
 أسئلة شائعة: تقييمات ألسعار أرصدة 
 الكربون من طراز Platts CNC و

 Platts Household Devices
 بعد ستة أشهر من إطالق Platts CEC، واصل السوق إهتمامه المتزايد في أسواق أرصدة الكربون الطوعية.

 إذ ليس الشاري فقط َمن يفتش عن طريقة للتعويض عن انبعاثات الكربون الخاصة بهم، بل برز تركيز متزايد على 
كيفية التعويض عن هذه اإلنبعاثات، مما أدّى إلى ارتفاع في الطلب على األرصدة الناشئة عن مشاريع قائمة على 

الطبيعة والمجتمع المحلي. أطلقت Platts تقييَمين جديَدين ألرصدة الكربون بهدف إدخال مزيد من الشفافية 
Plattsو Platts CNC المطلوبة على هذه األسواق: وهما تقييمات ألرصدة الكربون الطوعية 

Household Devices  )أدوات منزلية(.

سيوّفر هذه التقييمات اإلضافية، مع Platts CEC، صورة شاملة لألسعار في سوق أرصدة الكربون الطوعية التي 
تشهد تطّورات سريعة.

ما هو تقييم أسعار رصيد الكربون Platts Household Devices؟
أطلقت Platts تقييماً للسعر اليومي يعكس أكثر أنواع األرصدة تنافسية وهي أرصدة 

الكربون الخاصة باألدوات المنزلية، مسّعرة بالدوالر األمريكي للطّن المتري الواحد من 
ثاني أكسيد الكربون وباليورو للطّن المتري الواحد من ثاني أكسيد الكربون، تُنشر أيضاً 

عند الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر في توقيت لندن. وتمثّل أرصدة الكربون 
الخاصة باألدوات المنزلية لشركة Platts عشرين دفعة كل منها مؤلفة من 1.000 وحدة 
ثاني أكسيد الكربون. وتعكس Platts األرصدة المستمدّة من مشاريع األدوات المنزلية 

التي تحتوي على المنافع اإلعتيادية المشتركة بين أهداف التنمية المستدامة )أي 
الصحة الجيّدة والرفاهية وانعدام الجوع( ومن المشاريع المعتمدة من المجموعات 

التالية: معيار الذهب واحتياطي العمل المناخي )CAR( ومعيار الكربون المعتمد 
)VCR( والهندسة المعمارية لمعامالت آلية خفض اإلنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 

.)ACR( وسجل الكربون األمريكي )+REDD( وتدهورها

يعكس تقييم أسعار رصيد الكربون الخاصة باألدوات المنزلية السوق الفوري للمحاصيل 
خالل األعوام الثالثة الماضية عند التسليم في العام الحالي. ال ينشر Platts قيماً منفصلة 
للمحاصيل المختلفة من تقييم األدوات المنزلية، بل يعكس باألحرى العروض والعطاءات 

والمداوالت التي يوافق الشاري بموجبها على أخذ أي محاصيل مناسبة عند التسليم 
في العام الحالي. كما ال يعكس فروقات األسعار الناجمة عن أي منافع إضافية وغير 

اعتيادية مشتركة للمشروع أو للموقع والتي يمكن أن يكون لها أثر قابل للقياس على 
سعر رصيد كربوني محدّد. وفي حين أن األرصدة التي تحدّد منافع مشتركة إضافية أو 

 Platts Household مناطق جغرافية محددة يمكن أن تُستعمل في عملية تقييم أسعار
Devices، إال أنه يمكن تطبيعها وتحويلها إلى رصيد محايد ألغراض التقييم.

كيف يقيّم Platts أسعاره لرصيد الكربون؟
تعكس جميع تقييمات أرصدة الكربون الطوعية الصادرة عن Platts العروض والعطاءات 

 والمداوالت ألي من األرصدة القابلة للتداول كما ترد إّما في عملية أسواق
Platts عند اإلغالق، في أسواق الوساطة والمفرق، وإّما في التداول والتبادل بالصكوك 

للتسليم ضمن السنة التقويمية الحالية. وفي حالة Platts CNC، قد يشمل هذا األمر أي 
نشاط تداول بالصكوك التي تعكس تسليم أرصدة الكربون القائمة على الطبيعة.

تُنشر جميع المعلومات المستخدمة إلجراء التقييم بشفافية على منصات Platts السمعية.

ما هو تقييم أسعار Platts CNC؟
أطلقت Platts تقييماً للسعر اليومي يعكس أكثر أنواع األرصدة تنافسية وهي أرصدة 

الكربون القائمة على الطبيعة، مسّعرة بالدوالر األمريكي للطّن المتري الواحد من 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وأخرى مسّعرة باليورو للطّن المتري الواحد من مكافئ 

ثاني أكسيد الكربون. تعكس Platts CNC القيمة عند الساعة الرابعة والنصف من 
بعد الظهر في توقيت لندن وتمثّل خمس دفعات كل منها مؤلفة من 1.000 وحدة 

ثاني أكسيد الكربون. كما تعكس Platts األرصدة المستمدّة من مشاريع قائمة على 
الطبيعة التي تحتوي على منافع اعتيادية مشتركة بين أهداف التنمية المستدامة )أي 

العمل المناخي( والمستمدّة من المشاريع المعتمدة من قبل المجموعات التالية: 
 )VCR( ومعيار الكربون المعتمد )CAR( معيار الذهب واحتياطي العمل المناخي
والهندسة المعمارية لمعامالت آلية خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 

.)ACR( وسجل الكربون األمريكي )+REDD( وتدهورها

ويمكن لتقييم Platts CNC أن يستخدم أرصدة تجنّب/تقليص الكربون القائمة على 
الطبيعة )مثل تجنّب إزالة األشجار وشبكة REDD+( وأرصدة إزالة الكربون )مثل حجز 

التربة وإعادة التشجير/التشجير(.

