
دليل لتقييم ورصد التأثير البيئي وإعداد التقارير بشأنه
كتيب االستثمار الصديق للبيئة
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مقدمة

 ،)Green Investment Group( مجموعة غرين إنفستمنت
وهي مجموعة رائدة بمجال االستثمار بالمشاريع الصديقة 

بيئة )المشاريع الخضراء(، كانت قد أسستها أصال الحكومة  ل ل
م.  البريطانية، وهي أول مؤسسة من نوعها في العال

يا جزء من مجموعة ماكواري  غرين إنفستمنت هي حال
نا الحافل وخبرتنا  )Macquarie Group(. وبفضل سجل

وقدراتنا، نحن رائدون عالميا بمجال االستثمار بالمشاريع 
بيئة، ونكرس جهودنا لدعم نمو االقتصاد العالمي  ل الصديقة ل

بيئة. ل الصديق ل

إننا نستثمر في كافة مجاالت استثمار رؤوس األموال 
نشائه  بجميع مراحل دورة المشروع: في تطويره واإ

وتشغيله.
تقنيات الراسخة، بما فيها كفاءة الطاقة،  ونحن نستثمر في ال
يد الطاقة من الرياح في عرض البحر  والطاقة المائية، وتول
نفايات،  يد الطاقة من ال وعلى البر، والطاقة الشمسية، وتول

وطاقة الكتل األحيائية. 
تقنيات الناشئة: الوقود  كما نستهدف باستثماراتنا ال

العضوي، والنقل منخفض الكربون، والشبكات الذكية، 
وتخزين الطاقة، وطاقة المد والجزر.

 مارك دولي
المدير العالمي للطاقة الخضراء  - ماكواري كابيتال

بيئة على  ل إننا نأخذ أداء استثماراتنا بالمشاريع الصديقة ل
محمل الجد. وقد طورنا مجموعة من المبادئ والسياسات 
ييم  يات الرائدة في السوق لضمان استمرارنا في تق والعمل
عداد  بيئة لكل من المشاريع، واإ ل ورصد األداء الصديق ل

تقارير بشأنه.
هدفنا هو دعم االنتقال إلى اقتصاد عالمي منخفض 

ييم  الكربون. وذلك االنتقال يتطلب إدخال تحسين في تق
بيئي وتوحيده بشكل أكبر.  تأثير ال ال

ية التغيير  ونحن نلعب دورا رائدا في الدفع قدما بعمل
والتحسين تلك. وهذا الكتيب ما هو إال جزء من تلك الجهود.

مجموعة غرين إنفستمت هي أول مؤسسة في العالم مكرسة 
لالستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة، وكانت الحكومة البريطانية 
قد أسستها أصال، وتملكها اآلن مجموعة ماكواري. وباعتبارها رائدة 

في االستثمار في البنية التحتية للطاقة النظيفة، فإنها رائدة في 
التحول العالمي إلى االقتصاد الصديق للبيئة.

كما إن ماكواري واألموال التي تديرها تعتبر من المستثمرين الرائدين 
في الطاقة المتجددة، حيث أنها استثمرت - أو أعدت الستثمار 

- عشرات المليارات من الجنيهات االسترلينية في مشاريع للطاقة 
الخضراء. وأدركنا أن تضافر خبراتنا مع خبرة فريق مجموعة غرين 
إنفستمنت ومعرفته العميقة في هذا القطاع يمكن أن يعزز إلى حد 

كبير طموحات كلتا المؤسستين بمجال الطاقة المتجددة. 
وقد أثار إعجابنا بشكل خاص نهج مجموعة غرين إنفستمنت في 
تقييم التأثير البيئي للفرص االستثمارية المحتملة، ومن ثم رصد 

عداد تقارير بشأنها. أداء هذه االستثمارات واإ

لقد بدأت مجموعة غرين إنفستمنت هذه العملية من الصفر، ودأبت 
على تعديلها وتنقيحها، األمر الذي أثمر عن منهجية قوية لكنها 
عداد تقارير بشأنه.  بسيطة نسبيا لتقييم التأثير البيئي ورصده واإ
إنها طريقة أثبتت نجاحها، ويمكن تطبيقها في مختلف المناطق 

الجغرافية وباالستعانة بمختلف التقنيات. 
وكتّيب االستثمار بالمشاريع الصديقة للبيئة يشرح تلك المنهجية، 

ويطرح ويوضح األدوات العملية المستخدمة بشكل يومي من 
قبل مجموعة غرين إنفستمنت لتحديد حجم الفوائد البيئية لكافة 

عداد تقارير بشأنها.  استثماراتها واإ
وهذا الدليل لكتّيب االستثمار بالمشاريع الصديقة للبيئة يعطي 

صورة عامة لتلك الطريقة واألدوات، ونحن نرحب بفرصة بحث 
سبل مساعدة المستثمرين اآلخرين والمعنيين بالسوق لتطبيق ذلك.



