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 ، أعزائي القراء

والذي تم تصمیمھ لمساعدة المدققین الداخلیین من خالل    الجدید، في شكلھ    "عالمیة  رؤى آراء و " یسعدني أن أقدم لكم اإلصدار األول من 
بین   الجدید  الشكل  یجمع  الرئیسیة.  المخاطر  في مجاالت  والتوجیھ  والوضوح  التركیز  عالمیة   ةثالثتوفیر مزید من  موجزات معرفیة 

 .مما یسمح بإجراء فحص قوي وشامل واحد، موضوعیة تتعمق في موضوع 

في    البیئیة واإلجتماعیة وحوكمة الشركات    قضایاال استعراض المخاطر المتعلقة بتركز ھذه النسخة االفتتاحیة على    العنوان،كما یوحي  
بشكل لم یسبق لھ  األطراف المعنیة ووقت استحوذت فیھ القضایا البیئیة واالجتماعیة وقضایا الحوكمة على اھتمام المنظمین والمستثمرین 

 :ة من ثالثة أجزاءمثیل. تتناول السلسلة المكون

 وما بعده   2022لعام  البیئیة واإلجتماعیة وحوكمة الشركات  قضایاال فھم معاییر إعداد التقاریر عن  •

 التنفیذ وإعداد التقاریر ودور التدقیق الداخلي  •

 البیئیة واإلجتماعیة وحوكمة الشركات   قضایاالب المتعلقةمخاطر التقییم  •

 على   لمساعدتك  عملیة  معلومات  األجزاء  ھذه  تقدم  جماعي،  بشكل.  ةوالمتطور   ةالدینامیكی  المخاطر  مجال  في  التطورات  آخر  على  جزء  كل  ویبني  یستكشف
  تحدید   بشأن  التوجیھ  وتقدیم  الجودة،  عالیة  خدمات  لتقدیم  بك  الخاصة  الداخلي   التدقیق  وظائف  ووضع  لھا،   واالستعداد  كما  الجدیدة  التقاریر  إعداد  لوائح  توقع

 قضایا الب المتعلقة المخاطر"  استعراضو مشاركة على الداخلي التدقیق قادة أشجع. مؤسستك داخل الشركات وحوكمة واإلجتماعیة البیئیة قضایابال المتعلقةمخاطر ال
 التدقیق  یلعبھ  أن  یمكن  الذي  المھم  للدور  قیمة  تعلیمیة  أداة  یوفر  أنھ  أعتقد  حیث  التنفیذیة،  واإلدارة  التدقیق  لجان  مع   "  الشركات  وحوكمة  واإلجتماعیة  البیئیة

 .للمؤسسة والحوكمة واالجتماعیة البیئیة رحلةال في الداخلي

 من العالم  أنحاء  جمیع  في  ھ أعضائ  بدعم (IIA) الداخلیین  لمدققینل  الدولي  معھدال  التزام  العام،  مدار  على  ستتبعھا  التي  وتلك  ھذه،  "عالمیة  ورؤى  آراء"   تعكس
 خاصة  مھمة  قیمة  وإضافة مؤسستك  على  تأثیرك  مستوى  رفع  في  ستساعدك  أنھا  أعتقدو  ،المناسب  الوقت  في  المھنیةاالفكار  یاغةص   في  الریادي  دورھا  خالل

 .الداخلي لتدقیقبا

 التحیات،  مع 

 

 

•  

@AJPugliese1 
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 األول الجزء
 

  2022  لعام  (ESG)    الشركات   وحوكمة  واإلجتماعیة  البیئیة   قضایاال  عن  التقاریر  إعداد  معاییر  فھم
 بعده  وما
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 الخبراء عن
Deon Annandale, CA 

  الصفة، ، وھي شركة قابضة استثماریة متنوعة. وبھذه  Remgro Limited  ھو الرئیس التنفیذي للتدقیق والمدیر العام إلدارة المخاطر والتدقیق الداخلي في
، والتي تتضمن مشاركات وتفویضات مستقلة من مجالس إدارات  Remgro  للعدید من الشركات المستثمرة في مجموعة  للتدقیق  یعمل أیًضا كرئیس تنفیذي

 .  BHP Billiton، ومدیر التدقیق اإلقلیمي لشركةDorbyl Limited رئیس قسم التدقیق الداخلي في  Annandale كان السابق،تلك الشركات. في 

Luis de la Fuente, CIA, CRMA 

 إلى الرئیس التنفیذي للتدقیق في مجموعة وظیفیا ویتبع،   BBVAفي (ESG) خاطر البیئیة واالجتماعیةكرئیس للتدقیق الداخلي لمخاطر االستدامة والم یعمل
BBVA  عاًما في مجال التدقیق الداخلي وعمل كرئیس للتدقیق الداخلي في  20، وھي شركة خدمات مالیة إسبانیة متعددة الجنسیات. یتمتع بخبرة تزید عن 

BBVA Spain  -   BBVA USA - BBVA Corporate & Investment Banking . 

Douglas Hileman, FSA, CRMA, CPEA, P.E. 

