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بيان صحفي
زيرونوميكس :أطرقياس االنبعاثات الصافية الصفرية أساسية لتسريع أهداف التحول في الطاقة في الشرق األوسط
 28مارس 2021؛ دبي ،اإلمارات العربية املتحدة  -كشفت دراسة جديدة أجراها بنك "ستاندرد تشارترد" أن ثالثة من كل خمس شركات في الشرق
األوسط ططر تهخر أهدا التحول في الطاقة الخاصط ططة بها ،مما يعرضط طططا لخطر حدي تحدف هد اتفاقفة بارتس ا تم ل في الوصط ططول نبعاثات كربون
صفرية بحلول حاي .2050
واستطلعت دراسة زيرونومفكس ،وهي دراسة حول تمويل حالم بدون انبعاثات ،رأي اإلدارة العلفا لط  250شركة كبيرة و 100متخصص في ا ست مار
حول العالم بين سبتمبر وأكتوبر  2020ووجدت التالي:
•

يرى  60با ائة من قادة األحمال في الشرق األوسر أن شركاتهم تسير بالسرحة الكاففة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول حاي
 55( 2050با ائة من الشركات حلى مستوى العالم)
تعتبر حدي الددرة حلى الوص ططول إلى التمويل أكبر حائ أماي تحول ش ططركات الش ططرق األوس ططر إلى ص ططافي انبعاثات ص ططفرية ،حفث يعتبر هذا
األمر  80با ائة ( 67با ائة حلى مسط ط ططتوى العالم) حدبة كبيرة .وتدول نفس النسط ط ططبة إن حدي وجود تواف في انراع يشط ط ط ن تعري وأهدا
ً
صافي ا نبعاثات الصفرية يم ل حدبة كبيرة أيضا ( 63با ائة حلى مستوى العالم)
تعاني الصناحات والشركات ك ففة الكربون ا وجودة في األسواق الناشئة أكثر من غيرها ففما يتعل بتحدف حملفة التحول

•

 35با ائة فدر من الشركات في الشرق األوسر تدحم أهدا اتفاقفة بارتس بالكامل ( 47با ائة حلى مستوى العالم)

