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ورقة وجهات النظر:
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات
وتقييم المنشآت االقتصادية
يصدر جملس معايري التقييم الدولية أوراق وجهات النظر من وقت آلخر واليت ركز على املوضوعات املتصلة ابلتقييم والقضااي الناشئة.
وختدم الو األوراق عدل مقاصد فهي بدأ النقامل حول موضوعات التقييم املتصلة مبعايري التقييم الدولية و عززو كما وفر معلومات سياقية حول موضوع ما من منظور واضن املعايري؛ و دعم
جمتمن التقييم يف طبيقهم لنظام معايري التقييم الدولية من خالل التوجيه ومهراسات احلالة.
و عترب أوراق وجهات النظر مكملة ملعايري التقييم الدولية وا حتل حملها .ويتحمل املقيمون ملؤولية قرانل املعايري وا باعها عند إجران التقييمات.
كتبها :كيفن برال املدير الفين جمللس معايري التقييم الدولية لتقييم املنشآ آ آ آ آ ت ااقتص آ آ آ آآامهية من ملآ آ آ آآا ات من جملس معايري قييم املنشآ آ آ آ آ ت
ااقتصامهية وجمموعة عمل احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات.
أصآ آآدر جملس معايري التقييم الدولية الو الورقة لبدن النقامل واملناحرل حول احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشآ آآركات يف قييم املنشآ آ ت ااقتصآ آآامهية
شاركنا أبفكارك ووجهات نظرك عرب لينكد إن.

الصورل الطبيعية للحوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة
الشركات

مورننقلتار أن غالبية صنامهيق ااستثمار امللتدامة قد فوقت
على نظرياهتا التقليدية على مدى آفاق زمنية متعدمهل .وقد
فوقت  ٪59من الصنامهيق امللتدامة يف الفئات اليت ينظر فيها

أصبحت عوامل احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات

على نظرياهتا التقليدية وذلك ملدل عشر سنوات حىت عام

مبامهئ أساسية يف عملية حتديد رأس املال لكل من مقدمي

1.2019

رأس املال (على سبيل املثال امللتثمرين) وملتخدمي رأس
املال (على سبيل املثال الشركات).

ابإلضافة إىل ذلك بدأت إمهارل كبار امللؤولني يف مهمج
اعتبارات احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات يف

يلتفيد العديد من ملتثمري املؤسلات من مصفيّات احلوكمة
البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات لتوجيه اسرتا يجيات

ااستثمار وحتلني العوائد وأحهرت مهراسة حديثة أجرااا

عمليات امليزانية الرأمسالية للحصول على فهم أكمل لقدرهتا
على مهفن األمهان املايل امللتدام .يف الواقن أصدرت  9من أصل
 10شركات يف  500قارير ااستدامة يف عام  2.2019وأما

1https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/emea/shared/guides/ESG_Fund_Perf

ormance_2020.pdf
)2 ESG: a trend we can’t afford to ignore | Financial Times (ft.com
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ابلنلبة هلؤان اللين مل يصدروا الو التقارير فإنه من املتوقن أن
زيد عليهم الضغوطات اللياسية والضغوطات من

امللتثمرين3.

سرعت أحداث  2020التبين األوسن إلطارات احلوكمة البيئية
ّ

وااجتماعية وحوكمة الشركات.

ب :أصبحت الكوارث البيئية منتشرل ومدمرل للغاية حبيث ا
ميكن جتاالها.

من خالل اللعي للحصول على مدخالت حول احلاجة إىل
جمموعة عاملية من معايري احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة
الشركات املعرتف هبا مهوليًا وقياس مدى الدعم لدوراا يف
طوير مثل الو املعايري من خالل إصدار ورقة استشارية
حديثة4.

بينما يعتقد البعض أن إمهراج احلوكمة البيئية وااجتماعية
وحوكمة الشركات يف التقارير املالية غري مقبول إا أن مقال

ا :ألزمت ااضطراابت ااجتماعية املؤسلات ابختاذ وجهة نظر

أندرسون لعام  2019واللي عنوانه "املعايري الدولية إلعدامه

بشأن القضااي اهلامة للقوى العاملة فيها وأصحاب املصلحة

التقارير املالية واإلفصاحات املتعلقة ابملناخ" وضح الروابط بني
القيمة5.

األوسن نطاقاً.

احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات وخلق

ح :حتدى الوابن اياكل احلوكمة يف كل الصناعات وأجرب

ويالحظ أندرسون ابلتحديد اآلاثر املالية املتحملة النامجة عن

اإلمهارات على التمحور ابستمرار ألهنا وجه ملار التعايف.