  المجاالتعاًما في مجال االمتثال والعملیات والتدقیق وإعداد التقاریر غیر المالیة لدعم العمالء على الصعید الوطني. لدیھ خبرة في العدید من    40بخبرة    یتمتع
الخارجي (دعم عملیات التدقیق المالي   تأكیدوال،  صحة والسالمة، والتدقیق الداخليوتدقیق البیئة وال   المؤسسي،االمتثال    قسم العملیات وقسم    فيمن خالل العمل  

 .البیئة والصحة والسالمة منذ الثمانینیات)، وقد شارك في المنظمات المھنیة المخصصة لتدقیق  الموارد  على  الصراع  وإجراء عملیات تدقیق خاص مستقل بشأن 

Charlotta Löfstrand Hjelm, CIA, QIAL 

خلیین عاًما من الخبرة في التدقیق الداخلي كرئیسة تنفیذیة للتدقیق في كل من القطاعین العام والخاص. تشغل حالیًا منصب كبیر المدققین الدا  20بأكثر من    تتمتع
للتأمین. وھي أیًضا    AFAشركة    ة ، وھي شركة تأمین ومصرف سویدي. شغلت سابقًا منصب كبیر المسؤولین المالیین ومدیرLänsförsäkringar ABفي  

 عضو مجلس إدارة في أكادیمیة التدقیق السویدیة. 

 

Edward Olson, CIA, CFE, CPA, CA 

، وھي شركة كندیة للمحاسبة والضرائب واالستشارات. كما یقدم خدمات إدارة المخاطر  MNPوالحوكمة مع شركة    واالجتماعیاتالبیئة  رائد في مجال  ھو   
الخدمات االستشاریة    Olson، قاد  MNPوالتدقیق الداخلي وحوكمة الشركات واالمتثال التنظیمي لعمالء من القطاعین العام والخاص. قبل انضمامھ إلى  

والمدیر   بالتجزئة،. كما كان الرئیس التنفیذي للتدقیق الداخلي وإدارة المخاطر في شركة كندیة لتوزیع الكھرباء والغاز/البیع خرىألشركة محاسبة عامة كندیة 
 . المالي القطاعي لعمالء ف متعاقدتنفیذي  تدقیق  ، وشریًكا في شركة حیث عمل كمدیر بدیلةالطاقة بال متخصصة العام لشركة 
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 المقدمة
 

 الشركات وحوكمة   واإلجتماعیة البیئیة  قضایاالاب االھتمام وراء  الدافع ھي   الضرورة و المطالب
(ESG) 

 والھیئات  المصلحة   أصحاب  من  بمطالب  األول  المقام  في  مدفوعة  للشركات،   القصوى  األولویات  من)  ESG(  الحوكمة و  واالجتماعیة  البیئیة  القضایا  تعد
 . المالیة غیر المعاییر حول واألداء  المالیة القیمة وخلق اإلستراتیجیة تدفع المالیة غیر التقاریر من وغیرھا ESG إلى  والحاجة  المطالب  ھذه. اإلداریة

  القصیر   المدى  على  والعوائد  المخاطر  على  والحوكمة  واالجتماعیة  البیئیة  قضایاال  ستحدثھ  الذي  التأثیر  بشأن  بالقلق  نوالمستثمر  یشعر  الخصوص،  وجھ  على
  الشركات   تدمج  أن  متزاید  بشكل  المتوقع  ومن  ،اتلقرارا  إلتخاذ  ومفیدة  للمقارنة  وقابلة  صلة  ذاتو  دقیقة  معلومات  ترید  المال  رأس  أسواق.  والطویل  والمتوسط

 ھذه  كل.  الخاصة  احتیاجاتھم  لتلبیة  موثوقة  ومعلومات  بیانات  اآلخرون المصلحة  أصحاب  یتوقع.  الرسمیة  أعمالھا  في  والحوكمة  واالجتماعیة  البیئیة  القضایا
 بیئة  تطویر  إلى  الحاجة  وتخلق  -  وفرًصا  -  اأخطار   تشكل  المطالب

  والبیئیة   االجتماعیة  والمسؤولیة  الشركات   لحوكمة  مناسبة  داخلیة  ةیرقاب
 . الداخلي  للتدقیق رئیسي دور مع

  مخاطر ال  إلدارة   المستخدمة   الرئیسیة  األطر  ھذا  المعرفة   موجز  یناقش
 ومبادرات   التنظیمیة  المخاوف  جانب  إلى  ،والحوكمة  واالجتماعیة  البیئیة

  المشھد   حول  للممارسین  منظور  تقدیم   ھو  ذلك  من  والھدف.  اإلبالغ
)ESG  (بتعزیز   قیامھم  أثناء  الداخلیین  للمدققین  طریق  خارطة  وتوفیر  

 .ھمؤسساتم في   ESG  ـالب المتعلقة  المھمات في دورھم

 

 ESG ـال قضایا  معالجة  على القدرة  لدیھ  الداخلي التدقیق 

  الفساد،   مكافحة  أو  المواھب   إدارة  أو  المعلومات  تكنولوجیا  تقع  المثال،  سبیل  على  -  الداخلي  للتدقیق  مألوف  أمرٌ   ھو  المالیة  غیر  التقاریر  بشأن  اتتأكید  تقدیمإن  
  لمعالجة جاھًزا   مخطًطا المجاالت ھذه  في مطبّقةوال  المختبرة  الداخلي التدقیق   عملیات توفر. المالیة غیر المظلة تحت التنوع،  مثل مجاالت  مع جنب  إلى جنبًا