 هايدن مورغان
ا ي إدارة عل
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 آدريان بارنز
مدير

 بريجيت ريد
مسؤولة تنفيذية

فريق التقييم في غرين إنفستمنت

 بيتر نوت
تنفيذي المدير ال

 غافين تمبلتون
مدير التمويل المستدام

بيئة عبارة عن أداة تحميها حقوق الملكية طورتها مجموعة غرين  ل كتّيب االستثمار بالمشاريع الصديقة ل
عداد تقارير بشأنها. بيئي لالستثمارات واإ إنفستمنت توفر سبال متجانسة وصارمة لتقييم ورصد األداء ال

عداد تقارير بشأنه يعطي صورة عامة لألدوات العملية  بيئي واإ وهذا الدليل المخصص لتقييم ورصد األداء ال
وأفضل الممارسات لدعم حشد واسع النطاق من التمويل الالزم من المؤسسات االستثمارية األساسية لتمويل 

بيئة في نفس الوقت.  مشاريع بيئية ألجل تحقيق عائدات مالية وتؤدي لحماية ال
نرحب بإتاحة الفرصة لنا لبحث كيفية استطاعتنا مساعدة مستثمرين آخرين والمعنيين بالسوق لتطبيق ذلك. 

حول كتُيب االستثمار بالمشاريع الصديقة للبيئة

التقييم
بيئي توقعات التأثير ال

تأثير  بيئي ومخاطر عدم إحداث ال ييم وتوقع األداء ال كيفية تق
ية اتخاذ القرار االستثماري بيئي المتوقع، وذلك كجزء من عمل ال

الرصد
بيئي الفعلي والمتوقع التأثير ال

تقدم الحاصل في مقابل التوقعات بعد االتفاق على  كيفية رصد ال
التمويل االستثماري

التقرير
بيئي الفعلي والمتوقع التأثير ال

عداد تقارير  بيئي الفعلي والمتوقع واإ كيفية نشر بيانات األداء ال
بشأنه
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الترويج لالستدامة 
بيئية ال

بيئي حماية التنوع ال بيئة  حماية ال
الطبيعية

زيادة كفاءة الموارد 
الطبيعية

خفض االنبعاثات 
الكربونية

الخضراء الخمسة  أغراضنا 
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يئة معترف به ب ل المساهمة اإليجابية في هدف صديق ل

معايير استثمارية واضحة وصارمة

م خفض انبعاثات الكربون على مستوى العال

بيئي أثير ال ت ل قييم صارم ل ت

يئة ب ل أثير الصديق ل ت استدامة ال

ية التعهدات والرصد والتواصل فعال

إعداد تقارير شفافة
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بيئة ل ل الصديقة  المشاريع  في  لالستثمار  السبعة  مبادئنا 

ييم  ق ت يم ال ي ق ت ال الرصد تقارير إعداد ال رئيس الفريق
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بيئي المتوقع للمشروع على ضوء مجموعة من المعايير االستثمارية، وبحث  ييم األداء ال ية الموصوفة أدناه تتيح تق العمل
بيانات الصحيحة.  المخاطر المرتبطة بالمشروع. كما تبين كيفية تطبيق التعهدات المناسبة إلتاحة الحصول على ال

ييم المشروع بطريقة تناسب الموقع الجغرافي لالستثمار المقترح، وقطاعه ومخاطره وحجمه. كما يجب أن يؤخذ  يجب تق
بعين االعتبار االتساق المادي لالستثمار مع أي معايير استثمارية بيئية أو اجتماعية أو إدارية، بما في ذلك أي معايير 
يها مجتمعة هنا بعبارة “سياسة االستثمار  تتعلق تحديدا بخفض الكربون ضمن متطلبات أي سياسة أو تكليف )يشار إل

بيئة”(. ل بالمشاريع الصديقة ل

 

www.ifc.org/performancestandards  1

www.equator-principles.com  2

ناشطين  ا أحد أكثر المستثمرين ال بارن باعت
نية التحتية الصديقة  ب بمجال مشاريع ال

ا نمول مشاريع معقدة  ن إن م، ف يئة في العال ب ل ل
التحديات، الكبير منها والصغير.  يئة ب ومل
وهذه المشاريع تساهم في التحول العالمي 

نحو مستقبل مستدام منخفض الكربون.

التقييم

بيئي المتوقع، وذلك  تأثير ال بيئي للمشاريع ومخاطر فشلها في إحداث ال تأثير ال هذا الجزء يشرح كيفية تقييم ال
ية التدقيق الواجب قبل االستثمار فيها. في سياق عمل

وضع سياسة لالستثمار بالمشاريع الصديقة للبيئة تتضمن 
معايير محددة حول خفض الكربون

ينبغي على المستثمر وضع ونشر كل أو أي مما يلي: مجموعة 
من متطلبات سياسة االستثمار، ومعايير االستثمار، واألهداف 

المحددة التي يمكن تقييم المشاريع المحتملة بمقابلها لضمان 
التزام المشروع بها. يمكن أن تتضمن السياسة بيانا بمبادئ 

االستثمار؛ ومعايير التقييم؛ والتعهدات؛ والرصد؛ ونشر البيانات؛ 
والمعايير المطبقة )مثال معايير األداء لمؤسسة التمويل الدولية 

1IFC و”مبادئ خط االستواء” 2Equator Principles(؛ والتزام 
من جانب اإلدارة العليا؛ ومراجعة دورية.