املخاطر املتعلقة ابملناخ واملخاطر الناشئة األخرى اليت حيتمل

وعلى الرغم من أن بعض الناس قد يتلانل حول أ ية احلوكمة
البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات ومدى أتثرياا يف خلق
القيمة إا أن الغالبية يعانون يف فهم شبكة املعايري املرتابطة

أن كون هلا مجيعاً آاثر مباشرل على التقييم وقد شمل على
سبيل املثال ا احلصر ما يلي:
•

التجارية.

ومتطلبات اإلفصاح و قييمات احلكومة البيئية وااجتماعية
وحكومة الشركات.
كما أن اافتقار إىل التوحيد ينتج عنه باين كبري بني
اإلفصاحات ويف احلقيقة إىل رمهمه من مهنة التقييم يف بين أتثري
خلق القيمة يف احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات
ومثل املشاركني يف اللوق فإن املقيمني حباجة إىل قارير موثوقة
وموزونة للحوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات اثبتة
بني الشركات وعرب املناطق اجلغرافية ومن مرور الوقت وذلك
حىت يتمكنوا من مهمج احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة
الشركات يف التقييمات بنجاح.

اخنفاض قيمة األصول مبا يف ذلك الشهرل

•

التغريات يف العمر اإلنتاجي لألصول.

•

التغريات يف التقييم العامهل لألصول.

•

التأثريات على حلاابت اخنفاض القيمة بلبب
زايمهل التكاليف أو اخنفاض الطلب.

•

غيريات يف أحكام العقومه املراقة بلبب زايمهل
التكاليف أو اخنفاض الطلب.

•

التغريات يف األحكام واالتزامات الطارئة النامجة
عن الغرامات والعقوابت.

•

التغريات يف اخللائر اائتمانية املتوقعة للقروض
واألصول املالية األخرى.

بدأت مؤسلة املعايري الدولية إلعدامه التقارير املالية ()IFRS
مشروعا يف احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات وذلك
ً
3Companies

Could Face Pressure to Disclose More ESG Data - WSJ
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/sustainability-reporting/consultation-paper-onsustainability-reporting.pdf
5 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/2019/november/in-brief-climate-change-nickanderson.pdf?la=en
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الدولية إلعدامه التقارير املالية واليت بدأت يف مهفن عجلة التقارب

وابلنظر إىل أن مهور املقيّم يف عملية ختصيص رأس املال الفعالة
ُ
او أن عكس ااعتبارات اليت يقوم هبا ملتثمرو رأس املال

اناك منظمات مهولية أخرى ابإلضافة إىل مؤسلة املعايري
والتوحيد القياسي.

فمن امللتحلن أن فعل مهنة التقييم الشين نفله.

وبدأ معهد سي إف إيه حديثا يف طوير معيار صناعي عاملي

ومتثل الو املقالة -جبانب حلقة النقامل اليت أجرينااا حديثا

طوعي لتوفري قدر أكرب من الشفافية وقابلية املقارنة للملتثمرين

حول كشف قيمة احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة

من خالل متكني مديري األصول من نقل ميزات احلوكمة البيئية

الشركات 8ومشاورا نا األخريل بشأن جدول األعمال-9

وااجتماعية وحوكمة الشركات ملنتجاهتم ااستثمارية

بوضوح6.

ويشابه ذلك ما قامت به اجملموعة ااستشارية للتقارير املالية
حيث أنشأت فريق عمل ليتوىل التقدم يف طوير معايري التقييم
غري املالية لزايمهل مقارنة الو املعلومات غري املالية وأ يتها
وموثوقيتها7.

اخلطوات األوىل جمللس معايري التقييم الدولية حنو ملار أكثر
منهجية لدمج احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات يف
ممارسات ومعايري قييم املنش

ت10.

املعلومات غري املالية امللبقة
واناك صور من البعض أبن إفصاحات احلوكمة البيئية
وااجتماعية وحوكمة الشركات ليس هلا أي أتثري مايل نظراً ألهنا
عامهل ما كون غري مالية بطبيعتها ولكن وجهة النظر الو ا
درك أبن احلكومة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات متثل
عدل عوامل لتقدير استمرارية الشركة املالية طويلة األجل
واستدامتها.
أصبحت احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات إطارا
مللتثمري رأس املال لتقدير الا اللؤال األساسي ال لدى
املؤسلة منوذج عمل يواجه هتديدات التغري املناخي والتنظيم؟

وسوان كان إطار احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات
ضمن إطار التقارير املالية أو ينفصل عنه فإن املشاركني يف
اللوق ا ينتظرون إطارا أكثر مشولية عند اختاذ القرارات.