 . ESG ـ بال المتعلقة المشكالت 

  شائعة ھي مصطلحات    ، ESG  ـ وال  المالیة  غیر   التقاریر  جانب   إلى  للشركات،   االجتماعیة  والمسؤولیة  الشركات   ومسؤولیة  االستدامة   مثل  مصطلحات إن  
.  والقیمة  األداء  على  والتأثیر  والفرص  الشركة  مخاطر  في  دوًرا  دائًما  لعبت  ESG  ـال  موضوعات  أن  ندرك  أن  المھم  من.  واسع  نطاق  على  ومفھومة  االستخدام

 : یلي ما ESG ـال  من  جزًءا تشكل التي المجاالت تشمل

 .العیش ماكنوا البیولوجي، والتنوع الھواء، وجودة والنفایات، المیاه وإدارة الخطرة،  المواد استخدام مثل موضوعات تشمل والتي ،ةیالبیئالقضایا  •

  مجاالت   من  وغیرھا  ؛عادلةال   جوراأل  ؛  والشمول  واإلنصاف  التنوع  التنظیم؛  في  الحق  ؛المھنیة  والسالمة  الصحة  تشمل  والتي  ،ةاالجتماعیالقضایا   •
 .مجتمعھا  مع المؤسسة بعالقة تتعلق  قد التي  المخاطر

نموذًجا    تتطلب  التي الطرق  إدراك   أیًضا  یتضمن  كما.  التظلم  وآلیات  ینالتنفیذی  المدراء  جور أو  والمساءلة   والمسؤولیات  األدوار  تشمل   والتي  ،الحوكمة •
 . ESG ـال بحسب   جدیًدا للقیادة

  العدالة  مثل  مثلھ  وإداریة،  اجتماعیة  آثار  لھ  ،ةبیئی  قضیة  اعتباره  من  الرغم  على  المناخ،  تغیر  فإن  المثال،  سبیل  على.  الفئات  متعددةھي    اضیعالمو  بعضو
 .نفسھ واالقتصاد التورید  وسلسلة المؤسسة جوانب جمیع على یؤثر أن والسالمة الصحة لموضوع یمكن كیف بوضوح COVID-19 جائحة وضحت. البیئیة

 مالحظة

  التركیز یعكس االستخدام، شائع مصطلح االستدامة
  یستخدم. واالجتماعیة البیئیة  القضایا على العام

 ةیالبیئ قضایاال مصطلح ھذا المعرفة موجز
  الفئات على للتأكید) ESG( والحوكمة ةواالجتماعی

 .ESG مظلة تحت العدیدة
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  المجاالت   المتحدة  األمم  أھداف  تشمل.  استراتیجیاتھا  تطویر  في  الستخدامھا  للشركات  واسعة  فئات  المتحدة  لألمم  117  الـ  المستدامة  التنمیة  أھداف  توفر  أن  یمكن

 بین  والمساواة  والجوع  الفقر   مثل(  االستدامة  من  جزًءا  اعتبارھا  یمكن  التي  المجاالت  وكذلك)  المناخ  أجل  من  والعمل  النظیفة  المیاه  مثل(  ESG  ـبال  المرتبطة
 .أیًضا األھداف ھذه بعض ESG  ـال حوكمة لدعم  المستخدمة المختلفة  األطر محتویات بعض تعكس). الجنسین

  

 
1. https://sdgs.un.org/goals.  المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة باألمم  عشر،األھداف السبعة 

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
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 للمستقبل  التخطیط
 أعمالھا  نماذج في  ESG ـال دمج إلى الشركات تتطلع

 

 متعددة  تحدیات  معھا  تجلب التغییر  وتیرة

  انبعاثات  صافي  لتحقیق  أھداف   عن  أعلنت  التي  تلك  ذلك  في  بما  ومشاریعھا،  وأھدافھا  أعمالھا  إستراتیجیات  في  ESG  ـال  بدمج  الشركات  من  متزاید  عدد  قام
  شركات   وضعت  بینما  ،)Barclays, Cemex(  باریس  اتفاقیات  في  2050  عام  ھدف  مع  الشركات  بعض  أھداف  تتوافق.   (Net Zero) الصفري)  الكربون(

).  Novo Nordisk  و  Jacobs Engineering  و  Burger King  و  Apple(   2030  وحتى)  VISA  و   Sainsburyو  PepsiCo(  2040  لعام  طموًحا  أكثر  أھدافًا  أخرى

  اآلخرین  المصلحة وأصحاب المستثمرین أن  أساس على المحددة أھدافھا لتحقیق  والضوابط والبرامج االستراتیجیات تطویر الشركات  على یجب عام، بشكل
 . یحاسبونھم سوف

  العلیا   اإلدارة  في  الممثلة  غیر  للمجموعات  واإلنصاف  المشاركة  بتحسین  الشركات  التزمت  ،(net-zero)  صافي االنبعاثات الصفریة  مبادرات  إلى  باإلضافة
  قدم .  الخضراء  المباني  أو  مستدامة  مصادر  من  الخشبالحصول على    مثل  ،ESG  ـال  تمایز  حول  كاملة  أعمال  نماذج  آخرون  أنشأو.  الفنیة  والتخصصات

COP26  )في)  الثاني  تشرین(  نوفمبر  شھر  في  ُعقد  الذي)  األطراف مؤتمر  Glasgow  ـ بال   المتعلقة  الرئیسیة  للشواغل  العالم  أنحاء جمیع  في  للجمھور  عرًضا  
ESG :یةالمناخ التغیرات . 