تقييم المشروع وقدرات فريق إدارته لضمان االلتزام بمتطلبات 
سياسة االستثمار

يجب دراسة االستثمار على خلفية األهداف المحددة و/أو 
متطلبات السياسة المرتبطة به. وينبغي مقابلة فريق إدارة الجهة 

المتلقية لالستثمار لبحث مدى إمكاناته وقدراته والتزامه في 
تحقيق األهداف المحددة. 

طلب بيانات حول األداء
ينبغي طلب بيانات حول أداء المشروع من فريق إدارة الجهة 

المتلقية لالستثمار. ذلك يشمل المعايير الصديقة للبيئة المتعلقة 
بالمشروع، مثل توقعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء و/أو 

الحرارة أو خفض الطلب عليها، ومدة المشروع. ويمكن حينها دراسة 
مدى التوفير بانبعاث الكربون المرتبط بالمشروع. هذه المهمة يمكن 

إدماجها ضمن نطاق عمل مستشار المشروع )أنظر أدناه(.

نطاق عمل مستشار المشروع
إضافة إلى تقييم التأثير البيئي المحتمل للمشروع، يمكن تعيين 
خبراء بيئيين ومجتمعيين للمساعدة في إجراء التدقيق الواجب، 

حيثما كان مناسبا. بالنسبة لبعض المستثمرين )كالمؤسسات المالية 
التي تتبنى “مبادئ خط االستواء”(، من المرجح أن يكون تعيين 

مستشارين إلجراء مراجعة تستند إلى الخبرة ألي وثائق تتعلق 
بالجوانب البيئية واالجتماعية للمشروع من المتطلبات الالزمة، 
بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى تتعلق بالتأثير البيئي.

مخاطر الفشل في إحداث التأثير البيئي
ينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار احتمال فشل المشروع في 

بيئي المتوقع. كما إن اإلطار العام الرسمي  تأثير ال إحداث ال
ييم المخاطر قد يكون وسيلة مفيدة لشمول المخاطر  تق ل

المرتبطة بجوانب ال صلة لها بانبعاثات الكربون، مثل عدم 
بيئية  االلتزام بمعايير االستثمار وغير ذلك من المسائل ال

واالجتماعية المتعلقة بمشروع معين. يمكن اإلشارة إلى هذه 
تأثير  األمور مجتمعة بعبارة “مخاطر الفشل في إحداث ال

بيئي”. وينبغي تخفيف الجوانب المادية لهذه المخاطر التي  ال
تتم مصادفتها خالل هذه العملية عن طريق وضع خطة 

عمل )انظر أدناه( و/أو شمولها في عملية رصد بعد إتمام 
ية(. تال اتفاق التمويل )انظر “الرصد” في الصفحة ال

خطط العمل
ية التدقيق الواجب عن ثغرات أو عدم  حين تكشف عمل

انسجام مع سياسة الجهة المستثمرة أو معايير أخرى، ينبغي 
االتفاق على خطة عمل مع إدارة الجهة المتلقية لالستثمار. 
ذلك يمكن أن يشمل تحديد التكاليف/الميزانية )نفقات رأس 
المال أو مدة اإلدارة( الالزمة لتحقيق أهداف خطة العمل. 
تجدر اإلشارة إلى أن خطة العمل الجيدة يجب أن تكون 
يقها وأن تكون واقعية  محددة ويمكن قياسها ويمكن تحق

ومحددة المدة.

التعهدات البيئية
من الجوانب فائقة األهمية في القدرة على رصد 

عداد تقرير بشأنه، شمول تعهدات  بيئي واإ تأثير ال ال
وثائق الرسمية المتعلقة بالتمويل/ بيئية في ال

اإلقراض. وهذه التعهدات يجب أن يكون لها وزن 
قانوني مماثل، وتشمل اللجوء إلى اتخاذ تدابير 

ية  تنفيذ كما هي الحال بالنسبة ألي تعهدات مال ل ل
أخرى.

القرار االستثماري
يها التدقيق الواجب، إلى  االستنتاجات التي يتوصل إل

ييم مخاطر الفشل  بيئي وتق جانب توقعات األداء ال
بيئي، يجب أن تكون جزءا من  تأثير ال في إحداث ال

أي عملية التخاذ القرار االستثماري )مثال ضمن 
إطار لجنة استثمارية(. وبعد اتخاذ قرار االلتزام 

بالتمويل، يلزم رصد أداء المشروع كما هو مبين في 
تالي. الجزء ال
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بيئي لمشاريع المحفظة االستثمارية، ويشمل ذلك  هذا الجزء من الكتيب يعرض بالتفصيل كيفية رصد األداء ال
ية التدقيق الواجب. األمور التي تم تحديدها أوليا خالل عمل

الرصد

بيئي  تأثير ال ية المبينة هنا كيفية رصد ال حالما يتم توفير االستثمار لمشروع ما، يبدأ رصد أداء المشروع. وُتظهر العمل
بيئية  يها ورصد المخاطر ال لتعهدات المتفق عل بيئي للمشروع، بما في ذلك االمتثال ل تأثير ال ومخاطر الفشل في إحداث ال

واالجتماعية المتعلقة بالمشروع. 