ال ممارساهتا وسياساهتا ااجتماعية ُحم َّلنة جللب العمالن ورأس
املال البشري وااحتفاظ هبم؟ وأخرياً ال بيئة احلوكمة اليت قوم
هبا قامهرل على حتمل التحدايت غري املتوقعة اليت ا شك أهنا
موجومهل خارج نطاق الرؤية القريب؟

6

https://www.cfainstitute.org/en/ethics-standards/codes/esg-standards
https://www.xbrl.org/news/efrag-appoints-esg-standards-task-force/
8
https://www.ivsc.org/news/article/podcast-unlocking-the-value-of-esg
9
https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards/consultation/ivs-agendaconsultation-2020#tab-summary
10نشرت جمموعة القيمة اجملتمعية جمللس معايري التقييم الدولية ورقة وجهات النظر بعنوان :عريف و قدير القيمة اجملتمعية .وكما يتضح يف الصفحة  5من لك الورقة
فإن القيمة اجملتمعية شمل العوامل اخلارجية األوسن اليت عومه ألصحاب املصلحة خارج صاحب األصول .وعوامل احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات ركز
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على الرغم من أن اإلجاابت على الو األسئلة قد ا ؤثر على

ومن النقاشات اليت دور جنبا إىل جنب من النقامل حول البيئة

مؤشرا
املعلومات املالية للفرتل احلالية إا أهنا ميكن أن كون ً
رئيلياً لألمهان املايل 11.وهللا من األفضل وصف احلوكمة البيئية

واجملتمن واحلوكمة او النقامل حول كيفية الكشف بشكل أفضل
عن القيمة وإعدامه قرير عنها من خالل ااستثمارات يف

وااجتماعية وحوكمة الشركات على أهنا معلومات مالية

األصول غري امللموسة وغري امللجلة مثل احلوكمة البيئية

مسبقة.

وااجتماعية وحوكمة الشركات فإن خلق القيمة من خالل

نظرا للمعدل ااستثنائي للتغري التقين اللي فاقم بلبب الوابن
ً

فإن عوامل احلوكمة البيئة وااجتماعية وحوكمة الشركات شبه
يف عديد من النواحي ااعتبارات اليت وضعها امللتثمرون منل
فرتل طويلة حول أصول املنطقة اآلمنة .مما ينتج اآلن داول

العديد من األسهم وااتمام أكرب جبومهل القيمة بدا من التدفق
النقدي على املدى القريب .وعدم امللانلة التامة عن ذلك يف
عملية التقييم ا يفلر الكثري من القيمة اللوقية.
و بحث مهراسة حديثة مدى أتثري احلوكمة البيئية وااجتماعية

ااستثمارات يف األصول غري امللموسة يركز بشكل غري متناسب
على اآلفاق طويلة األمد .ويف ضون ذلك قد ميثل النظر يف
األصول غري امللموسة وغري امللجلة يف إطار احلوكمة البيئية
وااجتماعية وحوكمة الشركات إطارا أكثر اكتماا للكشف
عن الطبيعة احلقيقية لالستدامة املالية للمؤسلات.

اخنفاض معدات الفائدل وار فاع احلوكمة البيئية ااجتماعية
وحوكمة الشركات

وحوكمة الشركات على أساسيات قييم األسهم و دعم الو
الدراسة العالقة بني احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة

ومن أن أحداث عام  2020أثبتت أ ية احلوكمة البيئية

الشركات واألمهان املايل .ويف مقالة أسس استثمار احلوكمة البيئية

وااجتماعية وحوكمة الشركات إا أن اناك عامال آخر يفلر

وااجتماعية وحوكمة الشركات يف كيفية أتثري احلوكمة البيئية

لنا اار فاع اللرين للحوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة

وااجتماعية وحوكمة الشركات على قييم رأس املال واملخاطر

الشركات يف عملية ختصيص رأس املال.

واألمهان استنتج الكتّاب أبن معلومات احلوكمة البيئية
وااجتماعية وحوكمة الشركات أثرت أتثريا إجيابيا على التقييم
واألمهان يف الشركة سوان من خالل مدخالت املخاطر املنهجية
(مثل اخنفاض كلفة رأس املال ومضاعفات التقييم األعلى)
وملف املخاطر غري املنتظم( .على سبيل املثال :رحبية أعلى واٌقل
عرض ملخاطر

الليل)12.