 تؤدي   قد.  في حركة دائمة  ESG  ـال  فإن  ذلك،  على  عالوة.  مؤسساتال  لجمیع   ESG  ـال  قضایا  جمیع  تغطي  المقاییس  أو  الموضوعات  من  واحدة  مجموعة  توجد  ال
  أن   یمكن  النحو،  ھذا  على.  معینة  مؤسسة  داخل   أعلى  مستویات  في  المشاكل  بعض  ظھور  إلى  والعملیات  والمخاطر  المصلحة  أصحاب  توقعات  في  االختالفات

 . القرار  التخاذ للمستثمرین مفیدة غیر وتكون للمقارنة قابلة غیر  إفصاح وعملیات التقاریر إعداد إلى یؤدي قد  مما  ما، حد إلى مؤسساتال مناھج تختلف

  حتى .  المال  رأس  أسواق  في   للمستخدمین  خاصة  ،2021  عام  في  تقریبًا  جبھة  كل  في  الجدیدة  والمعاییر  واإلرشادات  والمقترحات  التوعیة  برامج  شوھدتوقد  
  .الیقین وعدم الجدیدة  االختصارات من مجموعة  وخلقت تغیرت، قد اإلفصاح عملیاتو ESG  ـال لتقاریر الجھود تقود التي مؤسساتال

1فریق  إنشاء عن 2021 مارس في) SEC( األمریكیة والبورصات المالیة األوراق لجنة أعلنت

2
F ةواالجتماعی  ةیالبیئ القضایا و والحوكمة بالمناخ المعني العمل 

  یدعمون  المستثمرین  إن  ، 2021  یولیو  في  ،Gary Gensler  والبورصة،  المالیة  األوراق  لجنة  رئیس  قال  الخطوة،  ھذه  مناقشة  أثناء.  نفاذ التابعة لھااإل  شعبة  في

  من   ستتطلب  المناخ  لمخاطر  الجدیدة  القواعد  أن  إلى  ةوالبورص   المالیة األوراق  لجنة  أشارت  النحو،  ھذا  على.  المناخ  تغیر  بشأن  اإللزامیة  اإلفصاح  عملیات
 .المناخ تغیر من بالتخفیف االلتزامات  وقیاس صیلاتف الشركات

 (VRF)4  القیمة   عن  اإلبالغ  مؤسسة  لتشكیل  2021  یونیو  في)  IIRC(  المتكاملة  للتقاریر   الدولي  والمجلس  (SASB)3   االستدامة  محاسبة  معاییر  مجلس  دمج  تم

 (ISSB)5  الدولیة االستدامة  معاییر  مجلس  تشكیل  عن  IFRS  مؤسسة  أعلنت ،2021  نوفمبر  في  العمر؛  قصیرة  VRF  كانت.  ESG  ـال   تقاریر  إعداد  أطر  وتوحید
 .(CDSB)6 المناخ عن اإلفصاح معاییر  ومجلس VRF لتوحید وخططھا

 من  اثنین  بالفعل ISSB نشر.  وموثوقة  للمقارنة  وقابلة  عالمیًا  متسقة  استدامة  تقاریر  تقدیم  إلى  الدولیة،  المحاسبة  معاییر  لمجلس  شقیقة  ھیئة  وھو  ،ISSB یھدف
  بحلول   المعاییر  من  األولى  المجموعة  من  االنتھاء  في  وتأمل.  المناخ  بتغیر  المتعلقة  المخاطر  عن  اإلفصاح  بعملیة  یتعلق  واحد  ذلك  في  بما  النموذجیة،  المعاییر

 بحلول  علیھا  والموافقة  اإلفصاح  معاییر  تقییم  إلى  تتطلع  التي  المالیة،  األوراق   للجان  الدولیة  المنظمة  من  كامل  بدعم  األولیة  النماذج  وتحظى.  2022  عام  نھایة

 
2.SEC Announces Enforcement Task Force Focused on Climate and ESG Issues, U.S. Securities and Exchange Commission, 
https://www.sec.gov/news/press-release/2021-42. 
3. SASB Standards, Value Reporting Foundation, https://www.sasb.org/standards/. 
4.Resources Overview, Value Reporting Foundation, https://www.valuereportingfoundation.org/resources/resources-overview/#integrated-reporting-
framework. 
5.About the International Sustainability Standards Board, International Sustainability Standards Board,   https://www.ifrs.org/groups/international-
sustainability-standards-board/. 
6. CDSB Framework, Climate Disclosure Standards Board, https://www.cdsb.net/.  

https://www.sec.gov/news/press-release/2021-42
https://www.sasb.org/standards/
https://www.valuereportingfoundation.org/resources/resources-overview/#integrated-reporting-framework
https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/
https://www.cdsb.net/
https://www.sec.gov/news/press-release/2021-42
https://www.sasb.org/standards/
https://www.valuereportingfoundation.org/resources/resources-overview/#integrated-reporting-framework
https://www.valuereportingfoundation.org/resources/resources-overview/#integrated-reporting-framework
https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/
https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/
https://www.cdsb.net/
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 األوروبي  االتحاد  یقود  بینما  أنھ  إلى   أشار  ، MNP الكندیة  واالستشارات   والضرائب   المحاسبة  شركة   في ESG ـال  رواد  أحد  ،  Edward Olson.  2022  عام  نھایة
 .اإللزامي اإلبالغ إلى  ستؤدي كمعاییر ISSB لنماذج IOSCO دعم فإن اإلفصاح،  متطلبات على تعدیل عملیة