وعالوة على ذلك، فإن على الجهات المتلقية لالستثمار أن تقدم تقارير منتظمة عن التطورات في سير العمل، والتي 
بات المحددة  بيئية واالجتماعية األخرى. والمتطل تدابير ال بيئي المتوقع، وال تأثير ال ُمنجز نحو ال تقدم ال ل تتطرق باستمرار ل

تعتمد على خصائص االستثمار، وموقعه الجغرافي، وقطاع االستثمار وحجمه.

عداد تقارير بشأنها فيما  بيانات والتحقق من صحتها واإ هذا الجزء من الكتيب يعرض بالتفصيل كيفية جمع ال
بيئة. ل يخص أداء المحافظ االستثمارية من أجل توفير بيانات تتعلق باالستثمارات المسؤولة الصديقة ل

بيئي المتوقع والفعلي التأثير ال

بيئي للمشروع. ويجب أن يكون إعداد التقرير حول  تأثير ال ًا، وبشفافية، على ال من األهمية إطالع الجهات المعنية دوري
بيئي وفق مقاييس محددة مثل: مكافئ ثاني أكسيد الكربون باألطنان )t CO2e(، ومكافئ النفط باألطنان،  تأثير ال ال

نَتجة )غيغاوات بالساعة(. ُم وانبعاثات ملوثات الهواء األخرى باألطنان، والطاقة المتجددة ال

ييمه لدى توقيع عقد  بيئي المتوقع )بموجب تق تأثير ال ينبغي إطالع الجهات المعنية ذات الصلة على كل من أداء ال
يها  االستثمار، ومراجعته دوريا بعد ذلك( واألداء الفعلي الذي تم تحقيقه. ونشر تلك المعلومات على نطاق أوسع ليطلع عل
عامة الناس يمكن أن يكون على شكل تقارير فردية غير مالية عن أداء االستثمار، أو على شكل تقارير مجّمعة )عن كل 

قطاع مثال(.

التقارير

إعداد تقرير سنوي عن التأثير البيئي
يتعين على الجهة المتلقية لالستثمار إعداد تقرير سنوي يشرح 

بالتفصيل األداء البيئي المتوقع و/أو الفعلي للمشروع. ويجب أن 
يتضمن التقرير كافة بيانات المصادر والمراجع الالزمة ألغراض 

التدقيق. ويمكن إعداد التقرير أو التحقق من صحته من قبل 
مستشار مستقل. 

اإلبالغ عن الحوادث المادية
يتوجب على الجهة المتلقية لالستثمار في المشروع أيضا أن تُبلغ 

المستثمر عن األحداث والحوادث البيئية واالجتماعية بالسرعة 
الممكنة )مع إرفاق تفاصيل عن أية تدابير ذات صلة من أجل 

تخفيف وقع الحادث و/أو أية إجراءات متخذة لمعالجة المسألة(. 
وعلى المستثمر أن يبحث تلك األحداث الطارئة بالتشاور مع إدارة 
الجهة المتلقية لالستثمار، وأن ُيقّيم بعد ذلك إن كانت هناك حاجة 
إلجراء عالجي أو إجراء لتخفيف وقع تلك األحداث في المشروع.

الرصد المستقل/حق االطالع
كجزء من التعهدات المتفق عليها، يتعين على المستثمرين 

أن يتعاقدوا مع خبير بيئي واجتماعي مستقل إلجراء 
مراجعات دورية تتعلق برصد/التحقق من:

1  مخاطر الفشل في إحداث التأثير البيئي،

2  التقدم في تنفيذ خطة العمل،

 3  األداء المتوقع والفعلي للتأثير البيئي )مكافئ ثاني
     أكسيد الكربون CO2e الذي تم توفيره، وكمية الطاقة

    - ميغاوات بالساعة - التي تم توليدها/ توفيرها(،

4  االمتثال باستمرار للتعهدات البيئية واالجتماعية األعم.

والمؤسسات المالية التي تتبنى “مبادئ خط االستواء” إلدارة 
المخاطر قد تكون لديها متطلبات إضافية، ليست مدرجة 

هنا، فيما يخص رصد األداء البيئي واالجتماعي.

تجميع بيانات الرصد
حالما يتم جمع بيانات الرصد والتحقق من صحتها من 

جانب مستشار مستقل )وفق ما هو مناسب(، يمكن 
تجميعها من أجل إرسالها في تقارير خارجية للجهات 

المعنية بالمشروع، كما هو موضح على الجهة المقابلة.