وكما يعلم املقيّمون فإن اخنفاض معدات الفائدل يؤمهي إىل
ُ
زايمهل القيمة احلالية للمنافن امللتقبلية .وكلما كانت الفائدل أبعد
يف امللتقبل زامهت الزايمهل النلبية يف القيمة احلالية من أي
اخنفاض يف معدات الفائدل.
إن اخنفاض معدات الفائدل قصريل األمد ليس أمراً جديداً
ولكن األزمة ااقتصامهية يف عام  2020جانت بتوقعات غري
ملبوقة واستمرت أسعار الفائدل املنخفضة ملدل طويلة .وإذا
افرتضنا أن اخنفاض أسعار الفائدل يؤمهي إىل اخنفاض كلفة
رأس املال ابلنلبة للشركات فإن القيمة النلبية للتدفقات

https://hbr.org/2020/12/the-future-of-esg-is-accounting
https://www.msci.com/documents/10199/03d6faef-2394-44e9-a119-4ca130909226
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النقدية الدائمة قد زامهت على حلاب لك التدفقات يف املدى

وابلنظر إىل أن النلبة األكرب من القيمة احلالية للتدفقات

القريب.

النقدية للمنظمات كمن اآلن يف امللتقبل البعيد فإنه ليس
من املفاجئ أن يكون إطار عمل احلوكمة البيئية وااجتماعية
وحوكمة الشركات ذا أ ية أكرب.
أ ية احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات

معدات الفائدل

بينم آ آآا يركز جزن كبري من إط آ آآار احلوكم آ آآة البيئ آ آآة وااجتم آ آآاعي آ آآة

لعام  2020مقارنة بتوقعات ما قبل كوفيد وابإلض آآافة إىل ذلك

ضآا يركز على
وحوكمة الشآركات على إقامة أمهان مايل ملآتدام وأي ً

فإن منحىن اانتعامل املتوقن اثبت نلآ آ آ آ آآبيًا ومديد حيث أن 20

امللآآتثمرين واملؤسآلآآات للتخفيف من حدل املخاطر واالتزامات

قطاعا ص آآناعياً من املتوقن أن يض آآل أقل من وقعات ما
من ً 24

التدفقات النقدية امللآتقبلية أكثر قيمة فإن له نفس التأثري على

 2024ب ًع آا للقطآآاع الصآ آ آ آ آ آ آنآآاعي) .واآآلا ااخنفآآاض الكبري يف

نظرا ألن ااخنف آآاض يف كلف آآة رأس امل آآال جيع آآل
امللآ آ آ آ آ آ آآتقبلي آآة .و ً

قبل كوفيد يف أبعد عام متوقن( 13على س آآبيل املثال  2022إىل

التآآدفقآآات النقآآديآآة اخلآآارجآآة (أي االتزامآآات املتعلقآآة ابعتبآآارات

التدفقات النقدية املتوقعة لفرتل منفصآ آ آ آ آآلة أشآ آ آ آ آآبه بتدن معدات

احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الش آ آ آ آآركات) .و وفر احلوكمة
ايكال لتحآديآد و قآدير
البيئيآة وااجتمآاعيآة وحوكمآة الشآ آ آ آ آ آآركآات ً

ضآ آ آا يعمل على حتويل الرتكيز اجتاو اإلمكانيات طويلة
الفائدل وأي ً

األمد للمؤس آل آآات .وقد جتلت جمموعة الو الظواار يف أس آواق

االتزامات امللآتقبلية اتتملة من خالل عديالت واضآحة للتوقن

األسآ آ آ آ آ آ آآهم على أهنآا" زامن اخنفآاض األرابح من قييمآات فوق

أو حتليل ص آآور بداً من افرتاض أن الو املخاطر كمن ض آآمنيًا
يف اافرتاضات النهائية.

ذلآك بكثري لألرابح امللآ آ آ آ آ آآتقبليآة حيآث أمهى اخنفآاض معآدات

كما أن الرتاجن األسآآاسآآي يف األرابح على املدى القريب النا ج

الفائدل وعائدات اللآ آ آ آ آ آآندات إىل جعل األسآ آ آ آ آ آآهم افتة لالنتباو
أكثر14.

عن الوابن قد وضآن قيمة إضآافية على اآلفاق الدائمة للمؤسآلآة

مثال مبلآ آ آ آ آآط يوضآ آ آ آ آآح أتثري الين التغيريين .ويف مثال ما قبل

واس آآيما يظهر حتليل ألربن وعش آآرين من الصآ آناعات إىل أنه من

كوفيد متثل الفرتل املنفصلة  ٪36من القيمة اإلمجالية.