  في   المنقحة  العالمیة  اإلبالغ  معاییر  ،واسع   لجمھور  ESGـال  تقاریر  عدادإل  إطار  وھي  ، (GRI)7 التقاریر  إلعداد  العالمیة  المبادرة  نشرت  نفسھ،  الوقت  وفي
 .2022 التقریر سنة من بدًءا ، رورة وجود تأكیدض  GRI العالمیة المعاییر تتضمن. 2021 أكتوبر

  

 
7. GRI Standards, Global Reporting Initiative, https://www.globalreporting.org/standards/. 

https://www.globalreporting.org/standards/
https://www.globalreporting.org/standards/
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   التنظیمیة البیئة تتبع
 التشریع  تحفز المال رأس أسواق مخاوف

 

 ESG ـال من  أكبر  دافع التغییر

 المتحدة   األمم  أصدرت  المثال،  سبیل  على  . ESG  ـال   دوافعل  التطور  سریعة   العالمیة  الطبیعة  توضح  التي  البارزة  دراساتال  من  القلیل  اال  یوجد  ال  تاریخیاً،
  والعمال   باألطفال  تتعلق   قضایا   تتناول  التي  اإلنسان  حقوق  معاھدات  من  عشراتال  إصدار  إلى  أدى   مما   ،1949  عام  في  اإلنسان  لحقوق  العالمي   عالناإل

  أیًضا   وھناك.  2007  عام  في  األصلیة  الشعوب  حقوق  إعالن  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعیة  أقرت  األخیرة،  اآلونة  في.  األصلیة  الشعوب  وحقوق  المھاجرین

  المبادرات   بھذه  واسترشاًدا.  بكثیر  ذلك  من  وأكثر  علیھا،  والحفاظ  االستوائیة  لألخشاب   المستدام  باالستخدام  وااللتزام  بالبشر،  االتجار   لمكافحة  عالمیة  مبادرات
 .الدولیة النظر  وجھة مع لتتماشى لوائح بدورھا البلدان تسن العالمیة،  والمعاھدات

  ذلك،   بعد.  األوزون  طبقة  تستنفد  التي  المواد  1989  لعام  مونتلایر  بروتوكول  تناول  المثال،  سبیل  على.ESG  ـال  طیف  عبر  شیوًعا  أكثر  األنماط  ھذه  أصبحت

. 2016  نوفمبر  في  التنفیذ  حیز   دخلت  والتي  المناخ،  تغیر  بشأن  قانونًا  ملزمة  دولیة  معاھدة  وھي  باریس،  اتفاقیة  على  دولة  195  وقعت   ،2015  دیسمبر  في

 .ذلك من أبعد إلى  المناخ تغیر صورة 2021 نوفمبر في COP26 األطراف  مؤتمر رفع  سابقًا، ذكرنا كما

 القیمة  إلى تتطلع  المال رأس  أسواق

  ثالث  تعمل . والطویل والمتوسط القصیر المدى  على المالي  األداء  على  ESGـال )  وفرص( أخطار بشأن المال  رأس أسواق  لمخاوف  التنظیمیة البیئة  استجابت
 قام. اختصاصھا نطاق ضمن عنھا واإلفصاح الشركات وحوكمة واالجتماعیة البیئیة  الحوكمة تقاریر إعداد على األوروبي االتحاد من للوائح رئیسیة ھیئات

Luis de la Fuente ، ـ ال مخاطرو االستدامة لمخاطر  الداخلي التدقیق قسم رئیسESG   في BBVA، التالي النحو على بتلخیصھا: 

7الشركات  استدامة  تقاریر  إعداد  توجیھات .1

8
F  المالي  غیر  التقاریر  إلعداد  األوروبي  االتحاد  توجیھ   محل  ھذا  سیحل:  األوروبي  االتحاد  في(NFR)  ،   والذي  

  األوروبي   االتحاد  قبل  من  المعاییر  من  األولى   المجموعة  إصدار  المتوقع  من.  التنفیذ  توقعات  أو  التوجیھ  إلى  یرق   لم  لكنھ  المستوى،  عالیة  متطلبات  وضع
 وتتطلب  أوسع  وھي  -"  االستدامة  تقاریر"  إلى  المالیة  غیر  التقاریر  إعداد  من  االنتقال  ھو  المتوقعة  التغییرات  أحد  سیكون.  2022  عام  منتصف  بحلول

 البیئة   تأثیر  كیفیة  وكذلك  ،)"الخارج ("   والمجتمع   البیئة  على  تأثیرھا  كیفیة  عن  الشركات   تكشف  أن  المتوقع  من.  النوعیة  التقاریر  من  أكثر   كمیة  تقاریر
 .االستدامة لتقاریر الخارجیة اتتأكیدال لبعض مطلبًا أیًضا الجدیدة المعاییر تتضمن أن  یجب"). الداخل(" المجتمع على

  مستدامة   اعتبارھا  یمكن  التي  االقتصادیة  األنشطة  بشأن  توجیھات  السیاسات  وصانعي  والمستثمرین  للشركات  ھذا  یعطي  :األوروبي  االتحاد  9تصن�ف  .2

