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 شراكةالالعملية بمتت عملية ترمجة هذه الورقة 

 

باململكة واالحتياط االجتماعي قبة التأمينات بني هيئة مرا 

  (ACAPS)   املغربية

 نماُعاهليئة العامة لسوق املال بسلطنة و

 (CMA) . 

 

ال يعترب هذا اإلصدار رمسيا. الورقة العملية  مالحظة:

مت نشرها على املوقع الرمسي  واليتباللغة االجنليزية 

للجمعية الدولية ملراقيب التأمني هي اليت تعترب وثيقة 

 رمسية.
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 IAISخبصوص 

 

 وهي التأمني ومنظمي مراقيب تضم طوعيةت ويةعضت ذامنظمة   (IAIS)التأمنيمعية الدولية ملراقيب تعترب اجل 

قطاع باإلشراف الفعال واملتسق  عامليا وتعززأن ترقى  يف اجلمعية تتمثل مهمة. عضو 200من أكثر من  مكونة

 التأمنيعقد ماية حاملي حلوفائدة آمنة ومستقرة ل عادلة،أمني تتطوير واحلفاظ على أسواق بهدف ال التأمني

 .املساهمة يف االستقرار املالي العامليبالتالي و

 

تطوير  عن املسؤولة الدوليةع املعايري بوض كلفةاملاهليئة الدولية مبثابة  ،1994سنة تأسست اليت  اجلمعية،وتعترب 

 اجلمعيةوفر توتنفيذها.  يف  قطاع التأمني واملساعدة  لإلشراف على الداعمة األدواتوغريها من  واملعايري املبادئ

اإلشراف على التأمني  عملية استيعاب على يساعدهممبشاركة خرباتهم وألعضاء ليسنح الفرصة منتدى  كذلك

 .أسواق التأمني وفهم

 
ساعد يف كما ت املنظمني،أو  راقبنيامل مع واضعي السياسات املالية الدولية األخرى ومجعيات عملها اجلمعيةوتنسق 

، (FSB) املالييف جملس االستقرار  عضوا اجلمعيةتعترب ، خاص وبشكلتشكيل النظم املالية على الصعيد العاملي. 

إضافة إىل دورها ،  )IASB(احملاسبية للمعايري الدولي لمجلسلالتابع  اجمللس االستشاري للمعايري يف وعضوا

 (. ii2A) مبادرة االستفادة من التأمنييف   شريك ك

 ومن  20جمموعة ال قادة قبلوات من دعب بصورة روتينية أيضا اجلمعيةتوصل ت اجلماعية،واعرتافا خبربتها 

بتنظيم القضايا املتعلقة ا قضايا التأمني وكذ خالت بشأناتقديم مدمن أجل لمعايري واضعة لالاهليئات الدولية 

 .العاملي  القطاع املالي ومراقبة 
 

 

 (SIF) املستداممنتدى التامني  خبصوص

سوية يعملون  والذين التأمني ومنظمي ملراقيبجمموعة رائدة  (SIF) املستدامتأمني األمم املتحدة للمنتدى يعترب 

 منتدىطويلة املدى لل الرؤية ومتثللقضايا االستدامة اليت تواجه قطاع التأمني.  ةستجابلالكذا هم واستيعابلتعزيز 

   .التأمني شركات ومراقبة تنظيملنظام تأمني عاملي حيث يتم دمج عوامل االستدامة بشكل فعال يف 

هذا األخري عمل حيث ي (SIF)األممي  للمنتدى عامةأمانة مبثابة  (UNDP)األمم املتحدة اإلمنائي  برنامج يعترب

بقضايا تعنى تقديم مشاريع تعاونية وحبوث يف جمال ، (IAIS)   التامني الدولية ملشريف اجلمعيةمع بتنسيق وثيق 

 .تغري املناخ

 .عضوا 31نتدى يضم املأصبح  ،2021 ومايشهر اعتبارا من و
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و/أو   )ICPs) للتأمني األساسيةاملبادئ ) مراقبة حمددةأليات ب تتعلق دعمأليات التطبيق وثائق ر توِف

ComFrame))يف  خمتلفا أوالتطبيق العملي للمبادئ واملعايري كان حالة ما إذا التقديم يف وثائق  سليم. ميكن ت

ولكن تقدم  ,ال تتضمن أوراق التقديم متطلبات جديدةوتحديات. البعض التنفيذ و تفسرياحلالة اليت قد يطرح ال

كيفية تنفيذ املواد  عن  مراقبنيوالرسوم التوضيحية والتوصيات أو أمثلة من املمارسات اجليدة لل املشورة،من  مزيدا

 .أيضا على حمتوى أوراق التطبيق مبدأ التناسببق طياإلشرافية. 
 

 التأمني راقيب مل اجلمعية الدولية
 مصرف التسويات الدولية

CH-4002 بازل 
 سويسرا

 9151+      الفاكس : 41 61 280 8090اهلاتف: 

280 61 41+ 

www.iaisweb.org 
 

 جمعيةاإللكرتوني للهذه الوثيقة متاحة على املوقع 

(www.iaisweb.orgwww.iaisweb.org). 

- IAIS ،2021. 
 مجيع احلقوق حمفوظة. 
يتم مقتطفات موجزة بشرط أن ميكن استنساخ أو ترمجة 

 .املصدرذكر 
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 :  املختصرات

A2ii 

 التأمني إىل الوصول مبادرة 

ACPR 

 هيئة الرقابة والقرارات االحرتازية

ALM 

 إدارة األصول واخلصوم

BaFin 

 اهليئة االحتادية للرقابة املالية

BMA  

 سلطة النقد برمودا

BNM 

 بنك نيجارا ماليزيا

CSR 

 املسؤولية االجتماعية للشركات

ComFrame  

 دوليا  ةالفعال جمموعات التأمني ىطار املشرتك لإلشراف علاإل

DNB 
 بنك هولندا )البنك املركزي اهلولندي(

EIOPA 
 اهليئة األوروبية للتأمني واملعاشات املهنية

ERM 
 إدارة خماطر املؤسسة

ESG 
 احلكامةاالجتماعية و, ةيالبيئ

EU 
 االحتاد األوروبي

FSB 
 جملس االستقرار املالي

GHG 
 غازات الدفيئةالانبعاثات 

IAIS 
 التأمني  ملشريفالدولية  معية اجل

IAIG 
 دوليا النشطة جمموعة التأمني 

ICP 
 مبدأ التأمني األساسي

IDF 
 منتدى التنمية التأمينية

IPCC  
 الفريق احلكومي املعين بتغري املناخ

IST 
 على مستوى الصناعة االجهاداختبار 

ND-GAIN  
 مؤشر مبادرة نوتردام العاملية للتكيف

NGFS 
 شبكة ختضري النظام املالي

OECD  
 والتنميةاالقتصادي منظمة التعاون 

ORSA 
 بالشركة تقييم املخاطر واملالءة اخلاصة

PACTA 
 تقييم انتقال رأس املال يف اتفاقية باريس

SIF 
 منتدى التأمني املستدام

TCFD 
 فرقة العمل املعنية باإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخ

UK PRA 
 هيئة التنظيم االحرتازي يف اململكة املتحدة

UN 
 األمم املتحدة

UNEP 
 برنامج األمم املتحدة للبيئة

US NAIC 
 الرابطة الوطنية األمريكية ملفوضي التأمني
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I. مقدمة 

 السياق واهلدف       1.1

 االجتماعية والبيئية واالقتصاديةظم الن اإلنسان وعلىيؤثر على فهو املناخ تهديدا عامليا شامال. يعترب تغري  .1

واتر ، مبا يف ذلك ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة تعنها والنتائج املرتتبة من خالل ارتفاع درجات احلرارةوذلك 

لتهديدات االستجابة العاملية لوكذا  املناخ،تغري وقد يكون ل. قاسيةوالظواهر اجلوية ال ةيالطبيعحدة الكوارث  و

آثار واسعة النطاق برامج التكيف( و (GHG) غازات الدفيئةالتغري املناخ )مثل احلد من انبعاثات عن  نتجتاليت 

 .االقتصاد العاملي والنظام املالي أداءوبنية على 

 

املخاطر املالية مصدر به هياملناخ واملخاطر املرتبطة أن تغري على هناك اعرتاف متزايد  .2
1
هلا تأثري على حيث أن  ، 

وميكن اعتبار وكذلك على االستقرار املالي.  التأمني،شركات  مبا فيها الفردية،مرونة املؤسسات املالية 

 حاملألنها تؤثر على قابلية التأمني على ممتلكات وأصول  لتأمنيقطاع ال جوهريةاملخاطر املتعلقة باملناخ 

تقييم  رصد، حتديد، راقبنيامل علىينبغي  ولذلك، . شركات التأمني عمليات واستثمارات وكذلك البوليصة

أيضا فرصا لقطاع  املناخيوفر تغري هذا وواملساهمة يف التخفيف من خماطر تغري املناخ على قطاع التأمني. 

 وحامال مديرا ،مقيمار املتعلقة باملناخ بصفته يف إدارة املخاط احامس تلعب صناعة التأمني دوراحيث التأمني: 

املخاطر. واجلدير بالذكر أنه من خالل التسعري  تسعري ستيعاببشكل فريد ال كمستثمر ومؤهل للمخاطر،

كما بيئة املخاطر املتغرية. ب توفر شركات التأمني إشارات اقتصادية حامسة فيما يتعلق املخاطر،القائم على 

.(الشامل) التأمني من خالل التكيفرة على دقال ة يف بناءميكن لشركات التأمني أيضا املساعد
2 

 

دعم قادرة على تغري املناخ  على كل من املخاطر والفرص من راقبنيامللدن من املناسبة ستجابة وتبقى اال .3

يف االستقرار املالي وتعزيز احلفاظ على  واملساهمة البوليصات حامليأهداف اإلشراف على التأمني حلماية 

 .(1,2معيار  (ICP)آمنة ومستقرة )انظر معيار املبدأ األساسي للتأمني  عادلة،سوق تأمني 

 

يف اإلشراف على قطاع  املناخخماطر قضايا يف جهودهم لدمج  راقبنيامل إىل دعمالورقة التطبيقية هذه تهدف  .4

رشادات حول كيفية استخدام املواد اإلشرافية االاخللفية و حتاد الدولي ملشريف التامنياال وفرحيث يالتأمني. 

ال  الوثائق التطبيقيةوجتدر اإلشارة إىل أن الناشئة عن املخاطر املرتبطة باملناخ.  الفرصوإلدارة التحديات 

أمثلة على  م إرشادات إضافية للمساعدة يف التنفيذ وتوفريتقدفهي ولكن بدال من ذلك  توقعات،أو  تضع معايري

ملعاجلة املخاطر املتعلقة  عامليامقاربة متسقة  إىل تعزيزثيقة كذلك يدة. وبالتالي تهدف هذه الوجلاملمارسات ا

 استيعابية وديناميكية بالنظر إىل أن رابطعملية تهي  تبقى ذلك،يف اإلشراف على قطاع التأمني. ومع باملناخ 

 يتم توجيهات مقدمةوتتطور كوالفرص اليت تتيحها املخاطر املتعلقة باملناخ سوف تتحسن  التحديات

 .بشكل متزايد يف املمارسات اإلشرافية هاتضمين

                                                           

  

 فرنسا بنك/  الدولية التسويات وبنك ؛  المالية للمخاطر كمصدر المناخ تغير ، للعمل دعوة: األول الشامل التقرير ،( NGFS 2019) المالي النظام تخضير شبكة انظر

  1  .المناخي التغير عصر في المالي واالستقرار المركزية المصرفية الخدمات ، الخضراء البجعة ،( 2020)

  https://a2ii.org/en/knowledge-center/climate-riskdisaster-insurance. 2، (A2ii)انظر مبادرة الوصول إلى التأمين 
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  (IAIS) التأمنيالدولية ملراقيب معية واجل (SIF)تأمني املستدام ال بني منتدى االعمال املشرتكة    1-2

معية الدولية اجلبادرت  ،2017سنة  (SIF)سرتاتيجية مع منتدى التأمني املستدام إلشراكة االمنذ بدء  . .1

أصدر  ،2018 يوليو. يف كهدف اسرتاتيجي واالستدامة املناخخماطر إىل حتديد  (IAIS)التأمني  ملشريف

حول خماطر تغري املناخ ة مشرتك التأمني وثيقة ملشريفمعية الدولية لتأمني املستدام واجلاكل من منتدى 

ثانية يف فرباير  واجلمعية وثيقةاملنتدى ، نشر املواكبةعلى سبيل "(. 2018التأمني )"ورقة قضايا على قطاع 

   قضايا ورقة)" (TCFD) باملناخ ةاملتصل اليةامل تفصاحاباالتنفيذ توصيات فرقة العمل املعنية  حول 2020

2020.)"
3 

 التناسبية 1-3

 املبادئ االساسية للتأمني مقدمة كما هو موضح يف التناسبيةسياق مبدأ  للجمعية يفالتطبيقية  وراقاألجيب قراءة . 6

(ICPs)" : تنفيذ املتطلبات اإلشرافية وتطبيقها لإلشراف على التأمنيواليت تسمح هلم بباملرونة راقبون يتمتع املإذ 

حتقيق النتائج املنصوص عليها يف البيانات واملعايري األساسية."بغية 
4
املشورة والرسوم التوضيحية والتوصيات  قراءةعند  

، القتضاءاالعتبار. وعند ا عني يف التناسبيةورقة ، من املهم أن نضع ه وأمثلة من املمارسات اجليدة املنصوص عليها يف هذ

 التناسبية.أمثلة عملية لتطبيق مبدأ توفر هذه الورقة 

 املصطلحات 1-4

 الدولية ملشريف التأمنيمعية معجم اجل، مجيع املصطلحات هلا نفس املعنى كما هو موضح يف يةتطبيقالورقة هذه اليف 

(IAIS)  املبادئ االساسية للتأمني مقدمة وكذا يف(ICPs) و  تعريفاتاليتم عرض  ثيق،الو استيعاب. لتسهيل

 .يف اجلدول أدناه معية املصطلحات اليت يتم استخدامها بشكل متكرر وليست جزءا من مسرد مصطلحات اجل
 

 

 

 

 

                                                           
 papers-material/issues -https://www.iaisweb.org/page/supervisory./ على 2020و  2018أوراق قضايا تتوفر  3

بطريقة تتناسب مع هيكلها القانوني وظروف  اإلطار األعضاءراف إشإلى )ICPs (المبادئ االساسية للتأمين ترجمة امكانية  التناسبيتيح -التنفيذ   "4

 .السوق والمستهلكين

والمخاطر التي تشكلها شركات التأمين على  التأمين،وفقا للمخاطر المالزمة لشركات  التناسب للمشرف بزيادة أو تقليل شدة اإلشرافيسمح -التطبيق

من التقنيات والممارسات اإلشرافية  المالي ككل. يتضمن التطبيق المتناسب استخدام مجموعة متنوعةقطاع التأمين أو النظام  ، فإن البوليصات حاملي

 . يجب أال تتجاوز هذه التقنيات والممارسات ما هو ضروري من أجل تحقيقالمبادئ االساسية للتأمين المصممة خصيصا لشركة التأمين لتحقيق نتائج

 ”.الغرض
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 املتعلقة باملناخ: قائمة املصطلحات 1اجلدول 

 التعريف صطلحامل

 املناختغري 

احمليطات ، وأسطح  ,مبا يف ذلك غالفه اجلوي العاملي،ارتفاع درجة حرارة النظام املناخي 

 .األرض

 االستدامةخماطر 
 

 (ESG) احلكامةاالجتماعية أو  البيئية،العوامل املخاطر املرتبطة ب

 .خماطر االستدامة جمموعة فرعية منمبثابة املخاطر البيئية املرتبطة باملناخ وغريها تعترب 

املخاطر ذات 

 الصلة

خماطر /باملناخ

 املناخ
 

خماطر  و / أو انتقالية و / أو ةماديخماطر عن النامجة  ض شركة التأمنيرتتعاليت  املخاطر

 .ة عن تغري املناخ أو املتعلقة بهجتاملسؤولية النا

 .يتم استخدام هذه املصطلحات بالتبادل يف هذه الورقة

تأثر بالتدهور تسبب أو ت ألنشطة اليت قدا النامجة عن شركة التأمني اليت تعرتضاملخاطر  البيئية املخاطر

 .البيئي

 خماطر املسؤولية
 

ضد مباشرة  متابعاتفضال عن  املسؤولية،ت بوليصاخماطر املطالبات املتعلقة باملناخ يف إطار 

 .لفشلها يف إدارة خماطر املناخ التأمني،شركات 

 يةاداملخاطر امل
 

ركات املرتبطة حبو مادية ظواهرالنامجة عن املخاطر الناشئة عن زيادة األضرار واخلسائر 

 ،الطبيعيةحداث )مثل الكوارث أقس وارتفاع مستوى سطح البحر( وأمناط الط غريتاملناخ )مثل 

 (قاسيالطقس ال

 الكربون،اقتصاد منخفض  والتحوالت املرتبطة باالنتقال إىل االنقطاعاتاملخاطر الناشئة عن  خماطر االنتقال

 .األعمالممارسة  مما قد يؤثر على قيمة األصول أو تكاليف

 

 ال جملا 1,5

 العملفإن ورقة  لذلك. عديدة بطرق التأمني شركات على عملية اإلشراف على باملناخ املرتبطة املخاطر تؤثر قد.8

 حمتوى تركيزبغية و .(ICPs)املبادئ االساسية للتأمني  من كبري عدد تناول من نظرياكن مت وضوعيف هذا امل

 :التالي نطاقيف الهذه املبادئ مت تضمني قضايا  الورقة،

   وإعداد التقارير( اإلشرافية اجعةملر)ا 9 املبدأ االساسي للتأمني ; 

     الشركات(ة حكام) 7املبدأ االساسي للتأمني ; 

    املخاطر()إدارة  16و 8املبدأ االساسي للتأمني ; 

   (ماراتاالستث) 15 املبدأ االساسي للتأمني; 
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   اإلفصاحات( 20 املبدأ االساسي للتأمني(. 

 

اإلشراف على جمموعات التأمني للمعايري اخلاصة ب شرتكاملطار أعاله اإل املذكورةاملبادئ االساسية للتأمني تتضمن . 9

 .20املبدأ االساسي للتأمني ستثناء ، با(IAIGsدوليا )النشطة 

املبادئ االساسية  املستوى والتوجيه املنصوص عليها يفعالية املعايري  نطاق ع علىوستوياملشرتك  اإلطاربين نيكما 

على  أو مستقل كيان قانونيمستوى سواء على  ككل،بشكل عام على قطاع التأمني هذه املبادئ  تنطبقو .للتأمني

يف  اهلدف األساسي من هذه الورقةويكمن مستوى جمموعة، وعلى حد سواء شركات التأمني األولية وإعادة التأمني. 