منهجية حساب التأثير البيئي
الشفافية في التقارير

المنهجية المتبعة في حساب األداء البيئي لمشروع ما يجب نشرها 
علنا على مستوى المؤسسة. وال بد أن يشمل ذلك كشف المنهجية 
واالفتراضات ومعايير القياس المتعلقة بكل قطاع )مثل ُمعاِمالت 

انبعاثات الكربون المستخدمة بالنسبة للوقود والكهرباء، وطرق 
حساب الوظائف التي توفرت كنتيجة لالستثمار(.

مبادئ عامة
العملية المبينة هنا ترتكز إلى مقاييس عالمية وأساليب راسخة في 

إعداد التقارير.

تتم عملية حساب التأثير البيئي ألي مشروع بمقارنة المعلومات 
ذات الصلة والبيانات المستقاة من المشروع مع البيانات األساسية 
)أو المفترضة( ذات الصلة للتأثيرات البيئية المفترضة التي كانت 

ستقع لو لم ُينفذ ذلك المشروع.

ومنهجية مجموعة غرين إنفستمنت تحسب نتائج التأثير البيئي 
المحتمل على أساس سنوي وكذلك على أساس عمر المشروع. 
والتأثير البيئي المشار إليه في التقرير ُيمثل 100% من التأثير 

البيئي للمشروع أو المشاريع. وليس هناك أي تخصيص تناسبي 
للتأثير البيئي ألي استثمار في مشروع معين أو لمستثمرين 
معينين، والذين قد يتوصلوا جميعا إلى نفس التأثير البيئي 

للمشروع أو المشاريع المعنية.

بعض التوجيهات كمرجع
بالنسبة للمشاريع المرتبطة بشبكة الكهرباء والتي ُتولد الطاقة، 

ُيفترض بأن نقطة األساس )أو الُمفترضة( هي الكهرباء الهامشية 
التي يتم انتاجها من شبكة البلد ذات الصلة. وتقوم منهجية 

مجموعة غرين إنفستمنت لحساب التأثير البيئي الصافي 
للمشروع على مقارنة انبعاثاته المحتملة مع تلك الصادرة عن 
الكهرباء الهامشية المنتجة من شبكة تستعين بمصادر متنوعة 

من الطاقة، باتباع الطريقة المبينة في منهجية المؤسسات المالية 
الدولية في التعامل مع عملية حساب انبعاثات الكربون في 

مشاريع الطاقة المتجددة. وبالنسبة لالستثمارات في مشاريع رفع 
كفاءة الطاقة، فيجب الرجوع إلى توجيهات البروتوكول الدولي 
لقياس األداء والتحقق، ونهج المؤسسات المالية الدولية بشأن 

حساب االنبعاثات الحرارية المتعلقة بمشاريع رفع كفاءة الطاقة.
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المنتجات والخدمات
دارة محافظ أصولها والخدمات  مجموعة غرين إنفستمنت مختصة باالستثمار األساسي في مشاريع البنية التحتية الصديقة للبيئة، وتنفيذها، واإ

المرتبطة بها. 

وباعتبارنا أول مؤسسة من نوعها في العالم، طّورنا منتجات مبتكرة وخدمات استشارية تأثيرها إيجابي على البيئة. لمعرفة كيفية استفادتكم 
من خبرتنا، ولمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع:

www.greeninvestmentgroup.com/green-impact

إعداد تقارير حول التأثير البيئي
يمكننا توفير تقارير بسيطة وواضحة ومحسوبة الكميات تحقق:

شفافية رائدة في السوق	 
ًا	  ي نشر المعلومات بشكل دقيق ومتسق ويتيح مقارنتها دول
بيان بالمساهمة في التحول إلى الكربون المنخفض	 

تالي: بيئي على الموقع ال تأثير ال يمكن االطالع على تقاريرنا بشأن ال
www.greeninvestmentgroup.com/green-impact/green-impact-reports/

تقارير التأثير البيئي:
ييما عالي المستوى للمشروع أو المحفظة	  عطي تق
تركز على تجنب انبعاثات الكربون	 
تشمل الملوثات الجوية التي تم تجنبها والوقود العضوي المعادل الذي تم 	 

تجنب استخدامه
ييما لألداء المتوقع والفعلي	  تعطي تق
 	)E إلى AAA تحدد مؤشرات مجموعة غرين إنفستمنت )من
ا	  ن ُمعدَّة لنشرها عل

مزيد من المعلومات
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Green Impact Report 
Westermost Rough Offshore Wind Farm

The Sustainable Finance team of Green Investment Group Limited (‘GIG’) has prepared this report (the
‘Report’) in connection with the Westermost Rough offshore wind farm (the ‘Project’). GIG has forecast the
Project’s avoided: greenhouse gas (‘GHG’); emissions to air; and fossil fuels consumption (together, the ‘Green
Impact’) of the Project and is pleased to set out its assessments in this Report, as summarised below. This
Report also considers the Project’s alignment with the United Nations Sustainable Development Goals.
This Report sets out the forecast Green Impact (as defined above) for the whole Project. This assessment was
undertaken using data provided to the Sustainable Finance team (see Appendix 1).
The Project’s GIG Carbon Rating is AA. This the rating awarded to a Project which is over 90% less carbon
intensive than the baseline. Refer to page 2 and the methodology in Appendix 2 for further information on how
this is calculated.