  إلى   واالنتقال  والبحریة،  المائیة  الموارد  وحمایة  المستدام  واالستخدام  المناخ،  تغیر  مع  والتكیف  المناخ،  تغیر  آثار  من  التخفیف:  أھداف  ستة  ولھ.  بیئیًا
 .البیئیة والنظم البیولوجي التنوع واستعادة وحمایة علیھ، والسیطرة التلوث ومنع  ،)التدویر إعادة على یركز( دائري اقتصاد

ات�ج�ة  .3  األوروبي  االتحاد  داخل   بحریة  البیانات  ھذه  بمشاركة  یسمح  مما  للبیانات،  واحدة  سوق  إلنشاء  محاولة  ھذه  :األوروبي  التحادل  10ب�اناتال   اس�ت
 .الحقا سیأتي  لھذا  التشریع البیانات؛ استخدام  البلدان  لجمیع یمكن. القطاعات عبر وكذلك

  ESG  ـبال   المتعلقة  اإلفصاحات  عن  باإلبالغ  المؤسسات  قیام  بكیفیة  أعمق  بشكل  تھتم  المتحدة  الوالیات  في  ةوالبورص   المالیة  األوراق  لجنة  فإن  ،مالحظ  ھو  كما
  صرامة   أكثر  مقترحة  إفصاح  إرشادات  تنشر  أن  المتوقع  ومن  ،2010 عام  في  المناخ  بتغیر  المتعلقة  باإلفصاحات  تتعلق  إرشادات  الوكالة  نشرت.  للمستثمرین

 
8. Corporate sustainability reporting, European Commission, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-
auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en. 
9. EU taxonomy for sustainable activities, European Commission, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-
finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en. 
10. European data strategy, European Commission, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-
strategy_en. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en
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  موضوع  ذلك  في  بما  ،)  2021  نوفمبر  9  في  المفعول  ساریة( S-K الئحة  على  تعدیالت  والبورصات  المالیة  األوراق  ھیئة   واعتمدت.  2022  عام   أوائل  في
 . البشري المال  رأس موارد عن اإلفصاح

  أغسطس   في  358-51  رقم  الموظفین  إخطار (CSA) الكندیة  المالیة  األوراق  إدارة  أصدرت .  اإلجراءات  من  العدید  كندا  في  المتطور  التنظیمي  المشھد  یشمل

  عام   في.  المناخ  بتغیر  المتعلقة  المادیة  المخاطر  عن  الكشف  حول  إرشادات  ،العامة  المساھمة  شركات  مثل  العامة،  اإلصدار  جھات  یعطي  والذي  ،2019

  ستحتاج  ،2022  عام  من  اعتباًرا.  بالمناخ  تتعلق  صرامة  أكثر  تقاریر  إعداد  متطلبات  إلى  أونتاریو  في  المال  رأس  أسواق  تحدیث  عمل  فریق  دعا  ،2021

 VIA Rail و شركة  سكك الحدید  العام  للقطاع   التقاعد  معاشات   استثمار  ومجلس   كندا   وبرید  كندا  بنك  تشمل  والتي  الكندیة،المملوكة من الدولة    شركات ال

Canada   ،11 للمناخ  العملي  باالطار  المتعلقة  المالیة  باإلفصاحات  المعني  العمل  فریق  تقاریر  اعتماد  إلى  وغیرھا(TCFD)    .تزید  التي  لشركاتاإلزام    سیبدأ 
 .الصغیرة الشركات  النھایة  فيااللزام  سیشمل  ثم ،بإعداد تلك التقاریر )كندي( دوالر ملیار عن ة أصولھاقیم

 كبار  قبل  من  بالمناخ  المتعلقة  اإلفصاحات  الكندیة  الفضاء  وكالة  استعرضت.  ھذه  اإلفصاح  متطلبات  مع  الشركات  تعامل  كیفیة  التنظیمیة  السلطات  تراقب
  أنھا   على  اإلفصاحات  ھذه  اعتبار  یجب  أنھ  ھو  CSA  موقف: "Olson  وقال.  الكاملة  وغیر  المعیاریة  اإلفصاحات  من  العدید  والحظت  الكندیین  المصدرین

 . "الفعالة  غیر الممارسات  على  الضوء وتسلیط األصول  لخسارة التعرض فھم على تساعد فھي – الُمصدرین  لمصلحة

 الوطنیة  یة یم تنظال مخاوف ال 

  حول   قوانینتقوم السلطات على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والمحلیة بسن  
 .ESG ـال  موضوعات

عام   في  الحدیثة  العبودیة  قانون  المتحدة  المملكة  وھو  2015أصدرت   .
یتطلب من الشركات التي تتجاوز عتبة مبیعات محددة في المملكة المتحدة  

الحدیثة في مؤسساتھا وسالس العبودیة  نشر   التورید،ل  معالجة  فضالً عن 
في االتحاد   مواردال   الصراع على  قواعدالتقاریر السنویة ذات الصلة. تتطلب  

(لجھات اإلصدار    والتبلیغ  الواجبة،األوروبي والوالیات المتحدة أیًضا العنایة  
العامة في الوالیات المتحدة). تناولت كندا الحوكمة مباشرة من خالل تعدیل  

األعمال الكندي الذي أوضح "الواجب االئتماني" لمجلس اإلدارة. نص  قانون  
القانون أعضاء   C-97 (2019) مشروع  على  یجب  أنھ  على  صراحةً 

) اآلخرین  المصلحة  أصحاب  مصالح  مراعاة  اإلدارة   الدائنین،مجلس 
 .فضالً عن االھتمامات البیئیة) باإلضافة إلى مساھمي الشركة  والحكومة،