 .املبادئ االساسية للتأمني تنفيذل راقبنيتوفري التوجيه للم

 

املبادئ عديد من بأن ال (IAIS) التأمني ملشريف واجلمعية الدولية (SIF)املنتدى األممي للتأمني املستدام ويعرتف . 10

 باإلمكانإال أنه تقييم وختفيف املخاطر املتعلقة باملناخ. تهتم ب، ثيقةيف هذه الومتضمنة غري ال ،االساسية للتأمني

 :من قبل أعمال أخرى وتشمل تم تغطيتها بالفعلت، أو يةمستقبلأعمال تغطيتها يف 

 و  14بدأين االساسيني للتأمني ن املمبا أ )متطلبات التقييم ورأس املال(: 17و  14بدأين االساسيني للتأمني امل

 هما 17

( ، ووضع ورقة 2,0رأمسال التأمني اإلصدار معايري  السنوات القادمة )خالل فرتة رصد تنقيحهما يفاملقرر 

 ;يف هذا الوقتمناسبة لن تكون بهذه املبادئ  التطبيق املتعلقة

  خماطر السمعة  يتسم تسيري األعمال بأهمية خاصة من حيث )تصريف األعمال(: 19املبدأ االساسي للتأمني

"الغسيل األخضر". احملتملة وخطر
5

ال يتناسب بشكل طبيعي مع  19املبدأ االساسي للتأمني إدراج إال أن  

، فهي بالتالي . وألغراض هذه الورقةحرتازيإلشراف االابواليت تتعلق مجيعها  األخرى،املوضوعات احملددة 

 و;خارج النطاق

  اختبار يعترب  .لتغري املناخ آثار على نطاق املنظومة الكلي(:االحرتازي )اإلشراف  24املبدأ االساسي للتأمني

تأثري تغري املناخ على قطاع التأمني ككل. يف  إمكاناتأداة قياس مبثابة اإلشرايف )االحرتازي الكلي(  االجهاد

 تتناول على وجه التحديد يةأيضا بتطوير ورقة تطبيقمعية هذه الورقة، تقوم اجلالذي يتم فيه اعداد وقت ال

األدوات  خمتلف نتقدم تلك الورقة أمثلة عوليس يف نطاقه. هذا املبدأ  إن؛ وبالتالي ، ف 24للتأمني املبدأ االساسي 

 .املخاطر املرتبطة باملناخ تقييم، والعديد منها مفيد يف راقبزية الكلية اليت قد يستخدمها املاالحرتا

 

احلوادث ارتفاع بسبب  تكاليفالوالقدرة على حتمل التأمني  بتوافريةيتعلق خارج النطاق جمال مهم آخر هناك . 11

قد تتخذ شركة التأمني عددا من ف، املتعلقة باملناختعرضها للمخاطر  للحد منوبالطقس والكوارث الطبيعية.  املتعلقة

                                                           
أو خدمات الشركة أكثر سالمة من  منتوجات التأمين حول كيفية جعل  مضللة معلوماتعملية نقل انطباع خاطئ أو تقديم يشير الغسل األخضر إلى  5 5

 .الناحية البيئية، مثل اإلنفاق أكثر على التسويق من حوله من التركيز على الحد من تأثيره البيئي
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؛ زيادة األقساط بشكل بوليصة التأمنيالتوقف عن تقديم التأمني جملموعة معينة من حاملي  :، مبا يف ذلكاإلجراءات

من قبل  ؛ أو استبعاد التغطية ملخاطر حمددة و/أو تعزيز تدابري احلد من املخاطراحلد األدنى من حدود البوليصة ;كبري

بعض ه من احملتمل أن تؤدي ، إال أنكن تربيره من منظور احرتازي دقيقعلى الرغم من أنه ميالبوليصات حاملي 

 أشكال جديدة منوتربز إىل نتائج اجتماعية واقتصادية غري مرغوب فيها على املدى القريب. اإلجراءات املتخذة 

عواقب مواجهة  يف على استيعاب املوارد املالية السلطاتساعد تالقطاعني العام واخلاص ميكن أن  بنيديدة اجلشراكات ال

التأمني شركات بني صانعي السياسات والتواصل جسر مد  مراقبنيكن للالكارثية املتعلقة بالطقس. مياحلوادث 

تشارك أن    (A2ii)ومبادرة الوصول إىل التأمني  (IDF)منتدى تطوير التأمني ك لهيئاتكما ميكن لواملستهلكني. 

يف هذا اجملال. راقبنيبنشاط شركات التأمني وامل
6 

 راقبدور امل 2

قد ترتجم إىل خماطر احرتازية  ، واليتة باملناخ مصدرا للمخاطر املالية، تعد املخاطر املتعلقكما لوحظ يف املقدمة. 12

 بتقييم مدى راقبون(. يوصى بأن يقوم امل2اجلدول  شركات التأمني )انظرأي قد تؤثر على مرونة -لشركات التأمني

املخاطر إىل  انتقالحتديد كيفية واهلا جم ة لشركات التأمني العاملة يف أدا املخاطر املرتبطة باملناخاحتمال أن تكون 

ا املالية على نطاق أوسع.اقتصاداتها وقطاعاته
7

خ ة باملناقتعلارتباط املخاطر املد كيفية يحتد املراقبنيمن ينبغي  

 .بتوسيع أهدافهم لتشمل االستدامة راقبنيقام بعض امل األخرية،خالل السنوات بأهدافها اإلشرافية. 

 ختارةاملة حرتازياالخاطر املباملناخ و املرتبطة: املخاطر 2اجلدول 

املخاطر 

 االحرتازية

 تغري املناخ جراء من احملتملالتأثري 
 

خماطر 

 االستثمار
 

واليت  األصول،استثمرت يف القطاعات أو  قد تتأثر قيمة احملفظة االستثمارية لشركة التأمني إذا

 .العوامل املادية أو املتعلقة باالنتقالجراء قد تكون يف خطر من 

خماطر 

 السيولة
 

ميكن أن خيلق  لعوامل احلساسة للمناخل االنكشافنقص املعلومات املوثوقة والقابلة للمقارنة بشأن 

السوق املسايرة للدورات االقتصادية، مبا يف ذلك مبيعات احلرائق لألصول  ويعيق ديناميةعدم اليقني 

 .كثيفة الكربون ، وبالتالي تقليل السيولة يف هذه األسواق
 يؤدي أن ميكن املناخ تغري تنتج عن قد اليت املستقبلية التجربة يف اليقني عدم فإن ذلك، إىل ضافةإ

 لةيوالس موارد كفاية عدم باملقابل إىلقد يؤدي ذلك و. مستقرة والغري ةاملتقلب املطالبات جتربة إىل

 .مواتية غري شروطضمن  األصول يف للتصرف احملتملة واحلاجة

املخاطر 

 التشغيلية
 

مبا يف ذلك املمتلكات واملعدات ) قد تؤثر التأثريات املناخية املادية على أصول شركة التأمني اخلاصة

 وكذا القدرة على التشغيل،أدى إىل زيادة تكاليف  مما ،البشريةونظم تكنولوجيا املعلومات واملوارد 

 .أنشطة االستعانة مبصادر خارجية أو احتمال توقف العمليات. قد يؤثر أيضا املطالبات،إدارة 

خماطر 

 السمعة
 

االستثمار يف  أو االكتتاب،طريق عن قد يتم تشغيل الدعاية السلبية من قبل شركات التأمني 

 .القطاعات اليت ينظر إليها على أنها تساهم يف تغري املناخ

                                                           
 .(ii2Aالوصول إلى مبادرة التأمين )للرابط إلى موقع  2والحاشية  www.insdevforum.orghttps://www.insdevforum.org  /انظر 6 6

لمزيد من التفاصيل حول كيفية ترجمة المخاطر المتعلقة بالمناخ والمخاطر البيئية إلى مخاطر بالنسبة للقطاع المالي واالقتصاد الحقيقي، انظر  7 7

تخضير النظم المالية )شبكة  NGFS  2020، ) NGFS احترازيالمخاطر المتعلقة بالمناخ والبيئة في اإلشراف ال على دمج راقبيندليل للم   
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من الوقود األحفوري ووقف  ويتجلى ذلك يف احلركات االجتماعية اليت تدعو إىل سحب االستثمارات

تخفيضات يف القدرة فقد تؤثر ال ذلك،وعالوة على  طاقة الفحمية.لللبنية التحتية ااالكتتاب يف 

على  اسلبي توافر غطاء التأمني مع استجابة شركات التأمني ملخاطر املناخ على حتمل التكاليف أو

تغطية ال زيادة األسعار بشكل كبري أو سحببالتأمني شركات قد تقوم على سبيل املثال  السمعة،

 .مناسببديل  يكون هناكلبعض األطراف دون أن 

 
املخاطر 

 االسرتاتيجية

عدم اليقني بشأن السيناريوهات و واالجتاهات املناخية املادية أو املتصلة باالنتقال احلوادثقد متثل 

مما يتسبب يف ختويف أو احليلولة دون  التأمني،تواجه شركات سرتاتيجية ااملستقبلية حتديات 

 .االسرتاتيجيةهدافها أل شركة التأمنيحتقيق 

خماطر 

 االكتتاب
 

مستوى  فضال عن بالطقس،شدة وتركيز مطالبات التأمني املتعلقة  و تغري املناخ من وتريةيزيد 

 املخاطر اليتقيمة قلل من ياالكتتاب قد فإن ، مأخذ اجلدتأثري تغري املناخ خذ ؤمل يالتباين. إذا 

 .معينة تأمينيةسياسة  نهجاملؤمن يف هلا يتعرض 

 .من خالل خماطر االكتتاب ةاحرتازيثار آاملسؤولية أيضا إىل  عقودقد تؤدي  ذلك،باإلضافة إىل 

 (SIF)لتأمني املستدام امنتدى /( IAIS) التأمني ملشريف ةالدوليمعية اجلادرة عن صال 2018 وثيقة قضايااملصادر: 

 .(2020)  (NGFS)ختضري النظام املالي وشبكة 

 واملواردالشروط املسبقة  2-1

املبدأ االساسي للتأمنية تقييم على النحو املبني يف منهجي. 13
8

وجود عدد  تأمنيعلى ال لإلشرافنظام فعال يتطلب ،   

يف أن تؤخذ هلذه الشروط املسبقة ميكن  املراقب،تأثري  لرقابة أونها ال ختضع ط املسبقة. على الرغم من أمن الشرو

الشروط املسبقة كما ميكن ألصناف  املرتبطة باملناخ.تطوير املمارسات اإلشرافية من حيث صلتها باملخاطر  االعتبار يف

 :أهمية خاصةالتالية أن تكتسي 

  استحداث نظام لتسعري الكربون  على سبيل املثال املالي،سياسات سليمة ومستدامة لالقتصاد الكلي والقطاع

 ;متفق عليه عامليا

  أو وجود  التكيف،كجزء من برامج  البحرمستويات مثل وجود سدود ضد ارتفاع  متطورة،بنية حتتية عامة

  ;تسهيل اهلياكل املستدامةل قوانني بناء قوية

  أو االستدامة؛على سبيل املثال اعتماد إطار مقبول عامليا ملعايري  املالية،كفاءة األسواق 

   قيام املشاركني من القطاع املالي غري اخلاص  على سبيل املثال مدى  املالية،لسوق يف األسواق لفعال انضباط 

 .متاحة وجود تقييمات استدامة مستقلة قابلة للمقارنة وموثوقة و بتنفيذ اإلفصاحات املتعلقة باملناخ ، و

                                                           
 material/insurance-...https://www.iaisweb.org/page/supervisory-and-principles-core-insurance-انظر 8 8

core-principles-and-comframe 
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أوجه القصور  حيثما ب اعلمحكومته يط أن حي راقبب على املجي  التقييم،من منهجية  53كما هو مبني يف الفقرة 

القصور  هذا  على حتقيق األهداف اإلشرافية والسعي للتخفيف من آثار احملتملةالتداعيات وإمكاناتها الفعلية أو  وجدت 

 .على فعالية اإلشراف

املخاطر سريعة بالنظر إىل  (. راقبامل(2املبدأ االساسي للتأمني )انظر  املوارد الكافية مهمة لتمكني اإلشراف الفعال. 14

القدرة على وحبكم أن فرص التدريب الكافية للموظفني اإلشرافيني.  فإن هذا يستلزم توفري املناخ،التطور، مثل خماطر 

 املوادفيها مبا يف  اخلارجية،ام املوارد استخدفضل ون أنه من األراقبقد جيد املف التطور،ال تزال قيد  تقييم خماطر املناخ

)مثل املنظمات  اجلهات املعنية اخلارجيةأو التعاون مع  ت الدولية )مثل شبكة ختضري النظام املالياملنظماالصادرة عن 

و / أو املشاركني يف القطاع  املناخخرباء وومراكز الفكر واإلدارات احلكومية وعلوم البيئة  احلكومية املنظماتغري 

 .(املالي

شبكة ختضري النظم املالية ومتيز  تنظيمه.لتضمني خماطر املناخ يف  مقاربات خمتلفةللمشرف أن يستخدم  ميكن. 15

(NGFS)  الظروفحسب  ,بعني اإلعتبار مقاربات ميكن أخذهابني ثالثة: 

 اليت ميكن أن تعزز تبادل املعرفة وحتسني  ،الداخليةالداخلية: إنشاء هياكل مرنة مثل الشبكات  مقاربة الشبكة

 منا  تشكل خماطر املناخ سوى جزءشمل موظفني من إدارات خمتلفة اليعادة ما التنسيق. هذا اهليكل 

 ;وبالتالي فهي األقل يف استخدام املوارد مسؤولياتهم،

 املخاطر املرتبطة باملناخ  تحدث: وضع فريق مركزي أو وحدة تعمل بدوام كامل علىالور ومقاربة احمل

 اإلشرافية؛السلطة  لتسهيل حلقات التغذية املرتدة ونشر املعلومات عرب  يف كل إدارة وشخص واحد أو أكثر 

  أو

 جمال خماطر املناخ ، مع  العامة يفخربة خصصة: إنشاء وحدة خمصصة كمصدر رئيسي للاملوحدة مقاربة ال

 .و / أو االستدامة يف مجيع اإلدارات تنسيق القضايا املتعلقة باملناختفويض ل

إنشاء شبكة متويل مستدامة ب (ACPR)االحرتازية والقرارات للرقابة  الفرنسيةيئة اهلقامت  املثال،ى سبيل عل. 16

(  BaFin) اهليئة االحتادية للرقابة املاليةكما بادرت  البنك املركزي.  معلومات بينها وبنيمنتظم لل تبادل من أجل

مقاربة ساعد على حتقيق تتلف القطاعات وعرب خم املعلوماتتيسر تبادل واليت إنشاء شبكة داخلية للتمويل املستدام إىل 

البيئية واالجتماعية  احلكامةفريق عمل داخلي دائم معين بقضايا على  (BMA) برموداالنقد هيئة كما تتوفر . ةثابت

وقد قامت شاريع ذات أهداف شاملة تتجاوز التعاون وتبادل املعلومات. مل فريقا فرعيا توقد خصص الشركات، حكامةو

استجابة سياسة  إنشاء مركز املناخ لقيادةبك إجنلرتا يف بن( UK PRA) ةهيئة التنظيم االحرتازي يف اململكة املتحد

املركز دورا اسرتاتيجيا  اإلشرافية. ويلعبقاربة امل البنك للمخاطر النامجة عن تغري املناخ وتضمني املخاطر املناخية يف

يتم دعم  وأخريا،الدولية. الوطنية واملبادرات يف مشاركة البنك يف  -مع خمتلف اإلدارات التعاونعرب –اهم يس وتنسيقيا،

البنوك  من خالل مسارات العمل الداخلية عرب جوانب خمتلفة من (BNM) اسرتاتيجية املناخ لبنك نيجارا ماليزيا

 ت اخلزانة وكذلك عمليات البنكالتنظيم واملراقبة الكلية والسياسة النقدية وعمليا ،اإلشرافوهي  -املركزية 

القطاع املالي يف إدارة املخاطر املرتبطة مبخاطر املناخ  استعدادم اخلاصة. مت تشكيل منصة تنظيمية للصناعة لدفع ودع

 .االنتقال إىل اقتصاد منخفض الكربون ويف دعم
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  التقارير إعداد  املراجعة الرقابية و 2,2

 

أن يكون لدى  وجيب( على العمليات العامة التقارير وإعداد)املراجعة اإلشرافية  9مبدأ التأمني االساسي يركز  .17

انطالق  نقطة االساسيمبدأ التأمني ك يوفر لذل .التقارير إعداد إجراءات فيما يتعلق باملراجعة اإلشرافية و راقبنيامل

اخلطط  من حيث دمج ذلك يف اإلشرايف،املخاطر املتعلقة باملناخ يف إطارها  دماجإالذين يرغبون يف  راقبنيطبيعية للم

 ردود الفعل والتتبع املخاطر ذات الصلة وطرق -واحلصول على املعلومات النوعية والكمية الالزمة عن املناخ اإلشرافية،

 .اإلشرايف

مبا يف  املراقبني، إعداد تقارير إطار مراجعةإىل احلاجة إىل  1-9مبدأ التأمني االساسي تشري اإلرشادات الواردة يف .18

من الواضح أن خماطر املناخ هي مثال على مثل هذا اخلطر املتطور  .ذلك اخلطط اإلشرافية ، ومراعاة املخاطر الناشئة

املتعلقة املناخ ملخاطر  هي تقييم األهمية النسبية ستكون نقطة البداية أعاله،كما هو موضح  .االعتبارأخذه بعني وجيب 

تقييم تأثري تغري املناخ على فئات يف  مراقبنيلل املمارسة الشائعةوتتمثل شركات التأمني الفردية وقطاع التأمني ككل. ب

 .للحصول على أمثلة( 2خماطر منفصلة )انظر اجلدول عوض فئات  املخاطر االحرتازية األخرى

 مشاركتها مجع املعلومات و 2-2-1

للمخاطر  نكشافكمية نوعية عن اال معلومات راقبنيجيب أن يكون لدى امل للمخاطر،للحصول على تقييم مناسب .19

لالطالع على أمثلة توضيحية(. قد تأتي  1)انظر اإلطار املناخ خماطر إدارة  ر االنتقال واملسؤولية وعناملادية وخماط

أو تقارير  (TCFD)فرقة العمل املعنية باإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخ ت احاإفص البيانات العامة ذات الصلة من

 إعداد التقارير قد تأتي املعلومات ذات الصلة من متطلباتو. املسؤول الستثمارلاألمم املتحدة مبادرة تتماشى مع مبادئ 

 نكشافمفصلة عن ابيانات  احلكامة،وثائق ومن تقييم اسرتاتيجية عمل شركة التأمني أو إدارة املخاطر  احلالية

 .السيناريواختبار  متارين و  االجهادألصول ، أو نتائج اختبار ا

املقارنة بني التقارير واإلفصاحات احلالية  وإمكانيةينبغي االعرتاف بأن هناك قيودا كبرية على توافر البيانات  .20

يتطلب تقارير أكثر تواترا و / أو معلومات  »املراقب  ، فإن9-4 (ICP)بدأ التأمني االساسي وفقا مل املتعلقة باملناخ.

معلومات   أنه من املفيد مجعراقبنيمن امل وجد العديد املناخ،". لتقييم خماطر عند احلاجة إضافية من شركات التأمني 

باتباع نهج وهذا يسمح  .من خالل الدراسات االستقصائية والطلبات املستهدفة مثال ،تكميلية على أساس خمصص

تقليل اعتماده على املعلومات  راقبجيب على امل اخلطر،هذا  استيعاب سريع ومتكرر جلمع املعلومات. نظرا ألهمية

إعداد متطلبات  تدرجييا حنو إدماج االحتياجات من املعلومات املتعلقة مبخاطر املناخ يف توجهوال لطلباتل املخصصة

 .العادية التقارير
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 اأمر على حد سواء احلدود وخارج حمليا راقبنياملعلومات والتعاون بشأن املخاطر املتعلقة باملناخ من قبل املتبادل يعد .21

 األهميةبالغ 
9

أو آليات عرب مذكرات التفاهم املعلومات  وتبادل التعاون متكن لياتاآل هذهاالختصاص  نفسضمن و.  