•

•

ما هي العقبات القائمة؟
تتطلع العديد من الشطركات في الشطرق األوسطر إلى ت جفل اتخا الخطوات ا طمة في هذا الصطدد إلى ما يعد حاي  ،2030حفث يبدو حدد العشطرينفات
ً
ً
حددا ض ط ط ط ططا عا .فدد قال حوالي  20با ائة من قادة األحمال ( 34با ائة حلى مس ط ط ط ططتوى العالم) إن ش ط ط ط ططركاتهم س ط ط ط ططتحد أكبر قدر من التددي بين حامي
 2030و ،2040بينما قال  40با ائة ( 37با ائة حلى مستوى العالم) إنهم سيتخذون معظم الخطوات بين حامي  2040و.2050
ومن ناحبة أخرى ،تهجل معظم الش ططركات حملفة التحول ألنها تش ططعر أنها مس ططتعدة لتحدف الطد ا نش ططود في الوقت الحالي ،حفث ص ططرح حوالي
 65با ائة ( 59با ائة حلى مستوى العالم) ب نهم بحاجة إلى تغفير تنظفمي واسع النطاق قبل التحول إلى ا نبعاثات الصاففة الصفرية.
و يعتبر ا فتدار إلى التمويل ،وا فتدار إلى اإلجماع حلى تعري ا نبعاثات الص ططاففة الص ططفرية ،العوائ الوحفدة التي تواجططا الش ططركات في الش ططرق
األوس ططر حلى قري تحدف هد حاي  .2050ويرى  70با ائة ( 60با ائة حلى مس ططتوى العالم) أن ا فتدار إلى أدوات الدفاس ومعايير إحداد التدارير
ا وحدة يعف التددي ،بينما تدول نفس النسط ط ط ططبة ( 60با ائة حلى مسط ط ط ططتوى العالم) إن حدي وجود شط ط ط ططفاففة في سط ط ط ططلسط ط ط ططلة التوريد ي عل التحكم في
ً ً
ً
ً
ا نبعاثات في سلسلة التوريد أمرا صعبا ،مما يم ل حائدا كبيرا أماي تحدف هد ا نبعاثات الصاففة الصفرية.
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كما أن جائحة كوففد 19-ت بر العديد من الش ط ط ططركات في ا نطدة حلى ال ركي حلى تخطي ا رحلة الحالفة حص ط ط ط ًطرا ،حفث أش ط ط ططار  85با ائة ( 85با ائة
حلى مستوى العالم) من كبار ا سهولين التنففذيين إلى أن الجائحة أدت إلى ت خير حملفات التحول إلى ا نبعاثات الصفرية في شركاتهم.
كيف نصلح الوضع الحالي؟
ً
تكشط ط الدراس ططة أيض ططا حما يرى قادة األحمال أنه ض ططروري لتس ططرتع حملفة التحول ،حفث يعتدد  90با ائة ( 81با ائة حلى مس ططتوى العالم) أن أقر
قفاس ا نبعاثات الص ط ط ط ططاففة الص ط ط ط ططفرية ا وحدة س ط ط ط ططتس ط ط ط ططاحد في تنففذ حملفة التحول ،مما يهكد حدفدة أن م موحة التعاري املختلفة ومتطلبات
ً ً
الدفاس وإحداد التدارير الحالفة تم ل تحديا كبيرا للمسهولين التنففذيين.
وأش ط ط ط ططار  85با ائة من قادة األحمال ( 81با ائة حلى مس ط ط ط ططتوى العالم) إلى أن وفورات التكالف النات ة حن ممارس ط ط ط ططات العمل ا س ط ط ط ططتدامة يمكن أن
تس ط ط ططاحد العالم حلى بلو هد ا نبعاثات الص ط ط ططاففة الص ط ط ططفرية بحلول حاي  .2050وفي الوقت نفس ط ط ططه ،ترى نفس النس ط ط ططبة ( 72با ائة حلى مس ط ط ططتوى
العالم) أن الحوافز الخارجفة األقوى ،بما في لك ا عاملة الضريبفة التفضفلفة ،ستساحد حملفة التحول.
الشرق األوسط ٪
ما هي أكبر محفزات عملية التحول إلى االنبعاثات الصافية الصفرية؟
90
أقر حا فة موحدة لدفاس معدل التحول إلى ا نبعاثات الصاففة الصفرية واإلفصاح والتصنف
85
زيادة الكفاعة التشغفلفة/وفورات التكلفة النات ة حن ممارسات العمل ا ستدامة
85
الحوافز الخارجفة األقوى ،بما في لك ا عاملة الضريبفة التفضفلفة
75
زيادة نشاط ا ساهمين في هذا الصدد والتدقف والضغر حلى ا ست مرين
زيادة الطلب حلى العملفات وا نت ات والخدمات التي تحد هد ا نبعاثات الص ط ط ططاففة الص ط ط ططفرية 70
من الشركاع الت اريين
70
إدراج حملفة التحول لالنبعاثات الصاففة الصفرية ك زع أساس ي من واجبات ا ست مرين

