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 تقرير جديد صادر عن كي بي إم جي يحث البنوك اإلماراتية 

المؤسسات اعتماد استراتيجيات المخاطر البيئية واالجتماعية وحوكمة  سرعة على  
 

مخاطر الاالقتصاد منخفض الكربون، إلى جانب تحديد وإدارة    مرحلة التحول إلىتلعب البنوك دوًرا فاعاًل في تمويل   •
 األنشطة التجارية ية الناجمة عنالمناخ

 مسألة وجودية للبنوك اإلماراتية بل أصبحتمسألة أخالقية االستدامة  لم تعد •
 

ي البيئية واالجتماعي   باتت  :2021  أكتوبر  ××،  دب   الشركات  القضايا  بها  و(  ESG)ة وحوكمة  المرتبطة  لدى  متزايدة    ةأهمي   تحتلالفرص 

قريبًا مسألة اقتصادية ووجودية؛ كان هذا   تصبح  فقد،  فحسباالستدامة مجرد مسألة أخالقية    لم تعدبالنسبة للبنوك؛    لكنمؤسسات المالية.  لا

 في البنوك اإلماراتية.  وحوكمة المؤسسات مخاطر البيئية واالجتماعية الالجديد حول تقرير كي بي إم جي لالرئيسية من بين النتائج 

 

 
قضايا البيئية  ال: "تتصدر وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح عباس بصاري، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي لوار جلف قائالً 

ت عبر مختلف المجاالت والقطاعات  الذين يحثون الشركا  والمعنين( أجندة المستهلكين والمستثمرين  ESG)  المؤسساتواالجتماعية وحوكمة  

قضايا البيئية واالجتماعية وحوكمة  الالمناسبة وإعداد التقارير حول استراتيجيات    المعاييرجمع    وباتبيئة منخفضة الكربون؛    اعتمادعلى  

ليست فئة قائمة بذاتها تماًما،   وحوكمة المؤسساتمخاطر البيئية واالجتماعية  الحين أن    العمل اليوم. في   ضروريات من   (ESG) المؤسسات

 البنوك بدرجات متفاوتة ".  علىمالية ألنها تتسبب بمخاطر مالية وغير 

 
 

األعمال التجارية يمكن أن  أسلوب    ضمن(  ESGقضايا البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات )ال  جعلوأضاف بصاري: "مما ال شك فيه أن  

البيئية واالجتماعية وحوكمة  الإدراج    إنكما  العمالء واالحتفاظ بهم.    الستقطابيخلق فرًصا جديدة   (  كجزء من  ESG)المؤسسات قضايا 

من العوامل    ويصبح  أكبر  استراتيجيةهم في تحقيق أهداف  المساهمين، يمكن أن يس  لتوقعات  الفهم المعمقإلى    ةالمستند،  جميع قرارات األعمال

 ".  التنافسية الهامة

 

 
  المؤسسات قضايا البيئية واالجتماعية وحوكمة  الهذا ويسلط تقرير كي بي إم جي الضوء على مبادرات دولة اإلمارات العربية المتحدة لمعالجة  

، وخطة  2030- 2015يتماشى مع األجندة الخضراء لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ، بما  2021ودفع االستدامة في إطار رؤية اإلمارات  

 ، واتفاقية باريس، كذلك أهداف األمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة. )أهداف التنمية المستدامة(. 2021دبي 

 

 
للشركات المساهمة العامة   االمتثال  ( إرشاداتSCAالعربية المتحدة )في هذا الشأن؛ أصدرت هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات  

، بما في ذلك نشر تقرير االستدامة السنوي. كما يتعين على الشركات محددةمؤسساتية  إلفصاح عن قضايا بيئة واجتماعية وحوكمة  لالمدرجة  

كان قد  (  DFMإلى أن سوق دبي المالي )  كي بي إم جييشير تقرير  و(.  GRI)  العالمية للتقريرمبادرة  الالمساهمة العامة االمتثال لمعايير  

اقام   معايير  االستدامةاإلسالمية  لشريعة  بتحديث  متطلبات  االستثمار لتلبية  واألسهم وصناديق  الخضراء  الصكوك  إصدار  تغطي  والتي   ،

مة  الحوك  لتبنيالمبادرات مع الوكاالت الوطنية  وأطلق العديد من    االستشارات والتوجيهأعمال  الخضراء. كما شارك سوق دبي المالي في  

 واإلفصاح عنها.  اتيةالبيئية واالجتماعية والمؤسس

 

 
، هذا ويحلل تقرير كي بي إم جي العديد من العوامل البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات وقضايا االستدامة في القطاع المصرفي اإلماراتي

 .  19- جائحة كوفيد بالتزامن مع  لمخاطر، ال سيما اختبار اإلجهادتدور حول أطر إدارة ا  التي مكانياتاإليسلط الضوء على و

 
 
 
 



 
 
 
 
 

،  البنك مباشرةً )على سبيل المثال  على  ESG  وحوكمة المؤسسات مخاطر البيئية واالجتماعية  الكي بي إم جي، يمكن أن تؤثر    وفقًا لتقرير

مما   ،(اأيًضا على العمالء )على سبيل المثال، التغيير في فرص المبيعات واضطراب اإلنتاج، وغيرهواألضرار التي لحقت بمباني البنوك(،  

مخاطر البيئية الوتأثيرها على البنوك كثيًرا مع    19  - تشترك جائحة كوفيدوقد يؤدي إلى ارتفاع معدالت التخلف عن سداد القروض. هذا  

يمكن للبنوك االستفادة من تجربتها مع الوباء للتعامل بشكل أفضل مع التحديات المستقبلية المتعلقة و.  ESG  وحوكمة المؤسسات واالجتماعية  

 .الستدامةبا

 

 
 

 -انتهى-
 

 نبذة عن كي بي إم جي إنترناشيونال 

 

  146إن "كي بي إم جي" شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب واالستشارات. إننا نقدم خدماتنا في  

ألف موظف يعملون لدى الشركات األعضاء في مختلف أنحاء العالم. إن الشركات األعضاء المستقلة    227دولة حول العالم ولدينا أكثر من  

ي بي إم جي هي شركات تابعة لـ "كي بي إم جي إنترناشيونال كوبوريتيف" )"كي بي إم جي إنترناشيونال"(، شركة سويسرية.  في شبكة ك

 تمثل كل شركة من الشركات األعضاء لدى "كي بي إم جي" كياناً قانونياً منفصالً ومستقالً بذاته وتصف نفسها بذلك. 
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