املتوقن أن يشآهد  21قطاعًا صآناعياً اخنفاضآا يف األرابح املتوقعة

تصور ما قبل كوفيد

2020

2021

التدفق النقدي احلر

$10.0

$10.5

2022

2023

2024

النهائي

$11.0

$11.6

$12.2

$12.4
$124.0

القيمة النهائية
معامل خصم

0.94

0.84

0.75

0.67

0.60

0.60

التدفقات النقدية املخصومة

$9.4

$8.9

$8.3

$7.8

$7.3

$74.5
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$'s

 %من إمجايل

معدل اخلصم

قيمة فرتل منفصلة

$41.7

%35.9

%12

القيمة النهائية

$74.5

%64.1

اإلمجايل

$116.0

%100.0

ومن ذلك فإن ااخنفاض اافرتاضآآي يف كلفة رأس املال مبقدار

الصآ آ آ آآناعات 16ويؤمهي إىل صآ آ آ آآور ما بعد كوفيد حيث يكون ما

 200نقطة أسآ آ آ آ آآاس 15مقرونة من اخنفاض يف التدفقات النقدية

يقرب من  ٪ 13من القيمآة اإلمجآاليآة من الفرتل املنفصآ آ آ آ آ آلآة إىل

للفرتل املنفصآ آ آآلة ا لآ آ آآاقا من منحىن ااسآ آ آرتمهامه املتوقن للعديد من

الفرتل النهائية.

تصور ما قبل كوفيد

2020

2021

2022

2023

2024

النهائي

التدفق النقدي احلر

$4.0

$6.0

$8.0

$10.0

$12.2

$12.4
$155.0

القيمة النهائية
معامل خصم

0.95

0.87

0.79

0.72

0.65

0.65

التدفقات النقدية
املخصومة

$3.8

$5.2

$6.3

$7.2

$7.9

$100.9

$`s

 %من اإلمجايل

معدل اخلصم

قيمة فرتل منفصلة

$30.4

%23.1

%10

القيمة النهائية

$100.9

%76.9

اإلمجايل

$131.0

%100.0

ابلنظر إىل التبين املتزايآ آآد ابطرامه للحوكمآ آآة البيئيآ آآة وااجتمآ آآاعيآ آآة

املقيمني الب آآدن يف إمهراج اعتب آآارات احلوكم آآة البيئي آآة وااجتم آآاعي آآة

وحوكمة الشآ آ آ آ آآركات من املشآ آ آ آ آآاركني يف اللآ آ آ آ آآوق وكللك حروف

وحوكمة الشركات يف إطار قييم املنش ت ااقتصامهية.

اللآآوق احلالية اليت أعطت وزً إضآآافيًا للقيمة الدائمة جيب على

إمهراجها يف إطار قييم املنش ت ااقتصامهية
ق آآد ؤمهي ح آآداث آآة إط آآار احلوكم آآة البيئي آة وااجتم آآاعي آة وحوكم آآة
غيريا أسآ آ آ آآاسآ آ آ آآيًا يف أس آ آ آ آآاليب
الش آ آ آ آآركات إىل افرتاض البعض أن ً
وإجرانات التقييم ض آ آ آ آ آآرورية .ومن ذلك جيب أن كون اعتبارات

احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشآ آ آ آ آ آآركات ملآ آ آ آ آ آآألة إمهراج
وليلت ملألة استيعاب.
هنج الس و و و و ووو  -بينمآآا اب آآت معطيآآات وإقرارات احلوكمآآة البيئيآة
وحيدا للشآ آ آآركات العامة
وااجتماعية وحوكمة الشآ آ آآركات أكثر ً
15

In 2020 the 10-year Treasury yield has fallen from 1.9% to 0.9% see Thank the Fed for the Stock
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16
لغرض طرح مثالDV_CFS_VBA_Forecast-Engine-Industry-Impact-Study_Issue-2_Web.pdf (bdo.com). ،
لم نقم بتعديل معدل النمو على المدى البعيد

ورقة وجهات النظر جمللس معايري التقييم الدولية

احلوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات وتقييم املنشآت االقتصادية
جملس معايري التقييم الدولية

فإن معظم الشآ آ آآركات اليت ختضآ آ آآن لعمليات التقييم اي شآ آ آآركات

هنج الوود وول -يف حني أن هنج ال آآدخ آآل يتطل آآب مع آايرل مم آآاثل آآة

خآآاص آ آ آ آ آ آ آآة .وملراعآآال عوامآآل احلوكمآآة البيئآآة وااجتمآآاعيآآة وحوكمآآة

ملقآارنآة أمهان وخصآ آ آ آ آ آآائص الكيآان اخلآاضآ آ آ آ آ آآن ألمهان وخصآ آ آ آ آ آآائص

الشركات سيطلب من املقيم ما يلي:

الشركات املشاهبة فإن ااعتمامه األكرب على التوقعات امللتقبلية

 )1حت آآدي آآد و قييم مع آآايري احلوكم آآة البيئي آآة وااجتم آآاعي آآة
وحوكمة الشركات ذات الصلة للشركات والصناعات
املشاهبة.