Introduction

AAA

AA

A

B

C

D

E

GIG CARBON RATING: AA

354 kt CO2e / avoided (annual average)

Important note: This Report has been prepared by GIG on the basis of, and should be read in conjunction with, the methodology v1.1, assumptions,
limitations and other terms set out in Appendices 2, 3 and the Important Notice and Disclaimer, Appendix 4. This is not a due diligence report and should not
be relied upon as such. If appropriate, recipients and users of this Report should conduct their own separate environmental, social and governance enquiries
and assessments. This Report is provided for information purposes only and does not constitute and shall not be deemed to be in any way an offer or
invitation or solicitation of any offer or invitation to sell or purchase shares or invest in any Project. This Report has not been filed, lodged, registered or
approved in any jurisdiction and recipients of this document should keep themselves informed of and comply with and observe all applicable legal and
regulatory requirements.

Green Impact: Forecast & Performance

GHG emissions avoided (carbon dioxide equivalent)
Remaining lifetime 9,721 kt CO2e
Average annual 354 kt CO2e / yr
Performance to end 2017 1,011 kt CO2e
Other emissions to air avoided (oxides of nitrogen)
Remaining lifetime 9,744 t NOx

Average annual 354 t NOx / yr
Performance to end 2017 1,014 t NOx

Fossil fuels consumption avoided (oil equivalent)
Remaining lifetime 4,243 kt oe
Average annual 154 kt oe
Performance to end 2017 441 kt oe

Project location

Project Information Westermost
Rough

Technology Offshore 
Wind

Country UK

Generation Capacity (MW) 210

Number of turbines 35

Stage Operational

Year Project commenced 
operations 2015
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Green Impact Report 

Westermost Rough Offshore Wind Farm

In this Report we use the term ‘Green Impact’ to refer to the GHG, emissions to air and fossil fuels consumption avoided by 
the Project, as defined in Appendix 2. Forecasts are based on data provided to the Sustainable Finance team and is 
subject to our assessment of Green Impact Forecast Accuracy (as set out on page 3). The forecasts and Green Impact 
Forecast Accuracy are subject to the methodology, assumptions, limitations and methods set out in Appendices 2 & 3. 

Green Impact Forecast

The Project is forecast, on a whole-
project basis, to avoid an average of over 
350 kt CO2e / yr over its remaining 
lifetime.
Avoidance of GHG emissions (measures 
in carbon dioxide equivalent: CO2e), both 
actual and forecast, is derived by 
comparing the emissions associated with 
each underlying project to a 
counterfactual (alternative method of 
energy generation). In this case the 
counterfactual is UK marginal grid 
emissions.

Greenhouse gas emissions avoided

The Project is forecast, on a whole-
project basis, to result in the avoidance of 
over 350 t NOx, almost 670 t SOx and 40 t 
of particulate matter per year.
Other emissions to air avoided is a 
measure of net air pollutant emissions 
compared to the counterfactual method of 
energy generation. Quantified air 
pollutant emissions include oxides of 
nitrogen (NOx), oxides of sulphur (SOx), 
particulates up to 10 micrometres (mm) in 
diameter (PM10) and particulates up to 
2.5 mm in diameter (PM2.5).

Other emissions to air avoided

The Project is forecast to avoid emissions of over 350 kt CO2e / yr

Greenhouse gas emissions avoided (carbon dioxide equivalent)
Remaining lifetime 9,721 kt CO2e
Average annual 354 kt CO2e / yr

Emissions to air avoided
Average annual nitrogen oxides 354 t NOx / yr
Average annual sulphur oxides 669 t SOx / yr
Average annual 10mm particulate matter 7 t PM10 / yr
Average annual 2.5mm particulate matter 33 t PM2.5 / yr

The Project is forecast to avoid emissions of over 350 t NOx / yr

PAGE 3www.greeninvestmentgroup.com  March 2018

Green Impact Report 

Westermost Rough Offshore Wind Farm

We have assessed the weighted average 
Green Impact Forecast Accuracy for the 
Project at Level 5 (Very High).
Green Impact Forecast Accuracy is our 
assessment of the level of confidence 
that can reasonably be placed on the 
accuracy of any quantified Green Impact 
Forecast. It is based on information 
provided to the Sustainable Finance team 
(set out in Appendix 1) and on the 
methodology referred to in Appendix 2.
We assess Green Impact Forecast 
Accuracy at levels ranging from Level 1 
(Low) to Level 5 (Very High), which 
represent the combined and weighted 
average of a series of factors, according 
to our in-house experience of the 
sensitivity of each element. See Appendix 
2 for further detail.
The Project is operational and actual 
performance is known. This results in 
very high Green Impact Forecast 
Accuracy.