يعكس Platts CNC السوق الفوري لإلعتمادات اآلجلة أو المحاصيل لكل من 
األعوام الخمسة الماضية عند التسليم في العام الحالي. ال ينشر Platts قيماً منفصلة 

للمحاصيل المختلفة من تقييم CNC، بل يعكس باألحرى العروض والعطاءات 
والمداوالت التي يوافق الشاري بموجبها على محاصيل مناسبة للتسليم في العام 
الحالي. كما ال يعكس فروقات األسعار الناجمة عن أي منافع إضافية وغير اعتيادية 

مشتركة للمشروع أو للموقع والتي يمكن أن يكون لها أثر قابل للقياس على سعر رصيد 
كربوني محدّد. وفي حين أن األرصدة التي تحدّد منافع مشتركة إضافية أو مناطق 

جغرافية إضافية يمكن أن تُستعمل في عملية تقييم Platts CNC، إال أنه يمكن تطبيعها 
وتحويلها إلى رصيد محايد قائم على الطبيعة ألغراض التقييم.



ما الذي يميّز هذه األسعار عن أسعار Platts CEC؟
يقدّم Platts CNC شفافية إضافية في التسعير ألرصدة الكربون القائمة على الطبيعة، 

والطلب عليها قوي في األسواق وغالباً ما تُسّعر بطريقة مختلفة عن أنواع أرصدة الكربون 
األخرى. إّن مشاريع احتجاز الكربون القائمة على الطبيعة، ومعظمها من خالل تجنّب 

إزالة الغابات ومشاريع آلية خفض اإلنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، تشكّل 
حّصة كبيرة من األرصدة المتاحة في سوق أرصدة الكربون الطوعية. وفي حين أنه يمكن 
إدراج هذه المشاريع ضمن Platts CEC، إال أنها غالباً بأسعار مرتفعة مقارنة مع مشاريع 

أرصدة الكربون الطوعية األخرى مثل الطاقة المتجدّدة. وسيُضفي Platts CNC شفافيًة 
في التسعير على جزء من آلية األرصدة الطوعية VCM التي هي حالياً ناشطة للغاية ولم 

.CORSIA تنعكس بشكل صحيح في األسواق المؤهلة للدخول في آلية

سيكون تقييم أرصدة الكربون Platts Household Devices السعر األول ألرصدة 
الكربون الذي يعكس بالكامل أرصدة الكربون الناشئة عن مشاريع األدوات المنزلية 

مثل أفران الطهو. غالباً ما تكون مشاريع األدوات المنزلية مشاريع ذات إدارة محلية 
ومرتكزة إلى المجتمعات المحلية، مّما يعطيها مزيداً من المنافع القوية المشتركة في 
ما بين أهداف التنمية المستدامة. ونتيجة لذلك، غالباً ما يتّم التداول بأرصدة الكربون 

الناشئة عن هذا النوع من المشاريع بأقساط مرتفعة ضمن مشاريع كبرى ذات منافع 
مشتركة أقل. في حين أن مشاريع األدوات المنزلية تُصنّف على أنها مشاريع من طراز 
تجنّب/تقليص، إال أنه عادة يتّم التداول بها بطريقة مستقلة عن أي مشاريع أخرى من 

فئة مشاريع التجنّب/التقليص.

إّن إدخال هاتين المجموعتَين الجديدتَين لتقييم األسعار الخاصة بتغطية Platts لسوق 
الكربون الطوعي سيضفي مزيداً من الشفافية على أسواق الكربون الطوعي الدائمة 

التطّور في وقت هناك تركيز متنام على انبعاثات غازات الدفيئة في مجمل القطاعات 
المختلفة لإلقتصاد. وستُساعد مجموعة Platts المتنامية من تقييمات أرصدة الكربون 
المشاركين في السوق على إتخاذ خيارات وهم على دراية بموضوع سعر الكربون، مما 
سيستمر في التأثير المتزايد على قرارات الشركة والمستثمر والشاري في المضي قدماً.

لماذا تُعدّ هذه األسعار مهّمة؟
تُعطي تقييمات األسعار الجديدة هذه مزيداً من الشفافية لسوق غير واضحة  	

المعالم وسريعة التطّور.

توّفر أول سعر يومي ملموس ألرصدة كربون األدوات المنزلية. 	

تساعد المشترين والبائعين على اتخاذ قرارات مستنيرة في التخطيط والتداول . 	

أين تُنشر األسعار والتعليق؟
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بَمن يمكنني اإلتصال للحصول على مزيد من المعلومات حول تقييمات األسعار؟
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