وااعتبارات الواضآ آآحة يف التوقعات يضآ آآيف ملآ آآتوى إضآ آآايف من
التعقيد.
شآعب امللآؤولية على اافرتاضآات املتوقعة بني اإلمهارل واملقيم او

 )2قييم أمهان الشركة اخلاضعة هللو املعايري.

نط آ آآاق معق آ آآد ومتطور .وكم آ آآا لوحظ من جملس مع آ آآايري التقييم

 )3معايرل مدخالت الل آ آ آآوق (على س آ آ آآبيل املثال إيبيتا

الدولية كانت املمارس آآة تجه حنو عبن إض آآايف على املقيم للنظر

املتعدمهل وما إىل ذلك) للكيان اخلاضآآن ملراعال األمهان

يف املخآآاطر الكآآامنآآة يف التوقن (انظر إىل معآآايري التقييم الآآدوليآآة

ذي الصلة مقارنة ابلشركات املشاهبة.

القل آ آ آ آ آ آآم  105الفقرات  50.36إىل  )50.40ومن ذلك ا

للوالة األوىل بدو الو العملية ش آ آ آآاقة ومن ذلك فإن مثل الو
العمليآة هلآا موازايت مبآاشآ آ آ آ آ آ آآرل ل جرانات احلآاليآة اليت جتآب على
املقيم ما يلي:

زال اإلمهارل ملآ آ آ آآؤولة عن اشآ آ آ آآتقاق التوقن .ويقدم إطار احلوكمة
البيئيآآة وااجتمآآاعيآآة وحوكمآآة الشآ آ آ آ آ آآركآآات جمموعآآة جآآديآآدل من
ض آ آ آ آ آ آ آا
العوامآل اليت جيآب على املقيمني أخآلاآا بعني ااعتبآار وأي ً

اعتبارات اإلمهارل .ابإلضآ آآافة إىل ذلك سآ آآتكون اإلمهارل األفضآ آآل

 )1فهم احلجم واملخ آآاطر والنمو امللآ آ آ آ آ آ آآتقبلي وإمك آآانيآآة

جتهيزا لتحديد ومهراسآآة و قدير العديد من ااعتبارات امللكورل يف
ً

 )2قييم أمهان وخصائص الشركة اخلاضعة لألمر

وااجتماعية وحوكمة الشآ آ آ آ آ آآركات يف إجرانات قييم املنشآ آ آ آ آ آ ت

 )3معايرل مدخالت اللآ آ آ آ آ آآوق للكيان اخلاضآ آ آ آ آ آآن ملراعال

ااقتصامهية سوف يتطلب ثقيف كل من اإلمهارل واملقيمني.

مقارنة األعمال وما إىل ذلك للشركات املشاهبة.

األمهان ذي الصلة مقارنة ابلشركات املشاهبة.

اإلط آ آآار .وعلى ا آ آآلا النحو ف آ آآإن إمهراج إط آ آآار احلوكم آ آآة البيئي آ آآة

حللآ آ آ آ آ آ آآن احلظ جيري العمل على طوير أفضآ آ آ آ آ آآل املمارسآ آ آ آ آ آآات

من خالل إمهراج اعتبآارات احلوكمآة البيئيآة وااجتمآاعيآة وحوكمآة

واإلطآارات إلمهراج اآلو املخآاطر بوضآ آ آ آ آ آآوح يف التوقعآات .وعلى

الش آ آ آآركات يف إجرانات هنج الل آ آ آآوق احلالية ص آ آ آآبح املهمة أكثر

س آ آ آآبيل املثال قام الفرع الكندي لشآ آ آآبكة القيامهل للمحاسآ آ آآبة من

قآابليآة ل مهارل (انظر إىل معآايري التقييم الآدوليآة القلآ آ آ آ آ آ آآم 105

أجل ااسآ آ آآتدامة للمدير املايل بتشآ آ آآكيل فريق عمل للتقييم و غري

الفقراتن  20و.)30

املناخ واللي وضن مشروع إطار عمل لتغري املناخ والتقييم.
يف حني أن ااعتبآار املنهجي والصآ آ آ آ آ آريح لعوامآل احلوكمآة البيئيآة
وااجتماعية وحوكمة الشآ آ آ آ آ آآركات من املقيمني ا يزال يف املرحلة
األوىل فمن اتتمآآل أن يآآدرج العآآديآآد من عوامآآل احلوكمآآة البيئيآآة
وااجتماعية وحوكمة الشآ آ آ آآركات ابلفعل يف التقييمات ض آ آ آ آآمنيًا.
نظرا للتآداخآل واار بآاني بني عوامآل احلوكمآة البيئيآة وااجتمآاعيآة
ً