Green Impact Forecast Accuracy

Green Impact Forecast Accuracy: Level 5 (Very High)

The Project is forecast, on a whole 
project basis, to avoid an average of over 
150 kt oil equivalent per year.
Fossil fuels consumption avoided is a 
measure of the net consumption of coal, 
oil and gas compared to the 
counterfactual method of grid-based 
electricity generation, and is normalised 
to tonnes of oil equivalent (t oe).

Fossil fuels consumption avoided The Project is forecast to avoid emissions of over 150 kt oil equivalent annually

Fossil fuels consumption avoided
Remaining lifetime 4,243 kt oe
Average annual 154 kt oe / yr

Data 
quality

Technology & 
development stage

Country 
governance



ية خالء مسؤول ومات هامة واإ معل

ين والالحقين والوكالء في غرين  ل ين والممث ابعة، والموظفين والمدراء والمسؤول ت اديق التي تديرها المؤسسات ال ابعة، والصن ت إن مجموعة غرين إنفستمنت المحدودة )إلى جانب المؤسسات ال
ية تحت أي ظرف عن أية خسارة أو أضرار تنشأ نتيجة قصور في  قة، وهم ال يتحملون أية مسؤول ي وث واردة في هذه ال ومات ال ابعة( ال يزعمون أو يضمنون دقة أو اكتمال المعل ت إنفسمنت والمؤسسات ال

ية عن تحديث أو  تغييرات، وال تتحمل أي مسؤول ومات يمكن أن تتغير في أي وقت، ومجموعة غرين إنفستمنت ليست ملزمة بإشعاركم بهذه ال قة أو عدم مالءمتها أو عدم دقتها. وهذه المعل ي وث هذه ال
مراجعة هذه المواد ألي سبب كان. 

توقعات كان  تقديرات وال اتي أو اقتصادي مستقبال، افترضت مجموعة غرين إنفستمنت بأن إعداد هذه ال ي يه هذه المواد متضمنة تقديرات أو توقعات بشأن أداء مالي أو عمل لى الحد الذي تكون ف واإ
ية، واألداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا على األداء  ل ب ق ائج المست ت ن ال بؤ ب ن ت ومات. وعالوة على ذلك، من المحال ال يا من مصدر تلك المعل متوفرة حال قناعات ال تقديرات وال بشكل معقول يعكس أفضل ال

قة تمثل  ي وث يها في هذه ال تقديرات المشار إل تعامالت ربما ال تتحقق. واآلراء وال لسندات أو األسهم أو ال ية ل ل ب ق الفرص المست قة ب متعل انات ال ي ب قة إدراك أن ال ي وث قين لهذه ال ل مت نبغي على ال مستقبال. وي
انات بشأن توجهات السوق، والتي تعتمد على الظروف السائدة في  ي ب ل نسبة ل ال يين في مجموعة غرين إنفستمنت، وهي يمكن أن تتغير دون إشعار مسبق، كما هي الحال ب قناعة موظفين غير بحث

ا والعديد من العوامل االقتصادية.  ي السوق حال

يها باستخدام  انات يمكن التعرف عل ي ب ا أو تقديرات أو استراتيجيات بشأن المستقبل، والتي ربما ال تتحقق. وهذه ال واي قادات أو ن ية تمثل آراء أو توقعات أو اعت ل ب ق انات مست ي قة ب ي وث تتضمن هذه ال
ية تمثل وجهات نظر وافتراضات وقت  ل ب ق انات المست ي ب نبغي”، “يسعى” وغير ذلك من العبارات. وهذه ال قّدر”، “يتوقع”، “يعتزم”، “قد يعمد إلى”، “يخطط”، “سوف”، “ي عبارات مثل “يرتقب”، “يعتقد”، “ُي

نا على التحكم أو  فة خارجة عن قدرت ل انات بسبب عوامل مخت ي ب ائج والتوجهات مستقبال عن هذه ال ت ن قين. ومن المرجح أن تختلف ال ي لمخاطر وعدم ال قة، ويمكن أن تكون عرضة ل ي وث إعداد هذه ال
ية. ومجموعة غرين إنفستمنت ليست  ل ب ق انات المست ي ب يكم عدم االعتماد أكثر من الالزم على ال نبغي عل ياسها، ي النظر إلى هذه العوامل التي ال يمكن ق ة. وب تغيرات ربما تكون مادّي نبؤ بها، وهذه ال ت ال

قة ليست  ي وث يها في هذه ال انات المشار إل ي ب ومات وال ومات جديدة، أو أحداث تقع مستقبال، أو غير ذلك من العوامل. والمعل ية - سواء نتيجة بروز معل ل ب ق انات مست ي ملزمة بتحديث أو مراجعة أية ب
أنفسكم. يل مستقل تجرونه ب ييم وتحل ق ت بديال ل

يذ ما تبحثه  ف ن يقة ويرغب في ت وث م هذه ال نقاش فقط. وكل من يتسل لمشاركة في أي تعامالت. بل تتضمن إطارا عاما لألمور بغرض ال بيع أي أسهم، أو ل يقة ال تمثل عرضا أو إغراء بعرض ل وث هذه ال
فا  يه مخال قة ف ي وث قة ليس الغرض منها توزيعها على، أو استخدامها من قبل، أي شخص أو كيان في أي مكان يكون توزيع أو استخدام ال ي وث قانون المطبق. وهذه ال ل ا ل ق يه فعل ذلك وف من تعامالت، عل