 عات التأمنيمبجمواإلشراف  ةمن حيث صلو .واالحرتازيةيري سالت شريفم  يف قطاعات أخرى وبنيمراقبني بنيأخرى 

 .(MMoU)مثل املذكرة املتعددة األطراف  القائمة،من خالل اآلليات  مثل هذا التعاونميكن أن يتم  احلدود،عرب 

واالفرتاضات ة الطبيعيمناذج الكوارث م استخداب قد تقوم املثال،اإلشراف، على سبيل موعات جمأفراد  ملناقشة بنيا

 . جيب أن يساعد تبادل املعلومات والتعاون هذا يف دعمضغطالسيناريوهات تغري املناخ ، مبا يف ذلك  وتفسري وضيحتل

للمخاطر اإلمجالية ، وحتليل  االنكشافللمخاطر اليت تتعرض هلا اجملموعة ككل ، مبا يف ذلك  يم واسع و متجانسيتق

ى جمموعات طار املشرتك لإلشراف علاإل)كومفرام   جمموعة األقران وغريها من األدوات اإلشرافية ذات الصلة )انظر

املراجعة  التعاون عرب احلدود وعرب القطاعات بشأن(. 9,2 مبدأ التأمني االساسيدمج يف امل (دوليا ةالفعال التأمني

شركات التأمني طلبات معلومات مواجهة  أيضا يف تبسيط مجع املعلومات وجتنبقد تساعد االشرافية والتقارير 

  .املعنينياملراقبني متعددة من العديد من 

  تبعتردود الفعل اإلشرافية وال 2,2,2

 للمراقبة أمرااخلاضعة  املراقب والكيانات بنيأصبح التواصل ثنائي اإلجتاه  اخلطر،ونظرا للتطور السريع هلذا . 22

تحديات اليت تواجهها شركات التأمني وإجياد حلول لل حسنأ استيعابمثل هذا التواصل أيضا على يساعد . اضروري

على  بالقطاعاتاملقاربات التواصلية اخلاصة مزجيا من  املراقبون عادةعلى املدى الطويل للتغلب عليها. يستخدم  مالئمة

شركة التأمني  من مقاربة  راقب توقعات امل لزيادة الوعي وتعزيز الشفافية حول اخلاصة واسع و شركات التأمني نطاق 

وتعزيز  تبادل املعلوماتجل عمل للقطاع املالي و / أو التأمني أل ورش أيضاقد ينظم املراقب جتاه املخاطر املتعلقة باملناخ. 

  .الوعي

 

 

 للمؤشرات ذات الصلة: أمثلة توضيحية 1اإلطار 

كات مطالبة شر حني   جيب مراعاتها من طرف املراقبني املؤشرات ومصادر املعلومات ذات الصلة اليت قد  عنأمثلة 

 ملفوضي التأمني  األمريكية  الوطنية  معية اجلوإىل اإلرشادات اليت نشرتها املؤسسة  ا استنادالتأمني ، يف مجلة أمور ، 

),US NAIC)
10
 :، تشمل 

 :أسئلة نوعية
 معلومات عامة

 خماطر السمعة  أو التكنولوجية،أو االجتماعية أو السياسية أو االقتصاديةأو  ،البيئية املخاطر ما هي

 ؟عملكب والفرص املتعلقة بتغري املناخ ذات الصلة

                                                           
 قد يشمل إشراك التعاون و تبادل المعلومات من خالل مذكرات التفاهم أو غيرها متطلبات السرية.) انظر مبدأ التأمين االساسي  9

)متطلبات تبادل المعلومات و السرية(( 3  
 :انظر أيضا  10

SIF (2020بنك األسئلة حول مخاطر تغير المناخ على قطاع التأمين ، ); 

NAIC   •2013جوانب محددة ، بما في ذلك القوالب الستخدامها كنقطة انطالق عند  -( ، دليل فاحصي الحالة المالية )الذي تم تحديثه ليعكس المناخ

 (المؤمن إجراء مقابلة مع
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 منوذج العمل واالسرتاتيجية و / أو الرغبة  هل قامت مؤسستك بتنفيذ أو ختطيط أي تغيريات جوهرية على

 ؟مخاطر املتعلقة باملناخ يف املستقبللل الستجابة احلالية واحملتملةليف املخاطرة يف 

 ؟هل لدى مؤسستك اسرتاتيجية ملعاجلة تغري املناخ 

  ر اإلشراف على املخاط جملس اإلدارةميكن ألعضاء  من خالهلاواليت يف مؤسستك  حكامةهل هناك هياكل

 ؟مع هذه املخاطر باجمللس للتعامل املتعلقة باملناخ؟ هل مت حتديد عضو

 ديةااملخاطر امل

 الطلب يف على مستوى  أداء األعمال، على بصورة جوهريةك أن املخاطر املادية ستؤثر هل تتوقع مؤسست

 ؟جتربة املطالبات, أو عوامل أخرى السوق،

 حمفظتكماألصول املالية يف  على تقييم بصورة جوهريةادية ستؤثر هل تتوقع مؤسستك أن املخاطر امل 

 ؟والطويل واملتوسطالقصري تحقق على املدى أن ت ذه املخاطرهلوكيف تتوقع  االستثمارية،

 يف التسعري واالكتتاب  هل تقوم مؤسستك بشكل مباشر أو غري مباشر بدمج العوامل املتعلقة باملناخ يف

 التأمني؟منتوجات 
 خماطر االنتقال

 األعمال, من حيث  يف أداء على االكتتاب بصورة جوهريةتك أن خماطر االنتقال ستؤثر هل تتوقع مؤسس

 ؟الطلب يف السوق, عبء املطالبات, أو عوامل أخرى

 ؟ةلتزم املؤمن باسرتاتيجيته املعلنوهل ي باملناخ،عتبارات املتعلقة إلإىل أي مدى تشمل اسرتاتيجية االستثمار ا 

 
 املسؤوليةخماطر 

  عن األضرار النامجة عن تغري  يتعلق باملسؤولية واليتكم فيماجمال صدر يف هل كان هناك حكم قانوني

 ؟املناخ

  هل تعترب مؤسستك أنها قد تتعرض بشكل مباشر أو غري مباشر ملخاطر املسؤولية النامجة عن تغري املناخ, إما

 ؟اآلن أو يف املستقبل

 :املعلومات الكمية

 عامةمعلومات 

 أو واخلصوم؛األصول  انكشافالكربون يف القطاعات لكل من  كثافة 

 إن وجد )مطور داخليا أو من أطراف ثالثة( املناخ،/  احلكامةالتقييم البيئي واالجتماعي و. 

 ديةااملخاطر امل

  بادرة نوتردام العاملية للتكيفؤشر ممل على سبيل املثال وفقا املناخ،لتغري األعضاء تعرض (ND-

GAINgain.nd.edu)  ستاندرد آند بورز منهجية  أو ; 

  ائي خمتلفة من خماطر اإلجهاد امل معرضة ملستويات هي اليتالنسبة املئوية ملواقع حمطات توليد الطاقة

 ;(PACTA) منوذج تقييم انتقال رأس املال يف اتفاقية باريس . والفيضانات وحرائق الغابات )مثال 

 االستثمارات العقارية للمخاطر انكشافأو  الفيضانات،ملخاطر  نكشافاال; 

 آثار تغري املناخ األخرى ؛ و والتغريات يف أمناط الطقس و للجفاف، نكشافالتأمني الزراعي مع اال 

 خمرجات من مناذج الكوارث. 

 خماطر االنتقال

 احملافظ العقارية السكنية توزيع ملصقات أداء الطاقة يف العقارات التجارية لشركات التأمني و / أو; 
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 و الكربون؛صناعات كثيفة لل تصنيفات كثافة الكربون ملختلف األصول ونسبة األصول املعرضة 

  يف منوذجكما ورد االحرتار الضمين للمحفظة PACTA . 

 خماطر املسؤولية

 بسبب املناخ، للتقاضي نكشافقة الفحم والنفط والغاز مع االالتأمني العام لعمليات طا 

 و ;تغطية املسؤولية التأمينية ذات الصلة مثل املديرين واملسؤولنيلفظة حم 

 * خماطر املسؤولية املهنية للمهندسني  للتقاضي املناخي، مثل نشكافأمني املسؤولية املهنية مع االت

 .الفيضانات ارتفاع خطروالذي ال يستبق املعماريني لتطوير جتاري جديد 
 

 الشركات حكامة 3

 لشقينظر هذا اوالشركات.  حكامةتنفيذ إطار  )إدارة الشركات( متطلبات إنشاء و 7 االساسيمبدأ التامني حيدد  .23

بإدارة املخاطر املتعلقة  مسؤوليات اإلدارة وأهداف واسرتاتيجيات العمل ودور جملس اإلدارة والواجباتيف الرقابة و

(. 7,6و  7,5و  7,2و  7,1 مبدأ التامني االساسي) املناخعدسة خماطر وكذلك املكافآت من خالل  الداخلية،والضوابط 

يف الفرعني  تضمنةولكن هذه م واالتصاالت، أيضا القضايا املتعلقة باملراجعة اإلشرافية 7 مبدأ التامني االساسييناقش و

  .على التوالي 6و  2

 التوزيع املناسب ملسؤوليات الرقابة واإلدارة 3-1

مهام إلدارة العليا ومجلس وللاملوكلة لفإن األدوار واملسؤوليات  متطور،خماطر املناخ هي جمال خطر  إىل أننظرا .24

 ،وحاجيات إعداد التقاريراحلاجة إىل مزيد من الوضوح بشأن املعلومات  ويشمل ذلك .جيب أن تستمر يف التكيفالرقابة 

عن  أكربمساءلة هناك  املسؤولية،وامليزانيات. عن طريق تعيني  واملوارد وجمموعات املهاراتالنوعية( و )الكمية

صورة أكثر دقة عن كيفية تأثري خماطر املناخ  حيصل املؤمن على الطريقة،ومراقبة املخاطر. بهذه  التخطيط ورصد

 (احلكامةقد يؤدي ذلك إىل قيام شركات التأمني بتكييف إدارة املخاطر )ورمبا وتتطور.  أن على أعماهلم وكيف ميكن

 على حتديداملراقبني   للشركات  التطبيق على اإلشراف االستباقي تساعد ورقة ميكن أنويف ضوء املعلومات اجلديدة. 

املخاطر املرتبطة باملناخ  من حيث اإلدارة احلكامةالقضايا املتعلقة ب
11 

 توفر يف ال املناخ،تتمثل إحدى الطرق اليت تعاجل بها بعض شركات التأمني املخاطر املتطورة، مبا يف ذلك خماطر .25

يرغب . قد تها تملة ملعاجلوكذلك الوسائل احملحتديد املشهد املتغري للمخاطر  هدفها داخلية خماطر جلنة  على

اللجنة أو غريها من اهلياكل املناسبة ذات اخلربة املناسبة ، مثل هذه  تشجيع شركات التأمني على إنشاءيف  املراقبون

 .بالفعل  لديهممتوفرا   مل يكن  هذا إن 

 وظيفةأنشأت إحدى شركات التأمني مؤخرا فقد كندا ،  يف .األمثلةاملناخية يف بعض  تطور إدارة املخاطرظهر ي .26

املالية املتعلقة مبخاطر املناخ يف حمفظة التأمني  نكشافاتييم االتق ملسؤول عنسيكون اكبري مسؤولي خماطر املناخ ، 

شركات  (UK PRA)املتحدة باململكة  تنظيملل اإلحرتازية يئةاهللب اطتالتأثريات النظامية.  اخلاصة بها وكذلك

                                                           
on-erpap-application/80572papers/file/-material/application-https://www.iaisweb.org/page/supervisory-  انظر 11

proactive-supervision-of-corporate-governance   
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مسؤولياتهم ينبغي تفصيل ذلك يف بيان والشخص الذي يشغل وظيفة مدير أول لتحمل هذه املسؤولية ،  عيني تب التأمني

  .املتغري ، مبا يف ذلك عن طريق تطبيق تعديالت املخاطرالفردي  راتب ال الوارد يف  وأدائهم

 أهداف العمل واسرتاتيجيات شركة التأمني 3,2

وكذلك  السنويالتخطيط املالي جيب على شركات التأمني دمج وتقييم املخاطر املتعلقة باملناخ كجزء من .27

أيضا ضمان متثيل آثار تغري املناخ  شركات التأمنيينبغي لعمليات التخطيط االسرتاتيجي طويلة وقصرية األجل. 

 بناء علىسرتاتيجي لشركات التأمني التخطيط اال تنشأ فرتاتأن من املهم وخاطر احلالية. أصناف املمتثيال جيدا يف 

 .حمفظة التأمني خماطر

 دور اجمللس 3,3

مبا يف ذلك دمج  باملناخ،املخاطر املتعلقة  إدارة علىيلعب جملس اإلدارة دورا يف احلفاظ على الرقابة الفعالة .28

مخاطر واالسرتاتيجيات وخطط العمل. ويف إطار تنفيذ هذه لل شركة التأمنيضمن تقبل االعتبارات املتعلقة باملناخ 

واملعاملة العادلة  اخلاصة،د احملتمل ملخاطر أعمال شركة التأمني التهدي هضع يف اعتباري ينبغي للمجلس أن املسؤولية،

 .وواجب شركة التأمني على إدارة أعماهلا بطريقة مسؤولة اجتماعيا للعمالء

على مستوى جملس اإلدارة وجلنة جملس  خماطر املناخ ملناقشة،وفرصة  مناسب، استيعابجيب أن يكون هناك .29

 .املخاطرنة جل و داخل جلنة التدقيق وكذلك اإلدارة ، 

 استيعابإجراءات لتسهيل  تخذجيب على شركات التأمني أن ت إدارتها،من أجل تعزيز املهارات بني أعضاء جملس .30

توفري التدريب املناسب ألعضاء  الضرورة،، وعند اجمللس جلانعلى مستوى ومناقشة خماطر املناخ يف جملس اإلدارة و

إضافة على  كوسيلة للمساعدة هاإلدارة أو جتديد تداول جملسميكن استخدام خطط  ذلك،ضافة إىل إ .جملس اإلدارة

 .مجلس ، إذا لزم األمرللبشأن خماطر املناخ  اتهمافتاملهارات وال

 واجبات اإلدارة العليا 3,4

تصلة مبخاطر املناخ إدماج العناصر املو / أو  اإلدارة العليا مسؤولة عن تنفيذ السياسات املتعلقة مبخاطر املناختعترب .31

 األعمال التجارية ذات الصلة. يعتمد جملس اإلدارة على اإلدارة العليا لتقديم املشورة بشأن وسياسات يف العمليات

إنشاء واستخدام  مبا يف ذلك املناخ،األهداف واخلطط واخليارات والسياسات االسرتاتيجية من حيث صلتها مبخاطر 

املخاطر ذات الصلة. ينبغي لإلدارة العليا أن حتدد  -للمناخ نكشافقاييس ذات الصلة لرصد حاالت االوالنماذج واملاألدوات 

توصيات إىل جملس اإلدارة بطريقة متكن اجمللس من الرتكيز على  وتقديماملعلومات واخليارات واملقايضات احملتملة 

 .من حيث صلتها مبخاطر املناخ املناسب،قت اختاذ قرارات مستنرية يف الو القضايا الرئيسية و

 ألجر الواجبات املتعلقة با 3,5
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حسب االقتضاء ، حيث ينبغي  ،املخاطرةمواءمة األجور مع  حني االعتباريف اطر املرتبطة باملناخ املخينبغي أن تؤخذ .32

 .شركة التأمنيبذات الصلة  أن تراعي تعديالت املخاطر مجيع أنواع املخاطر

يف نظام إدارة خاطر املناخ ميكن استخدام املكافآت كواحدة من العديد من احلوافز لدمج األنشطة املتعلقة مب .33

إدارة املخاطر  أخرى،من بني أمور  تشمل،املتغرية ميكن أن  األجور حلساباملعايري املستخدمة ف ذلك،املخاطر. كجزء من 

ميكن  أيضا،تصنيف األصول واألداء(.  املثال من خالل تدريب املوظفني أوشركة التأمني )على سبيل  املتعلقة باملناخ داخل

 .مقابل أجر متغري أن يكون تطور األداء غري املالي للشركات املستثمر فيها مؤشرا ذا صلة

 إدارة املخاطر والضوابط الداخلية 4

إدارة املخاطر  )إدارة املخاطر والضوابط الداخلية( االحتياجات املتعلقة بنظم 8 مبدأ التامني االساسيحيدد .34

 بدمج املخاطر راقبنيإرشادات حول كيفية قيام امل القسم هذاويقدم مبا يف ذلك وظائف الرقابة.  الداخلية،والضوابط 

التحكم وظائف  ( ، ولكل من8,1 ني االساسيمبدأ التامملخاطر )التوقعات اإلشرافية حول نظام إدارة ا املتعلقة باملناخ يف

فيما يتعلق  فإنه يناقش اإلشراف على وظائف االستعانة مبصادر خارجية وأخريا،(. 8,6-8,3 مبدأ التامني االساسي)

مببدأ التامني  أمثلة على املمارسات اإلشرافية املتعلقة 2(. ويقدم اإلطار 8,8 مبدأ التامني االساسياملناخ )مبخاطر 

 .8االساسي

يف اإلطار العام  من املتوقع أن تقوم شركات التأمني بدمج هذه املخاطر باملناخ، املرتبطةعند معاجلة املخاطر  .35

 اليت شركات التأمنيلمن املستحسن ووالضوابط الداخلية.  أنظمة املخاطر إدارة  والذي يتضمن الشركات، كامةحل

بشكل رئيسي من منظور خماطر السمعةتغري املناخ عاجل تعتمد املقاربة اليت ت مازالت
12
أكثر تكامال مقاربة االنتقال إىل   

منوذج  جانب السمعة ، ولكن أيضا التأثري على األصول واخلصوم ومن  ليس فقط  املخاطر بشكل أكثر مشولية ترى  

 (العمل العام

  إدارة املخاطر نظام   باملناخ يف نطاق املرتبطةإدماج املخاطر  4-1

وكذلك خطة  شركة التأمنيصول وخصوم أتتعلق خماطر املناخ بفئات املخاطر احلالية وتؤثر على تقييم  .36

خسائر متزايدة بسبب  اخلصوص،على وجه  يف احلياة،شركات التأمني على  و تتكبدأعماهلا وأهدافها االسرتاتيجية. 