وحوكمة الش آآركات وبعض اخلص آآائص املالية الل آآابقة اليت أخلت

يف عني ااعتب آآار ابلفع آآل من املقيمني جي آآب وخي احل آآلر لع آآدم
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مضآ آ آ آ آ آ آآاعفآة عآدمه مثآل اآلو اخلصآ آ آ آ آ آ آآائص مثآل "املخآاطر اجلآديآدل

وحوكمة الشآآركات إىل اإلطار احلايل لفحص الشآآركة

للحوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات".

وحتديداا.
•

النمو على املوودا البعيوود  -يتمث آآل أح آآد املف آآاايم
األس آآاس آآية لالس آآتثمار يف احلوكمة البيئة وااجتماعية
وحوكم آآة الشآ آ آ آ آ آآرك آآات ل قرار أبن آآه ليس ل آآدى مجين
الشركات نفس اهلياكل املوجومهل لدفن النمو امللتدام
على املآآدى البعيآآد .وعلى اآآلا النحو فآآإن ااعتمآآامه
الشآ آ آآامل على معدات النمو القياسآ آ آآية طويلة األمد
من مراعال طفيفة فقط للصآ آ آ آآناعة أو معدات النمو
اجلغرايف من املرجح أا يكون كافياً .ويف الواقن شآآري
الآآدائآآل إىل أن معآآايري احلوكمآآة البيئيآآة وااجتمآآاعيآآة
وحوكمة الشآ آآركات ر بط ار باطًا وثي ًقا اباحتماات
اليت تعلق ابلبقآان على املآدى البعيآد من أتثري إجيآا

وعلى سآ آ آآبيل املثال من الشآ آ آآائن عمليًا ضآ آ آآمني عالول اطر يف
معدل اخلص آ آآم (أو خص آ آآم لش آ آآركة مش آ آآاهبة متعدمهل) احتل آ آآاب

على مع آ آآدل النمو على امل آ آآدى البعي آ آآد .وكم آ آآا او
نظرا لبيئة معدات الفائدل املنخفضآ آآة
موضآ آآح أعالو ً

احلجم األص آآغر نل آآبيًا للش آآركة اخلاض آآعة و دعم عالوات املخاطر

أصآ آ آآبحت التقييمات شآ آ آآديدل احللآ آ آآاسآ آ آآية افرتاض

اآآلو من خالل التحليآآل التآآاريي الآآلي يظهر معآآدل أعلى من

معآآدل النمو على املآآدى البعيآآد .وعالول على ذلآآك

الناحية اإلحصآآائية للشآآركات األصآآغر مقارنةً ابلشآآركات األكرب.

ابلنلآبة للشآركات ذات األمهان املنخفض من احلوكمة

ومن ذلك فإن فحص املعايري غالبًا ما يُلآ آ آ آآتشآ آ آ آآهد به كأسآ آ آ آآاس

البيئيآة وااجتمآاعيآة وحوكمآة الشآ آ آ آ آ آآركآات قآد جيآامهل

منطقي لوجومه وأ ية حجم العالوات امللآ آ آ آ آآتخدمة يف اشآ آ آ آ آآتقاق

الكثريون أبن مع آآدل الرتاجن طوي آآل األم آآد ب آآداً من

آداخال من م آآا يعتربو الكثريون عوام آآل
مع آآدل اخلصآ آ آ آ آ آ آآم ويظهر آ ً
احلكومآآة البيئيآآة وااجتمآآاعيآآة وحوكمآآة الشآ آ آ آ آ آ آآركآآات .وعلى اآآلا
النحو قد كون املمارس آآة احلالية مل آآؤولة جزئيًا عن بعض معايرل

اطر عوامل احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الش آ آآركات من

الش آ آآركات العامة الكبريل إىل لك اخلاص آ آآة ابملوض آ آآوع .وميثل الا
مثآآال واحآآد على التآآداخآآل اتتمآآل حيآآث سآ آ آ آ آ آ آآتتطلآآب اجلوانآآب
حمدمها مبا يف ذلك:
اعتبارا ً
األخرى املتعدمهل لنهج الدخل ً
•