يقة يجب  وث لة في ذلك المكان. وأي تعامالت تطبق أي مقترح تبحثه هذه ال بات حكومية مماث تنظيمات أو متطل لها أو ل بات تسجي تنظيمات، أو يعّرض مجموعة غرين إنفستمنت لمتطل قانون أو ال ل ل
ية، وموافقات خارجية، ومشورة  ية. وأي مقترح أو عرض سيكون رهنا بحصول مجموعة غرين إنفستمنت على موافقات داخل فعل تعامالت ال يات ال اق ف يها في ات ا وفق الشروط المشار إل تكون حصري

بية والمحاسبية، إلى جانب غير ذلك من الشروط. ية والضري ون ان ق الجوانب ال مفصلة تتعلق ب

ومات التي قد تكون ذات صلة بأي تعامالت تبحثها. وقد أعدت مجموعة غرين إنفستمنت هذه  أنها شاملة أو أنها تتضمن جميع المعل يها ما يزعم ب ومات مختارة، وليس ف قة معل ي وث تتضمن هذه ال
تدقيق بها أو التحقق منها.  ومات، دون ال وقة. ومجموعة غرين إنفستمنت افترضت واعتمدت على دقة وتمام جميع المعل أنها موث عتقد ب ا، ومصادر ُي ن ومات متوفرة عل يا على أساس معل يقة جزئ وث ال

قة أو المعروضة  ي وث توقعات التي تتضمنها ال ائج والحسابات وال ت ن انات وال ي ب ية وال مال م إجراء تدقيق أو مراجعة من قبل طرف ثالث مستقل بشأن االفتراضات ال ت م ي ا، ل ف ودون تحديد لعمومية ما ورد آن
قة قديمة وغير سارية.  ي وث ويات ال نتيجة لذلك قد تصبح محت ال قة بأن الظروف قد تتغير، وأن ب ي وث لقي هذه ال يها. ويقر مت يها ف أو المشار إل

وانين على المستوى  ق الكشف بموجب ال بات ب تعلق بأي متطل بية أو المحاسبية، بما في ذلك ما ي تنظيمية أو الضري ية أو ال ون ان ق مجموعة غرين إنفستمنت ليست مجموعة استشارية بمجال الجوانب ال
ومات التي تتضمنها هذه  قلة الخاصة بكم بشأن صالحية المعل تقديراتكم المست اد ل ن اتكم واالست ق ي يكم إجراء تحق السندات. عل قة ب متعل يدرالي أو مستوى الدولة، األمريكية أو غير األمريكية، ال ف ال

ا وتتعلق  يها هن انات مشار إل ي ومات. وال يجوز ألي دافع ضرائب استخدام أي ب تلك المعل ية المرتبطة ب بية واالستثمارية والمحاسب ية والضري ون ان ق تنظيمية وال ية وال مال تبعات االقتصادية وال قة، وال ي وث ال
أنه ال يعتزم، ال هو وال مجموعة غرين إنفستمنت، أن تتصرف مجموعة غرين إنفستمنت أو تكون  قة ب ي وث لقي هذه ال يه. ويقر مت بية قد ُتفرض عل بية ألغراض تجنب جزاءات ضري بمسائل ضري

ية،  تمان ية عن أي عالقة ائ ابة إخالء صريح من أي مسؤول قة، وتقديم مجموعة غرين إنفستمنت لها، يعتبر بمث ي وث لقي لهذه ال مت بول ال َمن له أو إلدارته أو مقرضيه أو أي شخص آخر. وق مسؤولة كمؤت
قة.  ي وث قلة بشأن أي تعامالت وأي مسائل أخرى تتعلق بهذه ال متلقي مسؤول عن تقديراته الخاصة المست قرار بأن ال واإ

تنظيم التحوطي  ئة ال مالي في المملكة المتحدة )Financial Conduct Authority( أو هي ئة األداء ال تنظيم من جانب، هي مجموعة غرين إنفستمنت ليست حاصلة على تصريح من، أو تخضع ل
بنوك  ودائع، ألغراض قانون ال بريطاني المحدود وال مجموعة غرين إنفستمنت المحدودة مؤسسة مصرحا لها أخذ ال )Prudential Regulatory Authority(. وكذلك ال يعتبر بنك غرين إنفستمنت ال

تزامات تخص بنك ماكواري المحدود )Macquarie Bank( ABN 46 008 583 542. وكذلك فإن بنك ماكواري  تزامات أي منهما ودائع أو أية ال ا(، كما ال تشكل ال ي ويلث أسترال لعام 1959 )كومن
بريطاني المحدود أو مجموعة غرين إنفستمنت المحدودة. تزامات بنك غرين إنفستمنت ال يما يخص ال الة أو ضمانات ف قدم أية كف المحدود ال ي
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