  الشركات   من  المتحدة  الوالیات  حكومة   تطلب.  الحكومیة  العقود  في  الطاقة  واستخدام  والشمول  التنوع  أھداف   مثل ESG معاییر  دمج  أیًضا  یتم  ذلك،  إلى  باإلضافة
  الحراري   االحتباس  غازات  انبعاثات  جرد  تقریر  تنشر  كانت  إذا  عما  تكشف  أن  الفیدرالیة  الوكاالت  مع  التعاقد  في  دوالر  ملیون  8.5  من  بأكثر  تقوم  التي

 .للجمھور متاًحا یكون حیث  اإلنترنت  شبكة على موقع إلى  رابط  توفیر وكذلك ، 2 والنطاق 1 النطاق النبعاثات

  

 
11 TCFD Recommendations, Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), https://www.fsb-tcfd.org/. 

 جنوب أفریقیا 

، الرئیس التنفیذي للتدقیق والمدیر العام إلدارة   Deon Annandale قال
، وھي شركة قابضة   Remgro Limited المخاطر والتدقیق الداخلي في

   ESG لتقاریر  واضحاستثماریة متنوعة ، إن جنوب إفریقیا ھي نموذج لمنھج  
الذي یخضع اآلن    الشركات،بشأن حوكمة   King واإلفصاحات. یضع قانون

نموذًجا للحوكمة وإعداد التقاریر ویقنن التقاریر المتكاملة.    الرابعة،لمراجعتھ  
إلى   جوھقّ و  ذلك،باإلضافة  بورصة  البورصات  عت  مبادرة  على  انسبرج 

ولدیھا متطلبات إدراج    2012المستدامة التي تدعمھا األمم المتحدة في عام  
للشركات المتداولة في البورصة. أعطت ھذه المبادرات جنوب إفریقیا السبق  

 . ESGفي تحسین األنظمة والضوابط لموضوعات الـ  

https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/


13 –  theiia.org   /عالمیة  رؤىآراء و 

 األوروبي  االتحاد في المالي القطاع مبادرات 

  التحاد ا  في  المالي   القطاع   على  للتطبیق  قابلة  أخرى  مبادرات  خمس  ھناك  األوروبي،  لالتحاد  األساسیة  الدافعة  العوامل  إلى  باإلضافة  إنھ  de la Fuente  قال
   :وھي. األوروبي

11المستدام  المالي  اإلفصاح  الئحة  .1

12
F  باالستدامة  المتعلقة  اإلفصاح  متطلبات  تحدد  ،2021  مارس  في  التنفیذ  حیز  دخلت  التي  القاعدة،  ھذه:  األوروبي  لالتحاد  

  التمویھ   لمنع  محاولة  في  والتأمین  العقاریة  والرھون  المشتركة  الصنادیق   مثل  منتجات  اإلفصاح  عملیات  تغطي.  المالیة  الخدمات  صناعة  في  والشفافیة
 .األخضر

  إرشادات   الھیئة  قدمت.  ألنظمتھا  طریق   خارطة   إلى  باإلضافة  المستدام،  التمویل  بشأن  عمل   خطة  وتشمل :13األوروبیة  المصرفیة  الھیئة  من  مبادرات .2
 .االئتمان لمؤسسات ESG ـال   مخاطر دمج على وتعمل القروض وإدارة إنشاء حول

 كثیًرا  تختلف  ال  أنھا  إلى   de la Fuenteأشار  والتي  المناخ،  مخاطر  إدارة  كیفیة  حول  توقعات  األولى  تتضمن:  14األوروبي  المركزي   البنك  من  مبادرتان .3
  مختلفة  لسیناریوھات تمرین إجھاد اختبار الثانیة تتضمن بینما المتحدة، الوالیات في للعملة المالي  المراقب  مكتب عن مؤخًرا الصادرة التوجیھات عن
 .الفیضانات أو الجفاف مثل

 یخضع .  المستثمرین  حمایة  ویحسن  األوروبي  االتحاد  في  المالیة  األسواق   الدلیل  ھذا  ینظم:   (MiFID II)15  المالیة  لألدوات  الثاني  الدلیل  في  األسواق .4
 .والعمالت البورصة في المتداولة والصنادیق والخیارات  اآلجلة والعقود الدین وأدوات والسلع ألسھما إلشرافھا

  الخضراء  السندات سوق نمو دعم في المساعدة  إلى ،2021 یولیو في المعتمد الطوعي،  المعیار یھدف: 16الخضراء للسندات األوروبي االتحاد معاییر .5
 .  األخضر التمویھ  مخاطر  تقلیل عن فضالً  والنزاھة، الشفافیة وتعزیز

  على .  قدًما  المضي من  التنظیمیة  الھیئات ذلك  یبطئ  لم  ذلك،  ومع".  الوقت طوال  وتتغیر  غیر مستقرة"  ESG  ـ لل  التنظیمیة  البیئة  إن  de la Fuente  قال
  استشاري   ،Doug Hileman  وافق.  عام  بشكل  متشابھة  المستخدمة  األطر  أن  إال  الحالي،  الوقت  في  عالمیًا  مقبول  واحد  معیار  وجود  عدم  من  الرغم