احلياة( أو ، يف بعض مناطق  مستوى دورة التأثري علىمثل موجات احلرارة )املناخ مثل بسبب حوادث الوفيات  ارتفاع معدل

قد تتأثر شركات  .كثر اعتداال )مثل التأثري على األقساط السنوية(األرارة احلزيادة طول العمر بسبب درجات  العامل ،

مثل التأمني على املمتلكات  التأمني،منتوجات على  الطبيعيةالكوارث زيادة وترية وشدة  على غري احلياة بسببالتأمني 

 من خالل اخنفاض قيمة األصول املثال،على سبيل  االنتقال،تظهر خماطر و. املسؤولية أو التأمني على النقل أو تأمني

قطاعات اليت من احملتمل أن تتقلص بسبب بال  عالقة مرتبطة أصول يؤدي إىل قد البيئي والذي باالنتقال املتأثرة

زيادة يف تسعري الكربون( أو إىل حتول يف  املتخذة لالنتقال إىل اقتصاد منخفض الكربون )على سبيل املثالالتدابري 

 قد يؤثر تغري املناخ على العالقة بني  ذلك،النقل اجلوي(. باإلضافة إىل  مثل اختيار غري تفضيالت املستهلك أو املستثمر )

 االنكشاف الستثمار( ، واليت ميكن أن تؤدي إىل فجوات بني خماطر)مثل التأمني وخماطر ا املخاطر املختلفةفئات 

                                                           
 ."ية واالجتماعيةات"المسؤولية المؤسس مقاربة كثيرا ما يشار إليها ب )12 (12
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تظهر فقاعات التسعري مع انتقال  قد يكون من املهم أيضا لشركات التأمني النظر فيما إذا كانتو. ةواملتوقع الفعلية

  .املستثمرين إىل األصول اخلضراء

من املتوقع أن يتم  املالءة املالية لشركة التأمني، فإنه لتأثري احملتمل للمخاطر املرتبطة باملناخ على وضعنظرا ل .37

يؤدي إىل مراجعة نظام إدارة املخاطر يف حالة حدوث تغيري  والذيالنظر يف هذا التأثري ضمن فئات املخاطر احلالية 

ميكن  كيفو هذا يعين أنه جيب على شركة التأمني تقييم وتوثيق سياسات إدارة املخاطر اخلاصة بها و  .هاجوهري في

يف سياسات  اخلصوص،على وجه  و املخاطر،أن تتحقق املخاطر املتعلقة باملناخ داخل كل جمال من جماالت نظام إدارة 

  والسرعة اليت قد تظهر بها املخاطر مبرور الوقت  املخاطر احملتملةتدابري ختفيف مع مراعاة  واالكتتاب،االستثمار 

التفاعل مع املخاطر األخرى اليت مت  فضال عن باملناخ،من أجل حتديد ورصد وتقييم وإدارة املخاطر املتعلقة .38

هذا أيضا لشركة  تيح ي ونوعيا،   اكمي موثوق بهابيانات جيب على شركات التأمني تطوير أدوات جلمع  حتديدها،

تطور معلم  تبطة باملناخ. قياس املخاطر املرتبطة باملناخ هومن خمتلف عناصر املخاطر املر تحليل جممعالقيام  بالتأمني 

لرتمجة تغري املناخ )السيناريوهات( إىل خماطر  هناك حتديات تكون قد يانا،أحمع التحديات يف جودة وتوافر البيانات. 

أن يستمر التحليل  يتوقع ذلك،تغيري يف درجة احلرارة إىل بعض خماطر الكوارث الطبيعية(. ومع  ترمجة مالية )مثال

 .الكمي والنوعي لشركات التأمني يف التطور جنبا إىل جنب مع العلم والتحسينات يف جودة البيانات

 .نظام إدارة املخاطر من  املناخ جزءااحملتمل على استمرارية األعمال بسبب تغري  إعتبار التأثريجيب  .39

 وظائف التحكمالنظر يف املخاطر املتعلقة باملناخ من قبل  4,2

تأثري تغري املناخ على فئات املخاطر احلالية  -أداء واجباتها عند-االعتبار بعني ، ينبغي أن تأخذ وظائف الرقابة  .40

ال تزال و الناشئة،العلوم  منقياس املخاطر املرتبطة باملناخ ويعترب املوارد واخلربات لدعم ذلك. تتوفر على وينبغي أن 

  .هج املناسبةانإىل مواصلة تطوير األدوات وامل وظائف الرقابة حتتاج سوفو التحكم،وظائف  تطور،يف منذجة املخاطر 

تقييم فعالية إدارة و التأمني،عن خماطر شركة  التقارير وإعدادجيب على وظائف التحكم حتديد وقياس  .41

وافق وفق ما متوافقة مع الرغبة يف املخاطرة  هاونتائج هاحتديد ما إذا كانت عمليات و هلا،املخاطر والضوابط الداخلية 

 .اجمللس عليه

 وظيفة إدارة املخاطر 4-2-1

تقييم وإدارة املخاطر املتعلقة باملناخ. وال، جيب أن تقوم وظيفة إدارة املخاطر برصد وتسهيل التحديد الصحيح .42

قد و .يف املخاطرة املعتمد من جملس اإلدارةنظام إدارة املخاطر احلالي مبا يتماشى مع بيان الرغبة  يف ذلك دمججيب و

إدارة األصول واخلصوم وإدارة خماطر  :تتأثر جماالت إدارة املخاطر التالية بشكل خاص باملخاطر املرتبطة باملناخ

إعادة التأمني وغريها من تقنيات التخفيف من املخاطر واملخاطر التشغيلية  ،وعمل االحتياطياتاالستثمار واالكتتاب 

 .اإلدارة وخماطر السمعة
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لرصد التقدم احملرز  الكمية والنوعيةاألساليب واملقاييس جيب أن تستخدم وظيفة إدارة املخاطر جمموعة من .43

شركة التأمني. على  التماسك داخل، وتعزيز ةاملخاطر والرغبة يفضد اسرتاتيجية األعمال الشاملة لشركة التأمني 

 حني حتديدمن املعايري املتوافقة  اميكن أن تستفيد فيه للمواضع الذياالستثمار  أن تنظر وظائف املثال جيبسبيل 

عم اختاذ القرارات من بغية دبانتظام  األساليب واملقاييسيتم حتديث جيب أن والقطاعات األكثر عرضة لتغري املناخ. 

  .ذات الصلةاللجان قبل جملس إدارة شركة التأمني و/أو 

حتديد حدود االستثمار لشركات وقطاعات ومناطق  إدارة املخاطر املرتبطة بتغري املناخ هوطريقة عن مثال  .44

معايري معينة، مثل النسبة  مستندا إىلأن يكون  يينبغوالذي ، إخل. (نطاق اختصاص حمدد) طات قضائية حمددةوسل

، ميكن لشركات التأمني دمج الوقود األحفوري. عالوة على ذلك معاجلة أو حرق، املئوية للدخل الناجم عن التعدين

مثال  –ميكن أيضا حتديد حدود املخاطر  ،املسؤولية من جانباملناخ عند تقييم االستثمار املقرتح.  واعتبارات تغريالبيئة 

ملخاطر  نكشافحلية من أجل احلد من خماطر االالتأمني يف املناطق السا بوليصات حاملي نكشافاألقصى ال احلد

أيضا هي لضوء على املخاطر املرتبطة باملناخ يسلط ا الذي ESGمقياسالفيضانات. استخدام "خرائط احلرارة" أو 

 .تأثري هذه املخاطر ورصد فهم أفضلطريقة مفيدة للحصول على 

 

 وظيفة االمتثال 4-2-2

واخلطوات املتخذة ملعاجلتها.  هلا املؤمنجيب أن حتدد وظيفة االمتثال بعد ذلك خماطر االمتثال اليت يتعرض .45

عن املعلومات املناسب  الفصاحاإىل من الفشل  مثال: املسؤولية وخماطر السمعة ) مراعاة جيب  املهمة،أداء هذه وأثناء 

جيب أن تضمن وظيفة االمتثال أن السياسات  لذلك،وفقا  .املرتبط باملناخ( والنامجة عن تغري املناخ نكشافاملتعلقة باال

بتغري املناخ  املواثيق أو قواعد السلوك ذات الصلة والتوجيهات  وتتوافق مع املعايري  الرقابة الداخليةإجراءات الداخلية و

 .هاشركة التأمني  باحرتام  اليت تلتزمو

 الوظيفة االكتوارية 4-2-3

 األصول،ألنها ميكن أن يكون هلا تأثري على تقييم  االكتوارية املخاطر املتصلة باملناخومن املتوقع أن تراعي الوظيفة .46

 وعلى حساب التزامات التأمني ومتطلبات رأس املال.كذلك التخفيف من املخاطر و ,، االكتتاب ادارة االصول واخلصوم

وحتوالت منط  -على سبيل املثال ، النظر يف تأثري الرياح -تقييم املخاطر املادية  ألجل -ميكن للوظيفة االكتوارية 

واجلفاف والفيضانات. ولتقييم خماطر ،  الغزيرة  األمطارالعاصفة ، وزيادة وترية الطقس احلار والربد والرياح العاتية ، 

تعرض شركة التأمني للشركات اليت من احملتمل أن تتأثر باالنتقال إىل  مراعاة ميكن للوظيفة االكتوارية  االنتقال،

 .اقتصاد حمايد -الكربون

تقييم جودة واكتمال البيانات  :وينبغي أن تولي الوظيفة االكتوارية ، يف أداء واجباتها ، اهتماما خاصا ملا يلي .47

املعايرة املناسبة  فيا وقد حيتاج إىل استكماله لتمكنيقد ال يكون التحليل التارخيي كا ،املناخاألساسية. بسبب تغري 

مثل  ،اخلرباءفرق ميكن أن تعزز دور الوظيفة االكتوارية لألقساط أو االحتياطيات لتعكس املخاطر املرتبطة باملناخ. 

  .اخلالص غالبا ما تستخدم بالفعل أدوات حتليلية تتجاوز التحليل التارخيي ، ألن هذه الفرق هيكوارثفرق منذجة ال
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 وظيفة املراجعة الداخلية للحسابات 4-2-4

كافية  عملية إدارة املخاطر للتأكد من أنها التحقق، مراجعةكجزء من  الداخلي.جيب على وظيفة التدقيق  .48

مبا يف ذلك خماطر املناخ  اليت قد يكون هلا تأثري على مرونة  ,ينبغي تقييم ما إذا كانت مجيع املخاطر املادية وفعالة،

 و ختفيفها حينما يكون ذلك مناسبا. االعتبارقد مت أخذها بعني شركة التأمني ، 

 ة ومالءمة وظائف التحكم يف القضايا املتعلقة باملناخكفاءال 4,3

 تقييم املخاطر املتعلقة باملناخ ورصدها وإدارتها و و من أجل ضمان املعرفة الكافية لوظائف التحكم أثناء حتديد.49

سياساتها الداخلية وتنفيذ برامج التدريب لضمان حصوهلا على  في، جيب على شركات التأمني تكي التقارير عنهاإعداد 

جيب على شركات التأمني التأكد من أن  .ةشركاملخاطر لل بيانالقضايا املتعلقة باملناخ وتأثريها على  فهم ل ما يكفي

خماطر تغري املناخ مبا يتناسب مع واجبات كل  استيعابيف  على خربةيتوفرون األشخاص الذين يؤدون وظائف التحكم 

 .منهم

( أنه " اعتمادا على اسرتاتيجية االستثمار EIOPAاألوروبية )هيئة التأمني واملعاشات املهنية ترى  املثال،على سبيل .50

 لبعضخاصني قد تكون هناك حاجة إىل توظيف خرباء  وحجمها،الشخصية  هاخماطرواخلاصة بهم )شركة التأمني( 

بناء اخلربة الالزمة مع إيالء  :أن يطلب من شركات التأمني وإعادة التأمني ما يلي األحوال، ينبغييف كل التعهدات. و

 تهم  إدخال ( توجيهات DNB) البنك اهلولندي أصدر  هولندا،في ف ذلك،وعالوة على  ."ملبدأ التناسب اعتبار خاص

ن يالسياسات اآلخر يومقرر جملس اإلشراف ألعضاءاملخاطر املتعلقة باملناخ يف التقييمات املناسبة والسليمة لإلدارة أو 

 .(2)انظر اإلطار 

 باملناخ،املرتبطة  واملعرفة باملخاطرلديه املهارات املناسبة  تعيني شخصجيب ، وظائف التحكم املعنيةخمتلف ضمن  .51

 عن اجلوانب املتعلقة باملناخ من أجل ضمان بقاء املخاطر املتعلقة باملناخ يف املقام األول مسؤولة يف خمصصة،أو وحدة 

دمج املخاطر النامجة عن تغري املناخ يف  إىل ينفي احلاجةال فذلك  ،االهتمام الالزم. ومع ذلك هتمام وإيالءهااالنطاق 

 .ألعمالبامجيع األجزاء ذات الصلة 

 باملناخ يف قرارات االستعانة مبصادر خارجية املرتبطةدمج املخاطر  4,4

إدارة  االستعانة مبصادر خارجية ألي نشاط مادي احلفاظ على القدرة على قررتجيب على شركات التأمني اليت  .52

مثال واحد األضرار املادية اليت ميكن أن وك .املصادرهذه استمرارية أنشطتها يف حالة فشل االستعانة باملخاطر وضمان 

اجلوية القاسية على مباني وظائف األعمال اخلارجية اخلاصة بهم.  حلوادثتؤثر اكأن  التأمني،تعطل عمليات شركة 

املناخ. تغيري عن  النامجة املادية ينبغي أن تتضمن خطط استمرارية األعمال املخاطر املادية،مثل هذه املخاطر  إلدارةو

تتأثر فيه العديد من وظائف  سيناريو كافرتاض السيناريو،قد يكون من املفيد أيضا لشركات التأمني إجراء حتليالت و

استخدمت بعض شركات التأمني ذات الوظائف اخلارجية  وعلى املستوى التطبيقي،. آن واحديف  األعمال اخلارجية

الفريق احلكومي الدولي ) املناخكتلك اليت نشرها الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري  املخاطر املاديةسيناريوهات 
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ء من بيانات اخلسارة املؤمن عليها كجزبتضمني شركات التأمني بشكل متزايد  قوم(. قد تIPCC) املعين بتغري املناخ

   .دراسة االجتاهات املناخية التارخيية احلديثة يف املواقع الرئيسية وكذلك التحليل،هذا 

 

 

 

 

 والضوابط الداخلية : أمثلة على املمارسات اإلشرافية املتعلقة بإدارة الشركات وإدارة املخاطر2اإلطار 

 أملانيا

إرشاديا حول التعامل مع خماطر االستدامةإشعارا  BaFin اهليئة االحتادية للرقابة املاليةت نشر
13

 اليت تعترب  

تقييم اسرتاتيجي ملخاطر االستدامة.  بإجراءواوصت  املسؤولة وتنظيم األعمال.  احلكامةتفاصيل االسرتاتيجيات و

والتنفيذ داخل  سرتاتيجية األعمال واملخاطر واالتصاالتعلى ااملسؤولية الشاملة  لس اإلدارةتكون جملأن جيب 

 املنظمة مع املسؤوليات والعمليات واملوارد والوظائف ملعاجلة حلفاظ على األعمال املناسبةجل اوكذلك أل املؤسسة،

 .املخاطر
ومراقبة العمليات جنبا إىل  املخاطر وإدارة والنظر يف حتديدإدارة املخاطر.  هواإلرشادي الرتكيز الرئيسي لإلشعار 

مع إشارة حمددة إىل خماطر االستدامة. كما يسلط الضوء على ميزات  اإلجراءات، جنب مع األساليب التقليدية و

مبا يف ذلك  لتوترا ختباراتاينظر إشعار التوجيه يف القضايا املتعلقة ب ذلك،فة إىل إضاتعلقة بالتأمني. م حمددة

االستعانة مبصادر ب املسائل املتعلقةموقفا بشأن  اهليئة االحتادية للرقابة املالية اختذت وأخريا،حتليالت السيناريو. 

 .خارجية ، وقضايا اجملموعة واستخدام تصنيفات االستدامة

 اليابان

أجرت هيئة الرقابة  ،الطبيعية بسبب الكوارث شركات التأمني اليابانيةل مؤخراىل جتربة اخلسائر الكبرية بالنظر إ

شركات التأمني غري احلياة.  الكوارث الطبيعية من أجلمواضيعية بشأن إدارة خماطر حتقيقات املالية اليابانية 

إدارة املطالبات ، فجوة  التأمني،إعادة  اتسياس جمموعة التأمني،تشمل املراجعات اسرتاتيجية االحتفاظ وإعادة و

-ة. خطر الكوارث الطبيعية الكبري حجم املياه وكوارث للكوارث املتعلقة ب  احلماية بني الشركات الصغرية واملتوسطة

الرقابة املالية  بدأت هيئةوقد  2021-2020إىل موضوعات املراجعة للفرتة املناخ ب متت إضافة املخاطر ذات الصلةو

 .املناقشات مع شركات التأمني بشأن إدارة املخاطر املتعلقة بالتغريات املناخية اليابانية

يف ذلك  أوسع، مباسياقات متويل مستدام مت تشكيل جلنة خرباء حول التمويل املستدام ملناقشة  ،2020يف ديسمرب 

 .2021ناقشات حبلول منتصف عام امل صدور نتائج من املتوقعوإدارة املخاطر املتعلقة باملناخ. 

 هولندا

 

  البنك املركزي اهلولندي تقييم أصبحت املخاطر املتعلقة باملناخ والبيئة جزءا قياسيا من ،2021 سنةاعتبارا من 

DNB  املعاشات التقاعدية. وهذا يعين واألموال وألعضاء جملس إدارة شركات التأمني والبنوك  اص املناسب واخل

                                                           
 .بشأن التعامل مع مخاطر االستدامة إرشادي إشعار  Notice _مب_ناشالتيك191220( ، ميلدونغ_2020) BaFinانظر  13 13
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، قد يتم طرح سؤال التقييم. على سبيل املثال خالل مقابالتبشكل بارز أن املخاطر املتعلقة باملناخ والبيئة ستظهر 

 وأثرها على املؤسسة. سوف يطلب ذات الصلةالتشريعات و والبيئة،ال املخاطر املتعلقة باملناخ جملمعرفة املرشح  حول

معلومات عن معرفة املرشح  تقدمه،ملف التقييم الذي  تضمن يفأن املؤسسة  من أيضاالبنك املركزي اهلولندي 

  .يف جمال املخاطر املتعلقة باملناخ والبيئة وخربته
التوقعات التالية ألعضاء جملس اإلدارة املقرتحني فيما يتعلق باملخاطر املتعلقة باملناخ والبيئة  قائمة البنككما نشر 

  :2012 قواعد كفاءة السياسة    يف Eإىل   Aحتت  ، وبالتالي اإلشارة إىل املعايري املذكورة

 القدرة على حتديد هذه املخاطر; 

  بإعداد التقاريراملتعلقة  الصلة وااللتزاماتأن تكون على علم بالقوانني واللوائح ذات ; 

 وإدارتها هاورصد هاأن تكون قادرة على حتديد; 

 

 معرفة من هو املسؤول عن إدارتها يف املؤسسة; 

 بأمثلة االستشهاد والقدرة على للمؤسسة،يف السياق احملدد  فهم تأثريها; 

 التعامل معها صياغة اسرتاتيجية وسياسات  القدرة على; 

 ناسبةمسؤولية ضمان إدارتها امل حتمل; 

  و ;املناسبةيف حالة أعضاء جملس اإلشراف: مراقبة إدارتهم 

  االستقاللية ,، والقيادة (طائرة هليكوبرتك) رؤية شاملةلديك ما يكفي من الكفاءات ذات الصلة، مثل  

  .املسؤوليةب ، واحلساسية لبيئتهم ، والتوجيه االسرتاتيجي والشعور ةالذاتي

طبيعة املؤسسة وحجمها وتعقيدها وملف املخاطر و سيكون التقييم الفعلي متناسبا، مع مراعاة موقف املرشح

 وقععلى امل على مزيد من املعلومات حول التقييمات املالئمة والسليمةصول اجمللس ككل. ميكن احل وأداءوتكوينها 

الصاحلة  من التقييماتحتت عنوان املخاطر املتعلقة باملناخ هي اآلن جزء  "ةتناسب التقييمات السليم»االلكرتوني 

 .واملناسبة

  اململكة املتحدة

املخاطر   ملواجهة  تنص هيئة تقييم املخاطر يف اململكة املتحدة على التوقعات التالية لشركات التأمني وإعادة التأمني

املخاطر اخلاصة بهم املالية النامجة عن تغري املناخ من خالل أطر إدارة
14
شركات التأمني   فهم تمن املتوقع أن و .