بيتووا  -تطل آآب املخرج آآات املوثوق آة من منوذج قييم
األص آ آ آ آ آ آآول الرأمسالية الوايف للش آ آ آ آ آ آآركات العامة القابلة
للمقآارنآة .كمآا او احلآال من هنج اللآ آ آ آ آ آ آآوق قآد يلزم
إض آ آ آ آ آ آ آآافآآة خص آ آ آ آ آ آ آآائص احلوكمآآة البيئيآآة وااجتمآآاعيآة

النمو قد يكون أكثر مالئمة.
•

ألف ووا  -تطلآ آآب التعآ آآديالت اخلآ آآاصآ آ آ آ آ آ آ آآة ابملخآ آآاطر
اإلضآ آ آ آ آ آآافيآة يف وقعآات التآدفقآات النقآديآة مهراسآ آ آ آ آ آآة
فصآ آ آ آ آآيلية (انظر إىل معايري التقييم الدولية القلآ آ آ آآم
 105الآفآقآرات مآن  50.36إىل  )50.40إن
فهم موجز احلوكمآ آآة البيئيآ آآة وااجتمآ آآاعيآ آآة وحوكمآ آآة
الشآ آ آآركات للموضآ آ آآوع واملقارنة من الش آ آ آآركات العامة
املشآ آ آ آآاهبة امللآ آ آ آآتخدمة اشآ آ آ آآتقاق مدخالت أخرى
للتحليآآل (على سآ آ آ آ آ آآبيآآل املثآآال بيتآآا) والتفآآاعآآل من
التآ آآدفقآ آآات النقآ آآديآ آآة املتوقعآ آآة كلهآ آآا جمآ آآاات حمتملآ آآة
للتحقيق.

ورقة وجهات النظر جمللس معايري التقييم الدولية

احلوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات وتقييم املنشآت االقتصادية
جملس معايري التقييم الدولية

الو ااعتبارات اي ملائل قنية ومعقدل للغاية ومن اتتمل أن
تطل آآب م آآداوات إضآ آ آ آ آ آ آ آآافي آآة ألي من إط آآارات احلوكم آآة البيئيآآة
وااجتماعية وحوكمة الشركات.

اخلطول التالية

ومن ذلك وبغض النظر عن امللآار اللي يلآلكه واضآعي املعايري
تطلآب حلول احلوكمآة البيئيآة وااجتمآاعيآة وحوكمآة الشآ آ آ آ آ آ آآركآات
التعاون بني أصآآحاب املصآآلحة يف مجين أحنان أسآواق رأس املال.
ويف الوقآآت احلآآايل ا يوجآآد نقص يف اآلران عنآآدمآآا يتعلق األمر
17
قدما يف وحيد إقرارات
ابلكيفية وحىت لو وجد ميكن املضآ آآي ً
احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الش آ آ آ آآركات وإعدامه التقارير.

مبآآا يف ذلآآك جملس معآآايري التقييم الآآدوليآآة فآآإن عوامآآل احلوكمآآة
البيئية وااجتماعية وحوكمة الشآ آ آآركات متثل اعتبارات أسآ آ آآاسآ آ آآية
إلثران حتليآل التقييم .وعلى اآلا النحو فآإن اآلو اخلطوات األوىل
للبآآدن يف إمهراج اعتبآآارات احلوكمآآة البيئيآآة وااجتمآآاعيآآة وحوكمآآة
الشآ آ آ آ آ آ آآركآات يف ممآارسآ آ آ آ آ آآة التقييم عترب ابلغآة األ يآة أل يآة املهنآة
وابلتايل استدامتها.
مهتما بلآ آ آ آآماع آرائك حول الو الورقة وحول احلوكمة البيئية
سآ آ آ آ آآيكون جملس معايري التقييم الدولية ً

ااجتماعية وحوكمة الشآ آ آ آآركات من حيث صآ آ آ آآلتها ابلتقييم .شآ آ آ آآارك بتعليقا ك من خالل ص آ آ آ آآفحة

جم آم آآوعآ آ آآة جم آل آآس م آعآ آ آآاي آآري ال آت آق آي آي آآم الآ آ آآدول آيآ آ آآة ع آل آآى ل آي آن آكآ آ آآد إن أو ع آآرب ال آربيآ آ آآد اإلل آك آآرتو
contact@ivsc.org

https://www.ft.com/content/5430ff68-2a73-4e1b-bf40-8de6a76389a2
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