
إن آلية التنمية النظيفة تشجع على التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية وذلك في سعي الدول المتقدمة 
إلى تخفيض كميات انبعاثات غازات الدفيئة، وفي نفس الوقت مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. وقد 

تأسست هذه اآللية سنة 1997 في إطار بروتوكول كيوتو بهدف مساعدة الدول المتطورة على االلتزام 
بخطط تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة التي تعهدت بها في نطاق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

المناخ.

ومعنى االتجار باالنبعاثات هو أن الدول المتقدمة تستطيع شراء حقوق تخفيض االنبعاث كبديل 
لتخفيض االنبعاث عندها في الداخل. وتخضع مشاريع آلية التنمية النظيفة التي تبدأ في تحقيق 

شهادات خفض االنبعاثات التي يمكن نقلها إلى حساب المشتري من البلدان الموجودة في 
الملحق األول إلى موافقة الدولة المضيفة والمستثمر، كما تخضع لتقييم طرف ثالث ويجب 

 .(EB) تسجيلها من قبل المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

فآلية التنمية النظيفة هي نظام مالّي يفتح المجال أمام التجارة الدولية بغازات الدفيئة، 
وفي إطار آلية التنمية النظيفة يمكن للمستثمرين في مشاريع الحد من انبعاثات غازات 
الدفيئة الحصول على شهادات خفض االنبعاثات (CERs) التي تبين كمية انبعاثات غازات 

الدفيئة الفعلية التي تم خفضها. هذه الشهادات التي يتم الحصول عليها من خالل 
مشاريع آليات التنمية النظيفة يمكن استخدامها كدليل على امتثال الحكومات 

وشركات القطاع الخاص في البلدان المدرجة في الملحق األول بموجب بروتوكول 
كيوتو.

الفرص االستثمارية
في المملكة العربية السعودية

آلية التنمية النظيفة

من أجل الحصول على خطاب موافقة من المملكة العربية السعودية فإنه على 
 .(DNA) صاحب المشروع تقديم طلب إلى اللجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة

واللجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة هي السلطة الوطنية المختصة آللية التنمية 
النظيفة في المملكة العربية السعودية. ويرأس اللجنة الوطنية ممثل عن وزارة 

البترول والثروة المعدنية وعضوية عدد من الوزارات المعنية والمؤسسات األخرى.

اللجنة الوطنية
آللية التنمية النظيفة 

صناعة النفط والغاز

مصافي تكرير البترول

صناعة البتروكيماويات

القطاعات الرئيسة والنشاطات لتطوير  
فعاليات آلية التنمية النظيفة هي:

توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر

الصناعات الثقيلة  مثل مصانع االسمنت

تجميع الميثان من مكاب النفايات

إن المملكة العربية السعودية تمر اآلن بمرحلة تحول كبيرة، وتعتبر واحدة من أهم الدول المبادرة 
في الشرق األوسط، وتتمتع المملكة العربية السعودية بوجود العديد من موارد الطاقة الطبيعية 

جنبا إلى جنب مع رؤية طويلة األجل وتخطيط استراتيجي قد ساعد على خلق اقتصاد قوي 
ومستقر. واآلن يمكن القول أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى المستقبل من خالل 

برنامج طموح سيعمل على تسريع وتيرة النمو وسيؤدي إلى مزيد من التطور.

يعتبر االقتصاد السعودي االقتصاد رقم واحد في منطقة الشرق 
األوسط ويدعمه الريال السعودي الذي يعتبر العملة األكثر استقرارًا 

عالميًا، كما يعزز هذا االستقرار معدالت تضخم متدنية. كما إن 
الحكومة السعودية تطبق واحدًا من أفضل أنظمة الضرائب في 
العالم، فتبعًا للمنتدى االقتصادي العالمي فإن المملكة تحتل 

المرتبة السابعة كأفضل دولة تعتبر سوق عمل حرة.



المحافظة على البيئة = 
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