عامليا ٪
81
81
72
78
79
74

وفي هذا الص ط ط ططدد ،قال بفل وين رز ،الرئيس التنففذي ملجموحة "س ط ط ططتاندرد تش ط ط ططارترد"" :تكش ط ط ط دراس ط ط ططتنا حن أن معظم الش ط ط ططركات تنوي التحول إلى
ا نبعاثات الص ط ططاففة الص ط ططفرية بحلول حاي  ،2050لكنها لم تتخذ اإلجراعات الالزمة للوص ط ططول إلى هذا الطد  .وتش ط ططير غالبفة الش ط ططركات إلى التمويل
باحتباره حدبة أمامطم وأن الصناحات ك ففة الكربون والشركات في األسواق الناشئة تعاني أكثر من غيرها من أجل تحدفده".
ً
وأض ط ط ط ططا " :ي طب أن يكون التحول النطاح إلى ا نبعطاثطات الص ط ط ط ططاففطة الص ط ط ط ططفريطة حطاد و يتخلى حن أي دولطة أو منطدطة أو م تمع ،وحلى الرغم من
ً
العدبات ،ي ب أن يكون العمل س ط ط ططرتعا .لذا ،حلفنا أن نتص ط ط ططر انن ،وأن تتعاون الش ط ط ططركات وا س ط ط ططههلكون والحكومات والطفئات التنظفمفة وقطاع
التمويل لتطوير حلول وتدنفات وبنفة تحتفة مستدامة".
بدوره ،قال محمد س ططالمة ،الرئيس اإلقلفمي للخدمات ا ص ططرففة الت ارية وا هسط طس ططفة للش ططركات في الش ططرق األوس ططر وش ططمال إفريدفا في املجموحة:
ً
"أص ط ططبحت الحاجة ا لحة للعمل وفدا ل امات ا نبعاثات الص ط ططاففة الص ط ططفرية أكثر أهمفة من قبل ،و لك مع اس ط ططتمرار اس ط ططتنفاد ا وارد الطبفعفة
وخطر حطدي اللحطاق طبا وحطد النهطا ي في  2030الطذي حطددتطه األمم ا تحطدة واتفطاقفطة بطارتس .وتحطدد الطدراس ط ط ط ططة التي أجرا طها بنطك "س ط ط ط طتطانطدرد تش ط ط ط ططارترد"
التحديات التي تعف التحول واس ططع النطاق إلى ا نبعاثات الص ططاففة الص ططفرية ،وتم ل دحوة للعمل بالنس ططبة للمهس طس ططات العامة والخاص ططة من أجل
تسرتع جطود ا ستدامة لتعزيز ا ستدرار وا زدهار ا ستمرين لالقتصاد العا ي".
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وأضططا " :حلى الرغم من أن منطدة الشططرق األوسططر تواصططل ريادتها في إدخال أقر العمل وا بتكارات الدائمة حلى ا سططتدامة ،م ل مدينة "مصططدر"
في اإلمارات العربفة ا تحدة ،وم مع محمد بن راشط ط ططد ل مكتوي للطاقة الشط ط ططمسط ط ططفة ،والذي يعتبر أكبر م مع للطاقة الشط ط ططمسط ط ططفة في العالم ،إ أن
هنطا الك ير ممطا يتعين الدفطاي بطه إ ا أرادت ا نطدطة تحدف مس ط ط ط ططتدبطل مس ط ط ط طتطداي .لططا طا حملنطا في "س ط ط ط طتطانطدرد تش ط ط ط ططارترد" حلى دحم تحدف تطلعطات
ا ستدامة للمهسسات العامة والخاصة من خالل توفير التمويل الالزي لتنففذ هذه ا شارتع والحلول ،وسنواصل تدديم هذا الدحم".
سة اقتصطاديات التحول إلى مسطتدبل خال من الكربون .وقاي بنك "سطتاندرد تشطارترد" بإجراع هذه الدراسطة العا فة الكبرى للتعر
تتناول هذه الدرا ط
حلى مدى التددي الذي أحرزته الشركات في رحلهها ملحايدة الكربون وكش الف وات بين الوحود واإلن ازات الفعلفة.
ً
ً
ً ً
وس ططفكون الوص ططول إلى انبعاثات كربون ص ططاففة ص ططفرية بحلول حاي  2050تحديا كبيرا ،وس ططتلعب كل مهس طس ططة في كل قطاع دورا حاس ططما في الدض ططاع
حلى ظططاهرة ا حتبططاس الحراري .وي ططب أن يكون ا ل اي بهططذا الطططد حلى رأس أولويططات جمفع الش ط ط ط ططركططات العططامططة والخططاصط ط ط ط ططة ،والكبيرة والص ط ط ط ططغيرة.
ولتحدف هذا الن اح ،ي ب أن تخضع جمفع الشركات لتحول كبير.

 انتهى -زيد من ا علومات ،يرجى التواصل مع:
وسيم بن خضراء،
رئيس قسم التواصل الخارجي ،بنك ستاندرد تشارترد اإلمارات
متحر +971565080106 :
البريد ا لك رونيwasim.benkhadra@sc.com :
نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:
ً
ً
ً
ً
ً
بنك ستاندرد تشارترد هو م موحة مصرففة حا فة رائدة ،يتواجد في  59سوقا من أكثر أسواق العالم حفوية ،ونددي الخدمات لعمالئنا في  85دولة أخرى.
ً
ً
ً
ويتم ل هدفنا في تعزيز الت ارة وا زدهار في العالم من خالل التنوع الفريد الذي نوفره .ويتبنى البنك رؤية واضحة تحت شعار "هنا دائما لألفضل" والتي تعكس
ال راث العري والدفم ا هسسفة التي ينتهجطا البنك في أحماله.
و بد من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في األسواق ا الفة في كل من لندن وهونج كونج.
لالقالع حلى مزيد من ا علومات و راع الخبراع ،يرجى زيارة قسم  Insightsحلى موقعنا اإللك روني  .sc.comكما يمكنكم متايعتنا حلى مواقع التواصل
ا جتماعي :لينكد إن وتويتر وفيسبوك.