 .وكيف سيؤثر ذلك على منوذج أعماهلم تغيري املناخالناجتة عن وإعادة التأمني املخاطر املالية 

 :عليهمتوجب ، يللقيام بذلك

                                                           
إدارة المخاطر المالية الناجمة عن تغير  بشأن تعزيز نهج البنوك وشركات التأمين 3/19( ، البيان اإلشرافي 2019المخاطر في المملكة المتحدة ) انظر تقرير تقييم 14  14

لشركات لتضمين المتطلبات ل 2021مما يعطي جدوال زمنيا بحلول نهاية عام  ، أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت رسالة الرئيس التنفيذي العزيز 2020المناخ. في يوليو 

 .المتعلقة بالمناخ في تقييم المخاطر قبل الترحيل
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 البيانات  وذلك باستخدام مجيع البيانات املمكنة باإلضافة إىل ،االجهاداختبار تطوير حتليل السيناريو و

لمخاطر املالية قصرية ل صحيحالتحديد لالتارخيية )مثل االجتاهات املستقبلية يف منذجة الكوارث( ل

 ;تغري املناخالناجتة عن وطويلة األجل لنموذج أعماهلم 

 لتغري املناخ )على سبيل املثال  االنكشاف بببس تطوير أدوات كمية ونوعية لرصد تعرضهم للمخاطر املالية

املتعلقة برتتيبات االستعانة مبصادر خارجية وسالسل  خاطر املاديةاملعوامل لمراقبة التأثري احملتمل 

 ؛ وعمل الشاملة والرغبة يف املخاطرةاسرتاتيجية ال يف مقابل يد( ورصد التقدم احملرزالتزو

  للمخاطر املالية النامجة عن تغري املناخ  نكشافلتخفيف وإدارة االذات مصداقية حتديد خطة أو سياسات

املستقبلية ثار واألهذه املخاطر مثل ضرورة مراعاة اإلمكانات  )على سبيل املثال أي إجراء للحد من تركيز

الشركة املنظمات اليت تستثمر فيها و األطراف املقابلةعلى عوامل اخلطر املادية واالنتقالية على عمالئها ول

 .(أو قد تستثمر فيها
 

 اطر املؤسسة ألغراض املالءة املاليةخمإدارة  5

حول كيفية  اإلشرافتوقعات )إدارة املخاطر يف املؤسسة ألغراض املالءة املالية(     16  االساسي للتامني املبدأ حيدد 53

ة يرأس املال. يناقش هذا القسم كيفدارة إعمليات وتنسيق شركات التأمني إلدارة املخاطر والتخطيط االسرتاتيجي 

عملية  عمليات االكتتاب ، وكذلك يفيف و لشركة التأمنياالكتتاب  ضمن سياسة   باملناخ املرتبطة املخاطر إدماج

حتليل السيناريو(.  و االجهاداختبار ( )مع الرتكيز على ORSA) بالشركة ذاتها تقييم املخاطر واملالءة اخلاصة

للتامني  املبدأ االساسيويشمل   .املبادئ االساسية للتامنيمن  14-16-10 – 16و 7و 16و 2-16ويشمل ذلك املعايري 

ويقدم  3 اإلطار .6 املتعلقة بآلية التأمني وسياسات االستثمار ، واليت يتم تغطيتها يف القسم أيضا اجملاالت 16رقم 

   .االجهاداختبار و خماطر ومالئة الشركة تقييماإلشرافية املتعلقة بملمارسات على ا أمثلة

 سياسة االكتتاب 5,1

على خماطر األعمال و بيانات  عن تغري املناخ على جتة املخاطر املادية واالنتقالية واملسؤولية النا قد تؤثر.54

يتوقعوا من شركات التأمني  أن املراقبنيمتى ينبغي على واسرتاتيجية االكتتاب وعمليات االكتتاب لشركات التأمني. 

اسرتاتيجية يف حمافظهم التجارية ، وتقييم اآلثار املرتتبة على  واملسؤولية الكامنة املادية واالنتقاليةخاطر املحتديد 

  (ERM) اطر املؤسسةخمرة إطار إدا كجزء من جراءات لدمج إدارة هذه املخاطر إسياسات و، ووضع  االكتتاب

 .بيان  تقبل املخاطر وكذلك

 ومدة ختطيط األعمال ذلك أفاقاملدى القصري والطويل األجل )مبا يف  من كلمراعاة جيب على شركات التأمني  .55

مخاطر املتعلقة باملناخ ضمن خماطر للركات التأمني و ترتبط رؤية   شعند تقييم تأثري هذه املخاطر.  .ات(البوليص

لسلع واألشخاص ل اجلغرايفد يتحدالواخية، املن وادثخمتلفة )مثل مدة العقد وتواتر وشدة احل عناصرباالكتتاب 

  (والشروط واألحكام عادة التأمنيإ واتفاقيات، التأمينية همعقودوتأثري املخاطر على  املؤمنني،

 النظر يف املخاطر املتعلقة باملناخ يف سياسة االكتتاب 5,1,1
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 ضمن عملية املخاطر شركات التأمني إرشادات داخلية حول كيفية تقييم ومراقبة مثل هذهجيب أن يكون لدى .56

املخاطر املتعلقة باملناخ يف سياسة  مراعاة   أن يطلبوا من شركات التأمنيراقبنيجيب على امل وبالتالي،االكتتاب. 

 :وصف قد يشمل ذلكولتلك املخاطر.   يةفردالمنتوجات التأمني ، نظرا لتعرض  املناسباالكتتاب ، على النحو 

  القطاعات االقتصادية اجلغرافية،املناطق
15

 اتدرج تشكل أعلىها ألعمال اليت يتم تقييمها على أنا عوفرأو  

 ;ملرتبطة باملناخاملخاطر ا

 فظة ويف احمل تطبيقات األعمال اجلديدة   والكامنة يفاطر املادية املتصلة باملناخ عمليات حتديد وتقييم املخ

 السارية ؛ و

  رار االكتتاب ، قعملية اختاذ  األخرى يف ووسائل التحليلاستخدام تقارير أحباث املناخ ومناذج خماطر املناخ

 .أمكن حيثما 

 النظر يف املخاطر املتعلقة باملناخ يف تقييم االكتتاب 5,1,2

امها لنمذجة من خالل استخد الكوارث الطبيعية جراءاخلسائر احملتملة  استيعابتسعى شركات التأمني إىل  .57

أكثر  استيعابيكون لدى شركات التأمني أيضا أن الوقت ،  مع  من املمكنإذ دوات التحليلية. لألالكوارث الطبيعية و

 املناخحتليل سيناريو تغري توافر بيانات كافية لدمج  ذلك يتطلبفإن  ذلك،. ومع     للمناختغري لدقة للمخاطر املادية 

وكذلك اخلسائر احملتملة املرتبطة  احلوادث ية كل من احتمال تقدير الكوارث اخلاصة بهم ، مما يسمح ب ضمن مناذج

 .بها

ممارسات االكتتاب بسبب احلاجة إىل النظر يف  االكتتاب تعزيزدمج املخاطر املتعلقة باملناخ يف تقييم شمل قد ي .58

يجب على ف ,خاطر املادية املرتبطة بتغري املناخأما خبصوص املخماطر االنتقال والسمعة. و  املسؤولية ذات الصلة

 حاملتقييم االكتتاب العام لكل  تقييمهم كجزء من -االقتضاء عند -تشجيع شركات التأمني على تضمني راقبنيامل

للنظر يف:االكتتاب تقييم ينبغي تعزيز . ، بوليصة
16 

  باملناخ؛ ذات الصلة املخاطرإدارة  يف والتزامه التأمني بوليصة حامل رامسسجل 
17 

  بالتنقل واملرتبطة  املناخية احملددة من اآلثارلتخفيف على اتأمني  بوليصة حاملواستعداد كل قدرة; 

  و التأمني؛ بوليصةمدة 

                                                           
 التأثر بالظواهر الجوية المتطرفة ، والصالت بممارسات الطاقة غير ,قد تشمل معايير التقييم لهذه القطاعات مستوى انبعاثات غازات الدفيئة- 15

، الحظت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة لألمم المتحدة أن قطاعات مثل والتلوث. على سبيل المثال  المستدامة ، وإزالة الغابات

اآلثار المتعلقة بتغير المناخ وقد يواجه التعدين تحديات مادية إما بسبب تأثيرها على البيئة أو نتيجة الزراعة والكيماويات والغابات . 

 .التقييمات طلعية في االعتبار عند االكتتابتؤخذ االعتبارات التاريخية والت يجب أن  16

 
 حاملوشروط بوليصة التأمين ال تحدد االلتزامات المخففة على  خاصة في حالة التعرض المادي للمسؤولية وكذلك مخاطر السمعة وحيث الشروط  17

 .بعد المطالبة االلتزامات التعاقديةسيكون من الصعب التحقق من إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ أو الوفاء بهذه  إلى البوليصة
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 الكتتاب ألنواع معينة من منتوجات التأمني احلاجة إىل فرض شروط ا
18

اليت مت ليصات وبمحلة الملطالبة  

  خطوات للتخفيف من تلك املخاطر . ذتأثريها على املناخ، إلختا خطر بسببعلى أنها تشكل نسب  تقييمها

التقييمات اخلاصة منهجية قد ختتار شركات التأمني استخدام التصنيفات اليت طورتها أطراف خارجية أو تطوير  .59

االكتتاب. إذا كانت شركة التأمني تعتمد على تقييمات خارجية، فيجب تقييم إلدراج املخاطر املتعلقة باملناخ يف  بها

و بالنسبة التصنيفات املقدمة.  ستسمح باستيعاباليت تتسم بالشفافية الكافية  التصنيفمنهجية عليها التأكد من أن 

 أن مراقبنيلل باملناخ ، قد يكون من املناسب مرتبطة مرتفعةلمعامالت اليت يتم تقييمها على أنها تنطوي على خماطر ل

الواجبة  اإلضافية إجراءات العنايةب القيام املؤمنيتوقعوا من 
19
أكثر استنارة للمخاطر املرتبطة  لى معلوماتللحصول ع 

االكتتاب  سلسلة صالحياتللمخاطر املتعلقة باملناخ يف  نكشافدمج االلمؤمن ل امناسب باملعاملة. قد يكون أيضا

 .للموافقة عليهارفعها داخليا تتطلب  تنطوي على خماطر أعلى تتعلق باملناخعلى أتها اليت يتم تقييمها  كاملعامالت

  االكتتابعند  املرتبطة باملناخمراعاة املخاطر  5,1,3

واليت بدورها قد تزيد من  املخاطر،لبعض  وادثاحل اخلسائر يففعل تغيريات يف وترية وشدة تغري املناخ باليسبب  .60

تؤثر  ميكن أن يؤدي تغري املناخ إىل تغيريات يف أمناط الطقس اليت قد املثال،خماطر أعمال شركة التأمني. على سبيل 

، ولكن أيضا زيادة درجة حرارة  اجلغرافية احلياة نتيجة لزيادة املخاطر املادية لبعض املناطق التأمني غري على منتوجات

 ذلك،من خالل زيادة خماطر الوفيات واملراضة. باإلضافة إىل  ميكن أن تؤدي إىل تأثري على املدى الطويل اهلواء اليت

 القانونية وزيادة التقاضي ملقارباتواجه خماطر املسؤولية املتزايدة نتيجة لتطور اقد ت ت غري احلياةبوليصابعض ال

 .باملخاطر املرتبطة باملناخ املرتبط

انكشافهم مقاييس لرصد   تشجيع شركات التأمني على تطوير األدوات املناسبة وراقبنيملعلى ا ينبغي ثم،ومن .61

على سبيل املثال ، لرصد تعرض  استخدامها،ميكن  . هذه األدوات واملقاييسإلكتتاب دعن املرتبطة باملناخلمخاطر ل

 تقييمها لتشكل خماطر أعلى مرتبطة باملناخ )مثلاملناطق اجلغرافية أو القطاعات اليت يتم  رتكيزات يفالاالكتتاب و

تراكم حمتمل يف  إلدارة أيمناطق اخلطر(. وهذا من شأنه متكني شركات التأمني من اختاذ تدابري التخفيف املناسبة 

 .املرتبطة باملناخ املخاطر املرتفعة للمناطق اجلغرافية أو القطاعات ذات نكشافتركيز اال

 (ORSA) نفسها الشركة ومالءةاطر خمتقييم  5,2

كل شركة التأمني اخلاص ب املخاطربيان حمفظة االستثمار ووفريدة من نوعها العمل الاسرتاتيجية ر تؤث سوف 62

التأمني واالئتمان والسوق والرتكيز والتشغيل والسيولة  وطبيعة خماطروعلى مادة  املخاطر املرتبطة باملناخ لىع قوةب

تقييم خماطر ومالءة الشركة فإن  وبالتالي،على حده،  شركة تأمني املناخ لكللتغري  نكشافاعتمادا على اال ذات الصلة

 .ية ووضع رأس املالاتأداة مفيدة بشكل خاص لشركات التأمني لتقييم مدى كفاية إدارة املخاطر املؤسس يعترب

 االنتقال واملسؤولية وخماطر واملادية،ة موسامللخاطر من شركات التأمني النظر يف مجيع امل راقبونجيب أن يتوقع امل

 للتخفيفاملخاطر  إلدارةاملناسبة االجراءات واعتماد ، تقييم خماطر ومالءة الشركةيف عملية  الناشئة عن تغري املناخ

                                                           

 .لمعايير الشهادات البيئية ذات الصلة قد تشمل هذه الشروط وضع استراتيجية انتقالية مستدامة وااللتزام 18

 
 .مراجعة أو موقع المخاطرة أو الخبير الخارجي البوليصة حاملقد تشمل هذه اإلجراءات زيارات ميدانية ل 19 19
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  باعتبار  والكمي،النوعي  نياملخاطر على كل من األساس شركات التأمني يفقد تنظر من املخاطر احملددة وفقا لذلك. 

 .جيب أن تتحسن مبرور الوقت مع حتسني القدرة على الوصول إىل البيانات الضرورية الكمية القدرات أن

ى مدى عل تقوم شركة التأمني بتقييم إدارة املخاطر واملوارد املالية ،الشركةتقييم خماطر ومالءة كجزء من  .63

مع طبيعة خماطر  ءماالتمالوقت لتحديد متطلبات رأس املال التنظيمية. جيب أن يكون  أفق زمين أطول من املستخدم

 كامل،قد تستغرق بعض املخاطر املتعلقة باملناخ وقتا أطول لتتحقق بشكل  .شركة التأمني وختطيط األعمال

أيضا سيناريوهات مناسبة تستخدم وقتا  عملية تقييم خماطر ومالءة الشركةمن املتوقع أن تتضمن  كونيس وبالتالي،

شركات التأمني و  حيثما كان ذلك مناسبا. عند تقييم مدى مالءمة اآلفاق الزمنية املستخدمة من قبل طويل األفق،

 .تبها املؤمنكتااألعمال اليت  نوعية و مراعاة طبيعة راقبنيامل جيب على

 وحتليل سيناريوهات املخاطر املتصلة باملناخ االجهاداختبار  5-2-1

قدرتها  شركة التأمني إجراء حتليل االستمرارية لتقييمجيب على ، خماطر ومالءة الشركة من تقييمكجزء  .64

. تطلعية ةنظر مع املعقولةسلبية السيناريوهات العلى إدارة خماطرها وتلبية متطلبات رأس املال يف إطار جمموعة من 

املخاطر ذات الصلة. على سبيل املثال  - للمناخ ةوغري املباشر ةر املباشراينبغي أن يشمل حتديد وتقييم األث التحليلوهذا 

)العكسي(. وهذا من شأنه أن ميكن شركات التأمني من  الضغط عملية اختبار، مبا يف ذلك كجزء من حتليل السيناريو 

 للمخاطر جيب أن تتضمن هذه العملية تقييماوتغري املناخ. ب تقييم قدرتها على مواجهة اخلسائر املالية فيما يتعلق

 :وخماطر املسؤولية ةنتقالياالو ةدياامل

 ختلفة )على سبيل املسيناريوهات العدد من  يشمل تقييم املخاطر املادية استخدام مناذج الكوارث مبا يف ذلك

حتديد سيناريو املخاطر املرتبطة  هذا أيضا قد يتضمنأحداث العام(.  1000-1أو  500-1إىل  100-1املثال 

 ;اإلعسار باملناخ واليت ميكن أن تسبب

  البيئية واقتصاد  وصرامة القوانني الكربون،ل كيفية زيادة الضرائب على نتقاتقييم خماطر االغطي يقد

  و واالحتياطات التقنية؛من شأنه أن يؤثر على كل من األصول الذي املنخفض  الكربون

  ية نزاعالبيئات اجملتمعية وال تقييم خماطر املسؤولية على املخاطر الناجتة عن التغريات احملتملة يفينطوي

 فهم للتأثري املطالبات على أساس تامني عقودشركات التأمني اليت تقدم وجيب أن يكون لدى والقضائية. 

