعة و خدمة المجتمع و الساكنين .  للتصدير



عديدة ، فشلت تشاد في اإليفاء ، و بالرغم من المتابعات ال في المناطق التي يمر عبرها خط األنابيب و لكن

و لقد وجد هذا القرار ترحيبا حارا  . تمويلفوري للوقف الالو عليه تم اتخاذ القرار الحازم ب بهذه الشروط 

 .من كل العالم عدا تشاد و معها الفئة المستفيدة من المشروع 

ل اآلن الدول المنتجة للبتروتقوم  و لضمان الحصول علي األموال الكافية وفق متطلبات التمويل األخضر ،

التي تعمل في ظروف صعبة تحت سطوح ليد العاملة ت و المعينات الصديقة للبيئة و لباستخدام اآلال

إعادة تصميم مصافي البترول لتنتج يتم اآلن ، و كذلك األرض و البحار الستخراج البترول و توابعه 

ينطبق أيضا علي الوضع و هذا .  ازات الضارة منهصديقا للبيئة و بغرض تقليل انبعاث الغأخضرا بتروال 

عناية أن البنوك تحرص علي تقديم  إليالمشاريع الصناعية و الزراعية و الخدمية الكبيرة، و نشير 

تقديم التمويل وفق الذي يقوم علي فلسفة " التمويل األخضر"عبر  خاصة لضمان الحفاظ علي البيئة

 . للجميع  مة البيئةالتي تضمن سالو المتطلبات الشروط  

و التي بدأت للتمويل األخضر  "كويترمبادئ األ"في هذا الخصوص ، لقد تم استحداث ضوابط تسمي و 

و ا ب ن بنك مثل سيتي قروب و جي بي مورغان و بنك أوف أمريكا و باركليز الكبيرة البنوك تتبعها 

صادرة من البنوك بتنفيذ التوجيهات الو أيضا تقوم . في نواحي كثيرة  و غيرهم سي  بيآمرو و اتش أس 

و هذه التوجهات  "بادرة االستثمار المسئولم"عرف ب تابعة لألمم المتحدة و التي تمنظمة البيئة ال

التي  حفاظ علي البيئة العالميةو صرفها بطريقة تهدف للتفعيل االستثمارات المالية تعتبر مرشدا في كيفية 

" صناديق خضراء"نشير إلي أن العديد من البنوك قامت بتخصيص  و بكل سرور .نستنشقها مع كل زفرة

مخصصة للتمويل األخضر وفق ضوابط  سهلة و مغرية للجميع و يبدو أن العدوي تنتقل سريعا لبقية 

 . البنوك و في هذا فليتنافس المتنافسون 

هذه التوجهات عبر  و ال بد من أن نشير إلي أن األبحاث األخيرة أفادت بأن توجه البنوك نحو تنفيذ

التمويل األخضر ، ساعد كثيرا في إعادة هيكلة غالبية المشروعات خاصة الكبيرة لتتالءم مع البيئة       

وبما يحافظ عليها ، و قطعا مع مرور الزمن سيعود هذا بفوائد كثيرة ألن االستثمار سيتم في جو يتعايش 

عن موقفها و سيشعر بهذا األجيال القادمة ألن البنوك و لقد عبرت البنوك . في أمان مع بيئتنا الخضراء 

 .األجمل تعمل للمستقبل األخضر 

 عبد القادر ورسمه غالب. د

 المستشار القانوني و رئيس دائرة الشؤون القانونية لبنك البحرين و الكويت 

 و أستاذ قوانين األعمال و التجارة بالجامعة األمريكية بالبحرين

awghalib@hotmail.comEmail:  

Twitter:@1awg 

   

mailto:awghalib@hotmail.com