زيادة الضغط على اجملالس إلدارة شركاتها بطريقة  نتيجة لذلك، واحملتمل على خماطر مسؤوليتهم 

  .احلدود و / أو االستثناءات املناسبةمع مراعاة خاصة فيما يتعلق بالبيئة ،  ,مسؤولة

النمذجة اليت  على أعمالاعتمدت قد  باملناخ املرتبطة االجهاداختبار ات واالفرتاضات لسيناريوهات ؤشرقد تكون امل.65

هناك مناذج و،  -خرباء خارجيني. على سبيل املثال- تقوم بها وكاالت األرصاد اجلوية أو اهليئات التنظيمية أو غريها

صدمات لل صادي أو املاليأحداث الفيضانات والنماذج االقتصادية املعدلة لتقدير األثر االقت إحصائية لتحديد تواتر

جيب على وقد تكون شركات التأمني قد طورت مناذج داخلية لـآثار خماطر املناخ.  ذلك،املناخية املختلفة. بدال من 

من املهم وذات صلة بنطاقها اجلغرايف وطبيعة أعماهلا.   تشجيع شركات التأمني على استخدام النماذج اليت هيراقبنيامل

واملنهجيات  اليقني من النتائج واالفرتاضات األساسية النماذج وعدم بفهم هذه التأمني بشكل كاملأن تقوم شركات 

 .عند اختاذ قرار بشأن أهميتها
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 لذلك، التأمني؛هلا تأثري على مجيع شركات  أن يكونالتأمني ومن املتوقع  لصناعة جوهريةاملخاطر املتعلقة باملناخ .66

لمخاطر لشركة التأمني . إذا مت تقييم خماطر ومالءة الشركة تقييمإدراجها يف  املخاطر من أجل مراعاة هذهينبغي 

 األساس املنطقي لعدم األهميةويجب على شركة التأمني توثيق سبب التقييم. ف جوهريةعلى أنها غري باملناخ املتعلقة 

خماطر  تقييميف  يف االعتبار لتضمينها التأمني شركةاخذتها اليت تلخص املخاطر اليت  ميكن تضمينها يف الوثائقو

 .وقد تكون موجزة ومالءة الشركة

 

 

 االجهاداختبار و  ومالءة الشركةخماطر  تقييمعلى على املمارسة اإلشرافية : أمثلة 3اإلطار 

 

 كندا

 نيسنتليف ا االجهاداختبار سيناريو خماطر املناخ يف  IAIGs ة دوليالتامني النشطاجمموعة    أدرجت كندا،يف 

يف مناطق  مشل ذلك كال من التأثريات من الدرجة األوىل )فقدان القيمة يف األصول املادية ،2019يف عام  .املاضيتني

إىل الصناعات اخلضراء  الفيضانات عالية املخاطر( وتأثريات الدرجة الثانية على حمفظة األصول بسبب التحول

 .الوقود األحفوري بشركاتواخنفاض القيمة السوقية لألوراق املالية املتعلقة 

مبشروع جترييب (  OSFI) املالية ملؤسساتا   راقبةمقام بنك كندا ومكتب  ،2021يف عام و ذلك،عالوة على 

املخاطر اليت يتعرض هلا النظام املالي فيما يتعلق باالنتقال إىل  استيعاب الستخدام سيناريوهات تغري املناخ لتحسني

 . ستقوم جمموعة صغرية من املؤسسات من قطاعي البنوك والتأمنياالقتصادي مستوى منخفض من الكربون

تعرض ميزانياتها العمومية ل املشاركة طوعا يف املشروع. سيطلب من املشاركني استكشاف املخاطر احملتملةب

 كندا. ب يوهات تغري املناخ ذات الصلةلسينار

 .2021من املقرر نشر تقرير يف نهاية عام  
 

 .تايبيه الصينية

تقرير تقييم خماطر ومالءة  يفأثار تغري املناخ من شركات التأمني تقييم  FSC طلبت جلنة الرقابة املالية 

ساليب للمخاطر الرئيسية ، وأ نكشافاملناخ ، حالة االتغري باملتعلقة  مبا يف ذلك حتديد املخاطر ، 2020 لعامالشركة 

 ة املتصلة بها.اسرتاتيجية االستجاب وتقييم املخاطر 

 
مبا يف ذلك  التأثريات،منتدى اخلدمات املالية من شركات التأمني حتديد وتقييم جوانب تغري املناخ ودرجة طالب ي

. جيب 2021 لعامتقييم خماطر ومالءة الشركة تقرير  يف املسؤولية،املخاطر املادية وخماطر االنتقال وخماطر 

عن الصعوبات والقيود والتحديات اليت تواجهها شركات التأمني عند إجراء إدارة  فصاحعلى شركات التأمني اال

اسرتاتيجيات االستجابة ذات الصلة إلدارة تقرير خماطر ومالءة الشركة أن يتضمن ينبغي  أيضا،. خماطر تغري املناخ

 .خماطر تغري املناخ
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إضافة  جلنة اخلدمات املالية على  باإلضافة إىل السيناريوهات احلالية للكوارث، فإنو ،االجهاداختبار فيما يتعلق ب

الشاملة احلالية  االجهاداختبار يف سيناريوهات  ,سيناريوهات تغري املناخ ، مبا يف ذلك اخلسائر املرتبطة باألعاصري

 .اخلسائر املرتبطةذلك من  شركات التأمني وغريالتأثري على لتقييم 
 

 

 هولندا

 

املمارسة اجليدة و األسئلة واألجوبة ، يصوغ  وثيقةيف 
20
شركات إدراج  مبادئ حول كيفية  املركزي اهلولندي بنكال 

تقييم خماطر ومالءة  بناء على نتائج حتليل تقييم خماطر ومالءة الشركةمخاطر املتعلقة باملناخ يف لل التأمني

 .يتم تلخيص هذه أدناهو. 2018يف  املقدمة  الشركة 
 العمومي:امليزانية يف صول جانب األ يلي يف ما خيص طلب من شركات التأمني مراعاة ما 

 ادية املخاطر امل

  و ؛االخرى الستثمارات العقاريةل نكشافلعقارات أو االستثمارات أو االمثل ا بالضمانات،األضرار اليت حلقت 

 املادية لتغري املناخ عرضة لآلثار شطب سندات وأسهم الشركات اليت تكون ممتلكاتها أو عملياتها. 
 خماطر االنتقال

  اليت تعترب حساسة النتقال الطاقة و شركات ذات اآلثار الكربونية الكبريةللشطب القروض واالستثمارات

 ; العالقة()األصول 

  و املستدامة؛شطب قروض الرهن العقاري واالستثمارات يف العقارات غري 

 يعين  مما الطاقة،انتقال  طراري والسندات والشركات املعرضة خلزيادة املخاطر على قروض الرهن العق

 .األصول رأس املال ملثل هذال احتياطي إىلأن هناك حاجة 

 
طلب من شركات التأمني  ،الشركةفيما يتعلق بتقييم خماطر ومالءة ناريوهات املتعلقة باملناخ عند تصميم السي

 :ما يلي يفمراعاة 

 

 وكاالت  استخدام السيناريوهات اخلاصة بكل بلد )مثل السيناريوهات اليت تضعها اجلهات التنظيمية أو

 ( األرصاد اجلوية

  و ؛التنظيميةاجلهات  بهاقوم تباملناخ اليت  املرتبطةالضغط اعتماد املبادئ ذات الصلة الختبارات 

 املطالبات يف حتليالت السيناريو  دمج اآلثار غري املباشرة للمخاطر املرتبطة باملناخ واليت قد تؤدي إىل زيادة

 .واألثر، مثل املخاطر الصحية احملتملة وزيادة معدالت الوفيات

 

                                                           
 sectors/insurers/prudential-information/supervision-https://www.dnb.nl/en/sector-  انظر 20

 وشركات التأمين-المخاطر المتعلقة بالمناخ-اإلشراف / إدارة المخاطر / سؤال وجواب

 https://www.dnb.nl/media/43ufhxoj/good-practice-integrating-climate-related-risks-in-the-orsa.pdf و
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ق بتحديد تقدم أمثلة قيمة تتعل ولكن مع ذلك قد ،اإلشرايف اختبار الضغطتتعلق األمثلة التالية بشكل أساسي ب

 .الضغطاختبار مترين ، وإعداد السيناريوهات ذات الصلة

 
 فرنسا

  ACPR االحرتازيةهيئة الرقابة  من قبل مت إجراء أول تقييم ملخاطر املناخ يف قطاع البنوك والتأمني ،2020يف عام 

 استيعابمالءمة نهج النمذجة احلالية ، وعلى نطاق أوسع لتحسني  تهدف العملية إىل تقييم مدى توافر البيانات و و.

  املالية،لربط صدمات املناخ والسياسة بآثارها  .التفاعالت بني تغري املناخ واجملال املالي الكلي

على  تكييف منوذج االقتصاد القياسي العاملي للمعهد الوطين إلحداث صدمات يف االقتصاد الكليب قام بنك فرنساو

تمرين أن أهداف االنبعاثات التفاقية لل سيناريو خط األساسيفرتض املستوى القطري بعد ارتفاع أسعار الكربون. 

 :متغريات ثالثضمن ، تحققباريس للمناخ ست

 انتقال غري منظم دون تطورات تكنولوجية مواتية; 

  و ؛2025يورو للطن الواحد مت تنفيذها يف عام  200ضريبة كربون بقيمة 
 

 

  مع صدمات مصاحبة ملستويات  2030يورو للطن الواحد مت تنفيذها يف عام  300ضريبة كربون بقيمة

 .اإلنتاجية

 

ميكن أن  ، بينما 2020باستخدام ميزانية عمومية ثابتة اعتبارا من عام  2025ستنفذ شركات التأمني توقعات عام 

املخاطر املالية ، مبا يتماشى من  تهدف إىل التخفيف اإلدارة اليتقرارات ضمن  ( 2040و  2030آفاق أخرى )تدمج 

 مع االتصاالت السابقة لشركة التأمني. 

.2021يف أبريل نتائج التمرين مت نشرا 
21

 

 
 ليابانا

 

تعطي سلطة اخلدمات العامة األولوية للحوار حول املخاطر املتعلقة  ،2021-2020يف اسرتاتيجيتها السنوية من 

تواصل هيئة األوراق املالية اليابانية إجراء حوار وثيق مع شركات التأمني الرئيسية من ومع املؤسسات املالية.  باملناخ

 .املمكنة لتحليل السيناريوهات املتعلقة باملناخقاربات استكشاف امل أجل

 
 سنغافورة

 

                                                           
  انظر 21

https://acpr.البنك- 

france.fr/sites/default/files/medias/documents/20210504_as_pilot_exercise_climat_change.pdf 
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لشركات التأمني  (IWST) قطاعالى مستوى عل الضغط( بانتظام اختبارات MAS)هيئة النقد يف سنغافورة جتري 

 .السوق من ٪ 80اليت متثل ما ال يقل عن واملختارة  املباشر

 2018لعام  اختبار الضغط على مستوى القطاع املناخ يف غريسيناريو ت بسنغافورة بتضمنيوقامت هيئة النقد 

(IWST)  من أجل متكني  التأمنيبالتأثري املالي لتغري املناخ على رأس مال شركات  التأمني قطاعوعي ، لرفع

يتطلب سيناريو و .طر املؤسسةخماإطار إدارة  شركات التأمني من النظر يف املخاطر ذات الصلة باملناخ كجزء من

الفيضانات الشديدة يف سنغافورة )على عمق متوسط  تقلب املناخ من شركات التأمني العامة املباشرة تقدير تأثري

 اطق املعرضةنامل لى تعرض املمتلكات املؤمن عليها )من خالل النظر يف قائمةع تقييم التأثريملم( من خالل  600

اآلثار احملتملة على خطوط  يف سنغافورة(. كما طلب من شركات التأمني تقديم تقييمات نوعية بشأن للفيضانات

 .أعماهلم مثل السيارات والتأمني ضد املسؤولية العامة
، رتبطة باملناخ على حمفظة أعماهلمتأثري املخاطر امل بشأن طاعقزيادة وعي القلب املناخ على ساعد إدخال سيناريو ت

 .فيضاناتلل انكشاف القطاعملخاطر  فهما أعمق (MAS)بسنغافورة هيئة النقد  وقدمت

املستقبلية املتعلقة مبخاطر املناخ  اختبار الضغطعلى حتسني سيناريوهات  (MAS)هيئة النقد بسنغافورة تعمل 

تقييم خماطر االنتقال. من خالل إدخال  وتوسيع السيناريوهات لتشمل ختبار الضغطاألفق الزمين ال إطالة مثل

 املخاطر املرتبطة باملناخ ذات الصلةبإىل رفع مستوى الوعي  يئةاهلوتهدف ، املرتبطة باملناخ لضغطسيناريوهات ا

)عند االقتضاء(  الضغوط ذات الصلةسيناريوهات صناعة التأمني يف سنغافورة وتشجيع شركات التأمني على تبين ب

 .بهم اخلاصة خماطر ومالءة الشركة يف تقييم

 

 
 اململكة املتحدة

 

( ألكرب شركات IST) على مستوى الصناعة كل سنتني الضغطيقوم بنك إجنلرتا )"البنك"( بإجراء اختبارات 

 ، تضمن2019لسوق. يف عام من ا %70متثل أكثر من واليت التأمني على احلياة والعامة املنظمة يف اململكة املتحدة 

التأثريات على األصول واخلصوم الناشئة عن املخاطر املادية واالنتقالية.  سيناريو مناخي استكشايف لتقييم االختبار

اتفاقية مبا يف ذلك  ثالثة سيناريوهات تستكشف جمموعة من التحوالت احملتملة لغازات الدفيئة التمرينوتضمن 

 .، واالنتقال غري املنضبط وسيناريو املخاطر املادية العاليةباريس

 
ل أعمال جدو ( رفعأ، مما مكن البنك من )، أكملت مجيع الشركات التمريناطوعياالختبار  على الرغم من كونو

واألدوات والبيانات املتاحة  ةاحلالي القدراتنقاط الضعف يف  استيعاب؛ و )ب( حتديد واملناخ على مستوى اجمللس

 .لتغري املناختقييم اآلثار احملتملة ل
 

 

 

 



 عام

___________________________________________________________________________ 

   
_______________________________________________________________________________________________ 

 عام
 المخاطر المتعلقة بالمناخ في قطاع التأمينمراقبة بشأن عملية ورقة 

 45 /34                                                                                     2021 ماي– IAISراقبي التأمين )الدولية لمجمعية اللجنة التنفيذية للمعتمدة من قبل 

 

أمام النظام املالي يف اململكة املتحدة  صمودسيقوم البنك باختبار  ،2019 اختبار استنادا إىل نتائجو  ،2021يف يونيو 

( حجم 1على مدى عدة عقود. النتائج املرجوة هي ) عدة و مسارات ضمن ناخ املخاطر املادية واالنتقالية املرتبطة بامل

التحديات اليت تواجه مناذج  فهم  ( 2) املشاركة والنظام املالي على نطاق أوسع للمناخ املالي للشركات االنكشاف

إدارة  ( مساعدة املشاركني يف تعزيز3؛ و )الرتابط بني شركات التأمني والبنوك يف أعمال املشاركني ، والتحقيق 

رؤية اسرتاتيجية طويلة األجل ملعاجلة  املخاطر املالية املتعلقة باملناخ ، مبا يف ذلك تشجيع الشركات على اختاذ

 .الفعال ل االفصاحمن اج سدها خماطر املناخ وتسليط الضوء على ثغرات البيانات اليت حتتاج إىل

 
 الواليات املتحدة

 
الوطنية  الرابطةالواليات املتحدة كما هو موضح يف دليل تقييم خماطر ومالءة الشركة يف  متطلباتتقضي 

شرح كيفية حتديد وتقييم ورصد بالتأمني  تقوم شركاتالتامني حول تقييم خماطر ومالءة الشركة بان  ملفوضي

 ذات الصلة. إىل احلد الذي تعترب فيه شركة التأمني عن مجيع املواد واملخاطر  إعداد التقارير وحتديد األولويات و

تقرير موجز عند تقديم عن هذه املخاطر  الفصاح، وينبغي اهلا وعمليات اسرتاتيجيةعمل  املخاطر املتعلقة باملناخ مادة

األول من  يف املقاممبخاطر املناخ رتبطة املاملواد حتديد ما إذا كانت يتم و. عن تقييم خماطر ومالءة الشركة  سنوي

بسلطة مطالبة شركة  راقبيتمتع املوشركة التأمني. مراقب قبل شركة التأمني ومراجعتها الحقا من قبل 

طلب تغيريات يف االفرتاضات ي أوو/ ة الشركةاطر ومالءتقييم خميف ات الصلة ذ املناخخماطر التأمني بدمج 

 .اجملالمن قبل شركة التأمني يف هذا  والسيناريوهات املستخدمة

 

 انكشافع اسرتاتيجيات جديدة الختبار وضل، كاليفورنيا جهودا وشراكات متعددةالتأمني يف  ادارةبدأت ، 2015منذ 

 مع  بشراكة  قامت  االدارة ،فمثالشركات التأمني الستثمارات الوقود األحفوري وخماطر التحول املرتبطة باملناخ. 

Degree Investing Initiative 2  ،قطاع التأمني. يف  املالي ختبار الضغطحتليل شامل ال اءجربا
22

إضافة  

أمني تطوير قاعدة بيانات ملعلومات استثمار شركات التب أيضاة قامت االدار ،  اختبار الضغطسيناريو حتليل إىل 

املتعلقة بالوقود األحفوري.
23
وقاعدة البيانات  أساسا لعمل السياسات  اختبار الضغطسيناريو حتليل ، ويوفر كل من  

 .يف املستقبل
 

 

 

 االستثمارات 6

الكمية  جيب أن تأخذ املتطلبات كيف  )االستثمارات( 15 املبدأ االساسي للتامنييف التمهيدي  رشاد يشرح اإل.67

االستثمارات ، من أجل ضمان أن األصول " كافية  يف االعتبار املخاطر اليت تواجهها شركات التأمني من خالل والكيفية

                                                           
 70:250على شبكة اإلنترنت.كاليفورنيا.الحكومة/أبيكس_إكستربرد/و ؟ ف= التأمين. ةالتفاعليهتبس:// 70:250انظر ف ف= 23 22

 
 0: 1:250على شبكة اإلنترنت.كاليفورنيا.الحكومة/أبيكس_إكستربرد/و ؟ ع= التأمين. التفاعليةح تبس:// 0: 1:250انظر و ف= 24 23
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 ذلك ، تتطلب ( باإلضافة إىل15,1,1 رقم املبدأ االساسي للتامني" )انظر متطلبات رأس املال لتغطية املخصصات الفنية و

صرحية  اطر املؤسسة لشركة التأمني  سياسةخمة إطار إداران يشمل  16 رقم  املبدأ االساسي للتامنييف بعض املعايري 

االساسي  أاملبديتناول املخاطر النامجة عن االستثمارات )انظر  لذيا ةإدارة خماطر املؤسسو إلدارة االصول واخلصوم

 .(6-16و  5-16 للتامني 

 املخاطر املتصلة باملناخ بالنسبة لالستثمارات 6-1

ال تتم على اساس السبب ) خطية، تأثريات معقدة وغري ميكن أن يكون للمخاطر املادية، وخاصة املخاطر االنتقالية.68

، جيب أن تؤخذ هذه املخاطر يف االعتبار بغض النظر  وهر حيث اجلمن  استثمارات شركات التأمني على  والنتيجة(

ما إذا كانت شركة التأمني تستثمر مباشرة أو من خالل مدير أصول أو استثمار تابع جلهة خارجية. يقدم هذا  عن

أمثلة على املمارسات اإلشرافية ذات  4ويتضمن اإلطار  .على االستثمارات مبقاربة اإلشرافالقسم إرشادات تتعلق 

 .الصلة

 

ختلف  االئتمان و خماطر القدرة على التأثري على االستثمارات من خالل من االنتقال واملخاطر املادية  لدى كل.69

بسبب التخلف عن اخلسارة  احتمال  سداد )على سبيل املثال زيادة احتمال التخلف عن السداد أو العن الطرف املقابل 

حقوق ملكية معينة أو  ، خماطر السوق )على سبيل املثال تغيري يف قيمة أو اجتاه أو تقلب أصل أو مشتق ، يف السداد(

 فاجئةاملالتدفقات النقدية ممتلكات أو خماطر انتشار( وكذلك خماطر السيولة )على سبيل املثال نتيجة ملخاطر 

الدرجة الثانية مثل  منآثار  . ملخاطر اجلسدية ما يلينتيجة للمخاطر الطبيعية(. ميكن أن تشمل خماطر االنتقال وا

 انكشافاتالية املقابلة اليت لديها األطراف امل اخلسائر غري املباشرة يف استثمارات شركات التأمني بسبب اخنفاض قيمة

 .تأثري تغري مشاعر املستثمرين على قيم السوق عالية لتلك القطاعات احلساسة للمناخ ، أو

الرتابط  يعتربو التأمني،على أن جودة وخصائص حمفظة أصول شركة  15,1,1 مرق للتامني األساسي املبدأينص  .70

هي جانب ف وبالتالي، التأمني،تقييم موقف املالءة املالية لشركة  أمرا أساسيا يف مطلوباتهاوبني أصول شركة التأمني 

واعتمادا على مدة ونوعية  األصول،حفظة مب املرتبطة دارة. املخاطرم إتقييبشركة التأمني ملطالبة للمراقب مهم 

بالتغري ر استثمار شركة التأمني لالستفسار عن تأث أهمية للمراقبنيتكون ذات قد و ،واخلصومادارة االصول احملفظة و

ميكن أن حتدث  نفسه،طر. يف الوقت اخمللشركة التأمني فهم  طول مدة حمفظة األصول  بقدر أهمية   املناخي وبقدر

مراجعة اسرتاتيجية االستثمار شركات التأمني  من الطلب مفاجئة، وبالتاليخماطر االنتقال يف أي وقت وبطريقة 

  .بشكل منتظم

 إدارة األصول واخلصوم 6-2

إجراء ميكن  حبيث واملتاحة،من شركات التأمني االستثمار يف األصول اآلمنة  15للتامني املبدأ االساسي يتطلب .71

املبدأ يتطلب و. بشكل كاف متنوعةعند استحقاقها وتكون األصول أو الدائنني  التأمني بوليصات املياملدفوعات حل

 ممااملؤسسة، يف إطار إدارة خماطر االصول واخلصوم من شركات التأمني إدراج سياسة إدارة  16 االساسي للتامني

 .أو الدائنني يف الوقت املناسب البوليصات املييساعد شركات التأمني على تقييم القدرة على الدفع حل
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، حيث من خالل خماطر االنتقال ، يف املقام األولسلبا على مطابقة األصول واخلصوم ميكن أن يؤثر تغري املناخ.72

نظرا والتدفقات النقدية.  طابقةاألجل السندات طويلة األجل مل التأمني طويلةمنتوجات تستخدم شركات التأمني ذات 

، الشركات الفردية أو قطاع بأكمله احتمال أنمراعاة جيب على شركات التأمني  األجل،لطبيعة السندات طويلة 

 خمتلفالعالقة بني وستكون مطابقة الفرتة عند بناء حمافظهم االستثمارية.  ميكن أن تضعف بشكل كبري على مدى

كل من  امتالكاملوجودات واملطلوبات عند  االرتباط بنيجتب مراعاة  ذلك،. باإلضافة إىل هامة أيضافئات األصول 

 .تغري املناخبرتبطة امل ملخاطرضد اوتأمني هذا الكيان  ككيان سندات

حتقق احملافظ االستثمارية لشركات التأمني بشكل  األفق الزمين هو عنصر أساسي مثل تأثري تغري املناخ على .73

على القيمة أو التدفقات النقدية املتوقعة يف أي وقت و فجأة التأثري يقع ميكن أن على مدى فرتة طويلة وبالتاليوكامل 

والسياسات  السياسية،عن القرارات  االنتقال الناشئةخماطر وعلى  .فقط على املدى الطويلسيكون من األصول املالية 

حول اسرتاتيجية االستثمار  التأمني التفكري على شركات، وبالتالي توقعات املستثمرين وتغري الطلب أو التنظيمية،

 مهمةواخلصوم ادارة االصول  كونتلتحديد اسرتاتيجية االستثمار. س الزمين هو عنصر أساسي ألن األفق لذلك،اآلن. 

بالنظر إىل املدة الطويلة اللتزاماتها املقرتنة باملخاطر املرتبطة باملناخ    ل االجل خاص لألعمال التجارية طويلة بشك

 .على مدى فرتة طويلة واليت ميكن أن تتحقق

 تقييم خماطر االستثمارات 6-3

من شركات التأمني االستثمار فقط يف األصول اليت ميكنها تقييمها بشكل  15 للتأمنياملبدأ االساسي يتطلب   .74

 البيانات   وتطلعية الرؤية الميكن أن تساعد  السبب،(. هلذا 4-15   املبدأ االساسي للتامنياملخاطر )انظر  وإدارةصحيح 

التارخيية وبيانات السوق  لبياناتالنوعية ، فضال عن استخدام السيناريوهات ، يف التغلب على القيود احملتملة لالكمية و

سيناريوهات مناخية خمتلفة. ضمن  ومساعدة شركات التأمني على النظر يف كيفية تأثر استثماراتها
24
  

االستثمار.  ميكن أن تساعد التصنيفات االئتمانية اخلارجية شركة التأمني يف حتديد خماطر االئتمان اخلاصة بـ .75

صنيف بالكامل. جيب على منهجية الت ستيعابأمني معلومات كافية الجيب أن يكون لدى شركات الت ذلك،ومع 

 .يف التصنيف وكذلك األفق الزمين للتقييم شركات التأمني أيضا النظر يف مدى مراعاة خماطر املناخ

 تأثري االستثمارات على تغري املناخ 6,4

أنشطة األصول  اسرتاتيجيات املشاركة لتوجيهمبا يف ذلك شركات التأمني,  ني،ياملؤسسبعض املستثمرين  قطبي .76

سرتاتيجية وأعمال عمل اإلشراف على التأثري على ايسوف  مثال. كونها )حيث تسمح حقوق مساهميهم(اليت ميتل

املخاطر املرتبطة من  واملساهمة يف احلد املستدامة،التقدم حنو األنشطة االقتصادية  فيها يف اليت يستثمرونالشركات 

 .املناخبتغري 

 املخاطر ختفيف وتعزيز التأمني،ممارسة نهج اإلشراف من قبل شركة قد يكون  ممكنا، كان ذلككلما  .77

قد يشمل ذلك مشاركة شركات التأمني  و االستثمار. خماطرعلى  معه تأثريلتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف ل

                                                           
  )2019.(انظر نغفس 25 24
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االستثمار املستدام من خالل اسرتاتيجيات التصويت أو اسرتاتيجيات نتائج  النشطة مع الشركات املستثمر فيها لتحقيق

العوامل البيئية واالجتماعية  تكامل املعايري،الفحص القائم على  (،االستثناءات )الفحص السليب مثل، االستثمار األخرى

 .االستثمار استدامة، االستثمارات أو التأثري على  ، األفضل يف فئتها )الفحص اإلجيابي( احلكامةو

تشمل ممارسة حقوق اليت و قد تكون اسرتاتيجية املشاركة مع الشركة املستثمر فيها فعالة،من أجل أن تكون .78

إدارة الشركات املستثمر فيها ، وإنشاء مشاركة موثقة  إرسال رسائل إىل أو حضور اجتماعات معو كمساهم،التصويت 

يف حالة عدم  تخطيط تصعيد التدابري  مع أهداف االستدامة احملددة ، يف اإلجراءات أو حوار املساهمني وحمددة زمنيا

ثناءقرارات االست حتقيق تلك األهداف ، مبا يف ذلك ختفيض االستثمارات أو
25

 

 

 : أمثلة على ممارسة اإلشراف على االستثمارات4اإلطار 

 تايبيه الصينية

 
املواصفات املتعلقة باالستثمار كأداة  تغري املناخ يفطلب جملس اخلدمات املالية من مجعيات التأمني دمج قضايا 

ون املقرض جيب على صناعة التأمني مراجعة ما إذا كانو بقضايا تغري املناخ.  على االهتماملتشجيع شركات التأمني 

سياسة املسؤولية االجتماعية ، و و إطار النزاهةيف وإجراء األعمال التجارية  البيئة،يبذلون قصارى جهدهم حلماية 

وينبغي أن تشمل مشاريع حلماية البيئة ، وسالمة الشركات  االستثمار الشاملة اليت وضعتها صناعة التأمني

  . االجتماعيةاملسؤولية و

 يناملستثمر تشجع جلنة اخلدمات املالية شركات التأمني على االشرتاك يف " مبادئ اإلشراف على ذلك،باإلضافة إىل 

والنظر يف املخاطر والفرص  املسؤول،االستثمار  املالية على تنفيذ نشاط املساهمني و" حلث الصناعة ينياملؤسس

يف تقييم  البيئية واالجتماعية والثقافية احلكامةقضايا وإدماج  والثقافية،البيئية واالجتماعية  احلكامةاملتعلقة ب

 .الشركات حكامةجودة  االستثمار وعملية صنع القرار ، وتعزيز

 

 األوروبياالحتاد 
 

يتطلب أن الذي  الثاني  املالءة املالية مبوجب منوذجوهو املبدأ الشامل   األوروبي،يف االحتاد  صيفمبدأ الشخص احل

مراقبة وتقديم و  إدارة, رصد, قياس, , خماطرها بشكل صحيححتديد  تستثمر التعهدات فقط يف األصول اليت ميكنها 

 ,ميكن تنقيحهتقرير 

منوذج  حول دمج خماطر وعوامل االستدامة يف  2019املهنية واملعاشات املشورة التقنية للهيئة األوروبية للتامني  

خماطر االستدامة يف عملية   ظر يفلتقوم املؤسسات بالن  ،الالئحة املشورة بشأن تغيري  تقديم الثانيةاملالءة املالية 

". صيفمطلوب من قبل "مبدأ الشخص احل احملفظة االستثمارية ، كما هوالسيولة ورحبية , اجلودة, تقييم األمن

للهيئة االوروبية للتامني  املشورة التقنية نشرت املفوضية األوروبية التغيريات القانونية املقرتحة على أساس

26. ’واملعاشات املهنية 
  

 

                                                           
 انظر هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس )2020( ، ورقة تشاور مشتركة بشأن اإلفصاحات البيئية واالجتماعية والحكامة (26)  25

 )lang=enhttps://ec.europa.eu/transparency/documents2628)2021ref=C&-انظر التفاصيل 26

register/detail?ref=C(2021)2628&lang=en 
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 نيتضمبقامت اهليئة االوروبية للتامني واملعاشات املهنية  الثانية،كجزء من دمج خماطر االستدامة يف املالءة املالية و

 اإلشراف. كما هو مبني يف رأيها بشأن دمج خماطر االستدامة يف املالءة املالية مبدأ
27
" التحول حنو  أناهليئة تعترب   

 ميكن أن يساهم هذا بشكل كبري يف حصيفة،من وجهة نظر وهذا املبدأ.  اقتصاد أكثر استدامة جيب أن يعتمد على

 ”.إدارة خماطر االستدامة
 

 

 اإلفصاح العلين 7

املعلومات ذات  عن شركات التأمني اإلفصاح املراقب منيطلب  (،)اإلفصاح العام 20 ملبدأ التامني االساسيوفقا .79

املشاركني يف السوق رؤية واضحة  التأمني و بوليصات حامليشاملة يف الوقت املناسب من أجل إعطاء الالصلة و

املالي.وقف و امللألنشطة التجارية واملخاطر واألداء 
28
إفصاحا عاما عن املخاطر الناشئة ، مبا يف ذلك املخاطر النامجة عن  

جيب  املناخ،املرتبطة بتغري  ذات أهمية أساسية هلذا اهلدف. يف حتديد متطلبات اإلفصاح عن املخاطر هيوتغري املناخ ، 

 وكذلك املعلومات اخلاصة والسرية اليت ميكن أن تؤثر سلبا ذات الصلةاملتطلبات قائمة يأخذ يف االعتبار  املراقب أنلى ع

 .الوضع التنافسي لشركة التأمني إذا أتيحت للمنافسنيعلى 

من شركات التأمني تقديم معلومات عن مجيع املخاطر املادية اليت  ICP 20 مبدأ التامني االساسييتطلب  .80

 بدأمويرتتب على  التأمني،شركة بالنسبة ل الشركة وإدارتها. إذا كانت املخاطر املرتبطة بتغري املناخ جوهرية تواجهها

 عنها على فصاحاليت يتم االد تعتمد املعلومات قعن املعلومات املتعلقة بذلك.  فصاحأنه جيب اال 20االساسي التامني 

املتعلقة باملناخ على احملافظ  عن املخاطرمن املرجح أن تكون اإلفصاحات  املثال،على سبيل  العمل؛جمال  مستوى ونوع

 أنه  مع عقود التأمني ملدة طويلة ، يف حني احلياة علىشركات التأمني لاالستثمارية لشركات التأمني أكثر مشوال 

على ،  سنة واحدةلب تاليت تكت شركات التأمني غري احلياةبالنسبة ل من املرجح أن تركز العقود بشكل أكرب نسبيا 

خماطر تغري نكشف على ال ت غري احلياةشركات تأمني هذا ال يعين أن استثمارات ف ذلك،. ومع تغري املناخ  إدارة خماطر

   .مهملة وأن هذه املخاطر جيب أن تكون املناخ،

ملتطلبات املتعلقة باملخاطر النامجة عن تغري ا اإللزامي ضمنالذين يفكرون يف إدخال اإلفصاح  راقبوناملقد يرغب  .81

منهجيات  واملراحل املبكرة لبعض جوانب االفصاحبالطبيعة التكرارية لعمليات  االعرتافملقاربات، من اجمموعة  يفاملناخ 

ملعيار من خالل با بالوفاء مراقبنييسمح لل 20 ان مبدأ التامني األساسي   مباو ذلك،تقييم خماطر املناخ. وباإلضافة إىل 

التأمني بزيادة تلك اإلفصاحات  يف السماح لشركات راقبون قد يرغب املف العامة،التقارير املالية العامة لألغراض 

 .إفصاحات مزدوجة ألغراض تنظيميةقابلة للتطبيق ، بدال من طلب كانت  باملعلومات ذات الصلة باملناخ ، إذ

فرقة العمل املعنية باإلفصاحات املالية املتعلقة واطار  أيضا استخدام إطار جملس االستقرار املالي مراقبنيميكن لل .82 

يف راقبون قد يسعى امل ,تصميم أفضل املمارسات أو كمدخالت لتحديد األهداف اإلشرافية اخلاصة بهم. عند باملناخ

ملختلف  ميف تفسريه إىل اعتماد أو اإلشارة إىل جوانب خمتلفة من إطار التعاون التقين من أجل التنميةقدما  املضي

 .20 مبدأ التامني االساسياليت نوقشت يف هذه الورقة ، وال سيما  مبادئ التامني االساسية

                                                           
 الثانية( ، رأي حول االستدامة ضمن المالءة 2019انظر إيوبا ) 27
 يشمل ذلك المستثمرين الحاليين والمحتملين والمقرضين والدائنين اآلخرين 28
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األكثر أهمية يف حتديد مدى  تعترب اليت 20 التامني االساسي معايري مبدأ يناقش اجلزء املتبقي من هذا القسم .83

 عدة أمثلة على 5التفاعل بني تغري املناخ وأعماهلم. ويقدم اإلطار  قد كشفت علناواليت مشولية شركات التأمني 

  .املمارسة اإلشرافية حول متطلبات اإلفصاح املتعلقة باملناخ

 متطلبات اإلفصاح العامة 7,1

يف عمل السوق على أنه عنصر أساسي  على نطاق واسع باملناخ اآلنتعزيز توافر ونوعية املعلومات املتعلقة يفهم  .84

آلثار املخاطر  مدى انكشافها حهاافصايف خماطر تغري املناخ. جيب على شركات التأمني أن تدرج والسياسة ملعاجلة 

املقاييس املستخدمة لتقييم  عن الفصاحاعليها يجب ف، املقاييس شركات التأمني اليت طورتوبالنسبة للاملرتبطة باملناخ. 

إنشاء هذه تغري املناخ مبا يتماشى مع اسرتاتيجيتهم وعملية إدارة املخاطر وكيفية  املخاطر والفرص الناشئة عن

عدم اليقني يف القياس حتى يتمكن  . جيب أن تشري املقاييس أيضا إىليف املؤسسةكافأة املتتبع ووكيف يتم ال املقاييس،

 واألداء املعلومات. جيب أيضا وصف األهداف اليت تستخدمها املنظمة إلدارة خماطر تغري املناخ فهم جودةاملستخدمون من 

ولكن جيب أن تغطي املخاطر  كمية، تكون أن األهداف. املعلومات املتعلقة باملقاييس واألهداف ليست بالضرورةب مقارنة

 سوف من القياساتفإن عدم اليقني  الوقت،تحسن مع مرور يقياس املخاطر أن  ية. ومن املتوقع أيضا أنه كماوهراجل

 .رتاجعي

 االفصاحعلى  شركات التأمني اليت تقوم بتحليل السيناريو املتعلق باملناخ على أنشطة االكتتاب اخلاصة بهاشجع ت .85

مات اإلدخال احلرجة واالفرتاضات واالعتبارات ومعل مبا يف ذلك باملناخ، واملتعلقة املستخدمةعن وصف للسيناريوهات 

حتليل السيناريو. جيب على شركات التأمني أيضا اإلشارة  املؤشرات نوعية ينبغي أيضا أن تقدمواخليارات التحليلية. 

 .تيجيةاألعمال االسرتا واجتاه مات مع الرغبة يف املخاطرةواالفرتاضات واملعل ية توافقكيف إىل

  الشركة وصف وضع 7,2

، على املدى القصري واملتوسط والطويلقامت بتحديدها  اليت وجيب على شركات التأمني وصف املخاطر والفرص  .86

 .فرص أعمال املنظمة واسرتاتيجيتها وختطيطها املاليو املخاطر املتصلة باملناخ  تأثري  و

، ى أعماهلم األساسيةل، علصلةوذا ا كان ذلك متاحاكلما ، املعلومات دعم املعلومات الكمية وينبغي أن تشمل .87

جيب على . ةاجلغرافي املنطقة أو  و اجملاالت  األعمال، عن تقسيم، مبا يف ذلك املعلومات جات التأمني، واخلدماتومنت

أو  البوليصة حامللمخاطر املرتبطة باملناخ على اختيار تأثري احملتمل لال عن كيفية فصاحاالشركات التأمني أيضا 

التحتية  تأمني البنية، مثل ت حمددة ذات صلة باملناخكفاءا التأمني أومنتوجات جيري تطوير  ، وما إذا كانالوسيط

 .البوليصة حامل والتزام املناخية،واخلدمات االستشارية املتخصصة املتعلقة باملخاطر  اخلضراء،

وميكن تشجيعهم على تقديم  على شركات التأمني تقديم معلومات عن تأثري تغري املناخ على أعماهلمجيب  .88

املخاطر املتعلقة باملناخ  فهم تأثريجيب أن ميكن هذا املستخدمني من  .معلومات حول كيفية تأثري أعماهلم على املناخ

 .والعكس بالعكس على شركة التأمني

 الشركات حكامةإطار  7,3
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تقييم وإدارة املخاطر والفرص املتعلقة  جيب أن تصف اإلفصاحات إشراف جملس اإلدارة ودور اإلدارة العليا يف .89

وصف كيفية و باملناخ،وصف عمليات املنظمة لتحديد وتقييم املخاطر املتعلقة  باملناخ. جيب على شركات التأمني أيضا

 أيضا كيفوجيب أن يصفوا دجمها يف إدارة املخاطر الشاملة للمنظمة. و تقييم وإدارة املخاطر املتعلقة باملناخ, حتديد

تقارير  التنظيمية،ا خارجيا )اإليداعات متى يتم ذلك و داخليا )مثل تقارير اإلدارة( عرب الشركةيتم اإلبالغ عن املخاطر 

 .(.اخل ,TCFD الشركة،

 ملخاطر التأمني نكشافاال 7,4

ناخ. املخاطر والفرص املتعلقة بامل وقيمتها وإدارةعن العملية اليت حددتها  الفصاحجيب على شركات التأمني ا .90

مع مراعاة خمتلف السيناريوهات  للسيناريوهات،حتليل  أجل إجراءعن العملية من  فصاحجيب على شركات التأمني اال

 واألساس املنطقي والقيود املفروضة على واملسؤولية،مبا يف ذلك سيناريوهات املخاطر املادية واالنتقالية  ،باملناخاملتعلقة 

والفرص املتاحة  عن عملية دمج املخاطر املتعلقة باملناخ فصاحاال التأمني كذلك. جيب على شركات قاربة املعتمدةامل

 أيضا وجيبطبيعة العمل( على املدى القصري واملتوسط والطويل.  أهمية مع مراعاةيف عمليات االكتتاب عرب األعمال )

إجراءات  املثال،على سبيل  تشمل،واليت ميكن أن  املناخ،املتخذة ملواجهة املخاطر النامجة عن تغري  إضافة اإلجراءات

حامل أهداف االكتتاب اجلديدة وجهود مشاركة ن حمدث عن الرغبة يف املخاطرة ، بيا،   جديدة لالستثناءات سياسات

فحصهم  وصف لكيفيةتقديم  جيب على شركة التأمني الثالث،التأمني. يف حالة استخدام مناذج الطرف  بوليصة

  .للنموذج

 االستثمارات املالية واالستثمارات األخرى 7,5

سياسات  يف عتبارالر والفرص املتعلقة باملناخ يف اعن كيفية أخذ املخاط فصاحجيب على شركات التأمني اال .91

سياسة االستثمار أو سياسات االستثمار الفردية ملختلف فئات ل نظور العاماملميكن وصف هذا من واالستثمار ذات الصلة. 

 .األصول

مثل  األصول،ات فئعن كيفية تقييم قرارات حمفظة االستثمار ومعاجلة  الفصاحجيب على شركات التأمني ا .92

رتفاع مستويات احمليطات والفيضانات ن العقاري، واليت هي أكثر عرضة الالعقارات واالستثمارات املدعومة بالره

ا كيف يتم أخذ يقوموا بوصف  جيب أن  .والعواصف الساحلية واجلفاف وحرائق الغابات والكوارث الطبيعية األخرى

ة تتألف واألثر احملتمل جلزء من حمفظ والعمليات، فظة االستثماراملخاطر املتعلقة باملناخ يف االعتبار يف قرارات حم

 عن أي اعتبارات لالستثمار يف فصاح. جيب عليهم أيضا االعلى كفاية رأس املالالكربونية  من األصولمن نسبة عالية 

 يةكيفاملناخ، مرونة  يلي.ز األموال على االبتكار والتقنيات النظيفة والوقود احليوي أو يف الشركات امللتزمة مبا يترك

يف تصفية للخماطر املناخ ، واجلهود املبذولة لتنويع أو  ملواجهة   اجغرافياألصول ختصيص , تنويع االستثمار احلالي

 .ناتجأثر مالي  خماطر املناخ وأي مواجهة 

 فصاحإلشرافية املتعلقة مبتطلبات اال: أمثلة على املمارسات ا5اإلطار 

ملزيد من دراسات احلالة من خمتلف  2020 التامني املستدام ومنتدىاالحتاد الدولي ملشريف التامني انظر أيضا ورقة 

 .عن خماطر املناخ فصاحجمموعة من اإلجراءات لتعزيز االاعضاء االحتاد واملنتدي الختاذ 
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 تايبيه الصينية

 

 املعلومات،اإلفصاح عن  . من حيث2020يف أغسطس  2,0أطلق جملس اخلدمات املالية خطة عمل التمويل األخضر 

 احلكامةالبيئية واالجتماعية و عن املعلومات فصاحالشركات اال يطلب منواليت  2,0والتدابري الواردة يف خطة العمل 

   )مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة( ذات األهمية املالية

فرقة العمل املعنية وفقا لتوصيات  -ملناخبااملعلومات ذات الصلة عن  فصاحودراسة تنفيذ اال ار؛القرفيدة لصنع وامل

 باإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخ

 

 

نطاق  2,0توسع خطة العمل  الشركات، حكامةالبيئية واالجتماعية و احلكامةمن أجل تعزيز جودة اإلفصاح عن 

  ثالث.للتحقق من طرف  احلكامةالبيئية واالجتماعية و احلكامةالشركات املدرجة اليت ختضع تقارير 

،    احلكامة البيئية واالجتماعيةمنصات تكامل خططا لبناء وتعزيز بيانات  2,0حتدد خطة العمل  ذلك،عالوة على 

املتصلة بالبيئة وقواعد بيانات تدمج تغري املناخ واملعلومات  واليت تشمل إنشاء تصنيف التمويل املستدام يف تايوان

 .السيناريوحتليل الشركات واملؤسسات املالية يف تقييم املخاطر احملتملة و الستخدامها من قبل

 

شركات وتقدميها من قبل  2021طلب جملس اخلدمات املالية إعداد تقارير املسؤولية االجتماعية للشركات لعام 

ينطبق الشرط على  احلياة،. بالنسبة لشركات التأمني على املدرجة التأمني غري احلياة احلياة وشركاتالتأمني على 

األصول فوق مستوى معني. بالنسبة لشركات التأمني على احلياة، فإن أكرب مخس  أولئك الذين لديهم إمجالي

 .النتائج واالستجابة لتغري املناخ عن تنفيذ لإلفصاح ثالث،طرف  من تحققل احلياة ختضعشركات تأمني على 

 

 األوروبياالحتاد 

قطاع  بشأن اإلفصاحات املتعلقة باالستدامة يف 2019/2088الئحة )االحتاد األوروبي( نشرت  ،2019يف ديسمرب 

. 2021مارس  10منذ  مباشرة يف مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي للتطبيققابلة وهي  املالية،اخلدمات 

ضع قواعد منسقة ت يمبا يف ذلك شركات التأمني. وه ،املالينينطبق على املشاركني يف السوق املالية واملستشارين وت

بشأن  و الشفافيةواألثر السليب على حمفظة االستثمار  االستدامة،دمج خماطر ب بشأن الشفافية فيما يتعلق

" خضراء "أو" جات تأمني منتيتم تسويقها ك اليت التأمنيمنتجات  حكامةالبيئية واالجتماعية و احلكامةخصائص 

 .إىل حد كبري جيب حتسني اإلفصاح املتعلق باالستدامة داخل االحتاد األوروبي الالئحة،مع هذه  ."اجتماعية

 

 فرنسا

 

يتعني  ،2015يف أغسطس  اليت صدرت من القانون الفرنسي بشأن االنتقال البيئي والنمو األخضر 173وفقا للمادة 

يف  احلكامةاملعايري البيئية واالجتماعية و عن كيفية أخذها يف االعتبار فصاحشركات التأمني الفرنسية اال على

  .قراراتهم االستثمارية

 

دعوة شركات  مع التقارير،النتائج الرئيسية ملراجعة هذه  2019يف أبريل  يئة الرقابة والقرارات االحرتازيةهنشرت 

 وإدارتها بشكل أفضل ، وذلك يف املقام األول من خالل احلكامةالبيئية واالجتماعية و التأمني إىل مراعاة املخاطر

 :تطوير نهج مستقبلي واالستفادة من السيناريوهات املناسبة
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تقرير موجود مسبقا ، مثل التقرير  يف املعلومات هذه أدرجوا ٪ 24 و خمصصا تقريرا العينة من ٪ 76أصدر  *

 حكامةالبيئية واالجتماعية و احلكامةنظرها يف معايري وجهة وصفت مجيع جمموعات التأمني  * ; السنوي

 االستثمارات،أو سحب  ثناءاتسياسة االست نفذت مجيع شركات التأمني تقريبا .الشركات والتسميات املستخدمة

االستثمار يف  وسياسةسحب االستثمارات من تعدين الفحم(  املثال،أساس املعايري البيئية )على سبيل  معظمها على

 ;السندات اخلضراء

االستثمار. املقاييس األخرى املستخدمة تأتي  لقراراتانتشارا ل هو املقياس األكثر مقياس كثافة الكربون لألصو *

  و العامة؛املؤسسات  من وكاالت التصنيف االئتماني أو

هي خماطر مادية أو انتقالية ، يف حني أن  كانت املخاطر املرتبطة باملناخ ألعماهلمحيدد نصف العينة فقط ما إذا  * 

األصول  ملخاطر املناخ ، وال سيما انبعاثات غازات الدفيئة من انكشافهاعن  اتقرير تتطلب من املؤسسات املالية 173املادة 

البيئية واالجتماعية  احلكامةكيفية خماطر  اليت ميتلكونها )خماطر االنتقال(. يتم نشر القليل من املعلومات حول

لشركات اليت ل يالبيئاالنتقال الشركات. تشري بعض اجملموعات إىل أنها تستخدم اإلشراف للتأثري على  حكامةو

 .املسئول االجتماع لالستثمار تستثمر فيها. كما أنشأت بعض اجملموعات فريقا خمصصا
 

 

 

 اليابان

 
وهو مكلف  الطاقة،رتشيد استخدام ب بتعزيز التدابري املضادة لالحرتار العاملي والقانون املتعلقوفقا للقانون املتعلق 

عن  تفصح مع ولتقديم تقرير إىل احلكومة ، اليت جتمعينة للشركات اليت تنبعث منها غازات الدفيئة فوق عتبات 

  .املعلومات
يدعو  الشرح،أساس االمتثال أو  الذي اعتمدته الشركات املدرجة يف الشركات، حكامةقانون  ذلك فان باإلضافة إىل

 احلكامةعنصر مرتبط بقضايا بيئية, اجتماعية و أهمية تسليط الضوء علىلإىل مشاركة أوسع ألصحاب املصلحة 

(ESG).  

 
 فرقة العمل املعنية باإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخ أكرب عدد من مؤيدي باليابانذلك، يوجد عالوة على 

غطي ت يتال التأمني،شركات من  13(. وهذا يشمل 2021مؤسسة )اعتبارا من مارس  358تبلغ حيث  العامل،يف   

 ،باملناخفرقة العمل املعنية باإلفصاحات املالية املتعلقة إرشادات  نتتضم القطاع.من إمجالي أصول  ٪70 أكثر من

إرشادات حمددة لشركات التأمني على  ،2020يوليو  يفالعمل فرقة  قبل كونسورتيومواليت مت تنقيحها من 

األوراق املالية اليابانية  هيئةنشرت  ،2021باملناخ. يف أبريل  تعزيز اإلفصاح املتعلق احلياة وغري احلياة ملزيد من

الشركات املدرجة يف "برايم ماركت" للكشف عن املعلومات على  حكامةمشروع مراجعة قانون  طوكيووبورصة 

على أساس" االمتثال أو  القائمة (TCFD) العمل املعنية باإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخ فرقةتوصيات  أساس

 .بعد التشاور العام 2021يونيو  سيتم االنتهاء من املراجعة يفوالشرح". 
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 سويسرا

عن املخاطر املالية املرتبطة  فصاحاإلب أظهرت املؤسسات املالية حتى اآلن مستويات متفاوتة من الشفافية فيما يتعلق 

اإلفصاح املتعلقة بهذه  متطلباتبسويسرا االشراف املالي  هيئةحتدد  لذلك الشفافية،باملناخ. من أجل خلق املزيد من 

استشارة عامة  اهليئةأجرت  الغرض،املالية. هلذا السوق  العبني يفالار كبلاملخاطر 
29

بشأن  2021يناير  حتى 

 .التأمني وشركاتالتعديالت املخطط هلا يف تعميمات اإلفصاح العلين للبنوك 
عل خماطرها املالية التأمني جبجمموعات ى وشركات التأمني الكربتلتزم يقرتح أن  التأمني،بالنسبة لقطاع 

فرقة العمل املعنية  توصياتعلى فصاعدا. ويستند هذا النهج  2022شفافة اعتبارا من عام املتعلقة باملناخ 

  .باإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخ

 
 :صر القائمة على املبادئ التالية العناعن  واالفصاحتغطية ينبغي  احملتوى،من حيث 

 

 ;فيما يتعلق باملخاطر املالية املرتبطة باملناخ ية رقابسئولياته الوصف لكيفية أداء جملس اإلدارة مل :احلكامة  *

املخاطر متوسطة األجل  ,على املدى القصري-وصف املخاطر املالية الرئيسية املتعلقة باملناخ احملددة :االسرتاتيجية  *

  ;منوذج األعمال والتخطيط املالي ,وطويلة األجل ، فضال عن تأثريها على اسرتاتيجية األعمال

معلومات  * حتديد وتقييم ومعاجلة املخاطر املالية املرتبطة باملناخ ؛ و وصف عملية إدارة املخاطر :املخاطر إدارة  *

 .اليت تقوم عليها هذه املعلومات كمية عن املخاطر املالية املتصلة باملناخ واملنهجيات
خطوة أوىل مهمة حنو  اخلاضعة لإلشراف هيالشفافية فيما يتعلق باملخاطر املالية املتعلقة باملناخ يف الكيانات 

 عن املخاطر املالية املتعلقة باملناخ اتساقااألكثر مشوال و فصاحذه املخاطر. االهل التحديد والقياس واإلدارة املناسبة

  .لسوقأكرب انضباط  ىل امما يؤدي حتسني الشفافية سيعمل على  املالية  السوقمناصري كبار  قبل من

 

 املتحدةاململكة 
 

 

فرقة العمل املعنية باإلفصاحات بصفته رئيس جملس االستقرار املالي ، بتأسيس  كارني،قام مارك  ،2015يف عام 

إلفصاحات شفافية ا، على أهمية حمافظ البنك بالتأكيدبصفته  كارني،مارك و البنك .  قاماملالية املتعلقة باملناخ

 .مبا يف ذلك شركات التأمني للتنظيم،املناخية املوثوقة للشركات اخلاضعة 

 

حتديد التوقعات يف بيان إشرايف  عزز البنك دعمه لإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخ من خالل ،2019يف عام 
30
يدعو   

املالية النامجة عن تغري  املخاطر عنمقاربة لإلفصاح  تطورلالشركات اخلاضعة لرقابة هيئة الرقابة االحرتازية 

 :الشركاتوقد طلب من املناخ". 

 

                                                           
  )10.11.2020(فينما تفتتح التشاور-التزامات الشفافية لمخاطر المناخ-الشفافية-مم-20201110انظر  30 29

30 See https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/supervisory-
statement/2019/ss319.pdf?la=en&hash=7BA9824BAC5FB313F42C00889D4E3A6104881C44   
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فافية بشأن تعزيز الشل ةاإلضافية )اليت تتجاوز املتطلبات احلالية( ضروري فصاحالنظر فيما إذا كانت عمليات اال *

 ; املناخالنامجة عن تغري  املالية خاطرنهجها يف إدارة امل

 تغري املناخ ؛ و نالنامجة عاملخاطر املالية  عنلإلفصاح  ةمناسب مقاربةتطوير واحلفاظ على  *

فرقة العمل املعنية باإلفصاحات مثل  املشاركة يف مبادرات أوسع نطاقا بشأن اإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخ * 

 .عرب الشركات يف االعتبار فوائد اإلفصاحات القابلة للمقارنة تأخذ كأن ، باملناخاملالية املتعلقة 

عقدت  ،2019اإلشرايف البيان  مبا يتجاوز ما ذكر يف املمارسات،للمساعدة يف إبالغ وجهة نظر البنك حول أفضل  

من هذا املنتدى  اهلدفو سلطة السلوك املالي. منتدى املخاطر املالية املناخية باالشرتاك مع الرقابة االحرتازيةهيئة 

تغري  املمارسات لتعزيز استجابات القطاع املالي للمخاطر املالية منوتبادل أفضل  هو بناء القدرات اص بالقطاعاخل

العاملة األربعة  إحدى الفرق كز تر واإلرشادات؛األدوات  املناخ. وقد أنشأ املنتدى أربع جمموعات عمل فنية إلنتاج

202031ملنتدى نشرت يف نهاية يونيو من ا املخرجاتعن . فصاحاالعلى 
  

فرقة العمل املعنية باإلفصاحات املالية تقرير أول تقرير مناخي متوائم مع  بنك اجنلرتانشر  2020أيضا يف يونيو 

 وما تقوم به لتحسني عن تغري املناخ يف مجيع عملياته املخاطر النامجة حيدد منهجه يف إدارة ، باملناخاملتعلقة 

مدى قامت الشركات  على أي على التقييم 2021هذه املخاطر. سيكون الرتكيز اإلشرايف للهيئة لعام  استيعاب

 .2021عام  مع نهاية SS3/19بتضمني التوقعات اإلشرافية بالكامل يف 

 
بان  تقوم الشركات املدرجة وكبار مالك حلكومة اململكة املتحدة توقعا  حتدد اسرتاتيجية التمويل األخضر أخريا،

 فرقة العمل املعنية باإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخا يتماشى مع توصيات مب االصول باإلفصاح العلين 

للجهات الرقابية  ن البنك عضو يف فريق عمل مشرتك فإ التوقع،وللمساعدة يف تفعيل هذا  .2022حبلول عام 

مسار اإلفصاحات اإللزامية املتوافقة مع  رسملطريق خارطة ونشر  وضعقام باسة احلكومة ، ، برئ اململكة املتحدةب

 ، مع 2025اقتصاد اململكة املتحدة حبلول عام  يف   فرقة العمل املعنية باإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخافصاحات 

 .2023غالبية التدابري حبلول عام ب العمل 

 

 :الواليات املتحدة

 
 االمريكية ملفوضي التامني الوطنية  الرابطة عن خماطر املناخ من قبل  فصاحمت اعتماد مسح اال املتحدة،ات الوالييف 

 ونيو ،ومينيسوتاكونيتيكت  ،كاليفورنيايتم إجراء املسح يف مبادرة متعددة الواليات تشمل  ،حاليا. 2010يف عام 

وصف لكيفية دمج خماطر  التأمني تقديممن شركات  الثمانية أسئلة املسحتطلب   وواشنطن.  ،مكسيكو، ونيويورك

الرئيسية  كوناتإشراك امل املتخذة،واالستثمار وخطط العمل وحتديد اخلطوات  املخاطر،وإدارة  منها،تخفيف للاملناخ 

 .التأمني يف موضوع تغري املناخ بوليصات حامليو

 

                                                           
31 See https://www.bankofengland.co.uk/climate-change/climate-financial-risk-forum   
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مليون دوالر أمريكي )حوالي  100من  املكتتبة أكثرها أقساطتبلغ  اليتالتأمني يتم مجع الردود سنويا من شركات 

ويتم تنظيم الردود  (املتحدة الواليات املكتتبة يفاالقساط املباشرة  من ٪ 70أكثر من  تأمني متثلشركة  1200

 .التأمني يف كاليفورنيا دارةاإللكرتوني إل وقع املعلى  ،للجمهورالسنوية يف قاعدة بيانات متاحة 
 

 

فرقة العمل املعنية  تشجيع شركات التامني بتضمني إرشادات جملس االستقرار املالي ومت 

عند االجابة على مسح الرابطة الوطنية االمريكية ملفوضي  باإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخ

فرقة العمل خماطر املناخ واليت ميكن ان تتوائم مع ارشادات  االفصاح عنعن  2018التامني لسنة 

املطلوب من شركات  2019. وبالنسبة لتقرير السنة املالية ملعنية باإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخا

فرقة العمل املعنية باإلفصاحات املالية للشركات املشاركة تقديم تقرير  مسح 2020التامني يف 

ية. ونتيجة لذلك بدال من مسح االفصاح الذي تقوم به الرابطة الوطنية االمريك املتعلقة باملناخ

فرقة العمل املعنية باإلفصاحات املالية املتعلقة جمموعات بتقديم تقارير  8شركة و 85قامت 

.باملناخ
32 

 

 

                                                           
الرابط  المزيد عن المسح ، بما في ذلك جميع الردود على المسح على مدى السنوات العشر الماضية ، ويمكن االطالع على 32

 http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/180-climate-change/ClmtRskDsclsrSrvy.cfm :التالي