.  أخرى   إطارات  في  الظھور   إلى  تمیل  واحد  إطار  من  واألحكام  المفاھیم  أن  إلى  مشیًرا  ذلك،  على  المالیة،  غیر  والتقاریر   والتدقیق  والعملیات   االمتثال
 TCFD بنود من العدید تبدو المتحدة، الوالیات  خارج من SASB معاییرل  التحمیالت نصف حوالي جاء األوروبي، لالتحاد NFR لتوجیھ األولى األیام في

 .  SASB معاییر في المناخ  بتغیر المتعلقة  المخاطر عن قویة إفصاحات  قدمت  التي  الشركات ومحللي لمعّدي مألوفة

  استخدامھ   ویمكن  سواء،  حد  على  الداخلي  وللتدقیق  للشركات  مقلقًا  النھائیة  المعاییر  إلى   واالفتقار  الغموض  ھذا  یكون  أن  یمكن: "de la Fuente  وأضاف
  مؤسستك،   على  تنطبق  التي  العناصر  وحدد  إطاًرا،   اختر.  عذر  مجرد  ھو  اللوائح  من  االنتھاء  یتم  حتى  العمل   عن  التقاعس  لكن.  قدًما  المضي  لعدم  كسبب
 ."غیرك قبل وابدأ

  

 
12. Sustainability-related disclosure in the financial services sector, European Commission,  
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-
sector_en. 
13. European Banking Authority, https://www.eba.europa.eu/. 
14. European Central Bank, https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html. 
15. MiFID II and the integration of ESG factors, STRATECTA, https://www.stratecta.exchange/mifid-ii-and-the-integration-of-esg-factors/. 
16. European green bond standard, European Commission, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-
finance/european-green-bond-standard_en. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en
https://www.eba.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
https://www.stratecta.exchange/mifid-ii-and-the-integration-of-esg-factors/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/european-green-bond-standard_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en
https://www.eba.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
https://www.stratecta.exchange/mifid-ii-and-the-integration-of-esg-factors/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/european-green-bond-standard_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/european-green-bond-standard_en
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 التقاریر  عدادإل إطار اختیار
 ة ختلفم مجاالت  على شددت  طرألا

 

 المال  رأس  وأسواق  للشركات شاقًا االختیار یكون قد
 : شملتو. المال رأس  أسواق توقعات نحو موجھ  بعضھا ،ESG ـال  تقاریر تطویر في بینھا من لالختیار مختلفة  عمل أطر الشركات لدى

  جمھور   نحو  وموجھ  للشركة  العام  بالقطاع   الصلة  ذات   المختارة  اإلفصاحات  من  قلیل  عدد  على  ھذا  یركز  :(SASB)17  االستدامة  محاسبة  معاییر  مجلس •
 .مشھورة صناعة 77 من  لكل SASB قبل من واإلفصاحات الجوھریة الموضوعات اقتراح تم. المستثمرین

  وأدائھا   وحوكمتھا  المؤسسة  إستراتیجیة  حول  متكاملة  تقاریر  وضع  اإلطار  ھذا  یدعم :(IIRC)18 المتكاملة  للتقاریر  الدولي  للمجلس  المتكامل  اإلطار •
  المجلس  تشكیل تم. (والطویل والمتوسط القصیر المدى على تآكلھا أو علیھا الحفاظ أو القیمة  خلق إلى یؤدي وكیف الخارجیة؛ بیئتھا سیاق في وآفاقھا

 .)2013 عام اإلطار ونشر ،2010 عام

  على  فقط یركز والذي ،2017 عام في بھ الخاص  التقاریر إعداد  إطار  TCFDقدم: (TCFD)19 بالمناخ المتعلقة المالیة باإلفصاحات المعني العمل فریق •
 وأصحاب التأمین وشركات والمقرضین المستثمرین توقعات مع  التوافق ھو اإلطار   لھذا وفقًا اإلفصاحات من  الھدف. بالمناخ المتعلقة المالیة  المخاطر
 .اآلخرین المصلحة

)  Deloitte, EY, KPMG, and PwC(  محاسبة  شركات  أربع  أكبر  مع  بالتنسیق  العالمي،  االقتصادي  المنتدى  طور:  (WEF)20  العالمي  االقتصادي  المنتدى •
  التقارب   تسریع  أمل  على  المقاییس  ھذه  نشر  تم.  الحالیة  األطر  من  الرائدة  الممارسات  على  بناءً   الشركات  وحوكمة واالجتماعیة  البیئیة  الحوكمة  مقاییس

 االقتصادي  المنتدى  أصدر(    ESG ـال   إفصاحات  عن  اإلبالغ  في  واالتساق   المقارنة  من  أكبر   قدر  إلى  یؤدي  قد  مما  الرائدة،  الخاصة  المعاییر  واضعي  بین
 . )2020 عام في معاییره  العالمي

  2021  یونیو  في IIRC و SASB دمج  تم  واألطر،  المعاییر  في  االتساق  من  المزید  توفیر  بھدف.  األطر  ھذه  بعض  تشكیل  2021  في  التنظیمیة  التطورات  أعادت

 المناخ   عن  اإلفصاح  معاییر  مجلس   مع  بتوحیدھا  IFRSمؤسسة  قامت  ،  VRFإنشاء  من  أشھر  خمسة  غضون  في.   (VRF)21القیمة  عن  اإلبالغ   مؤسسة   لتشكیل
  (ISSB)22  الدولیة  االستدامة معاییر  مجلس لتشكیل

  عن   الكشف  معاییر  تطویر  في  للبدء   (TRWG)23   الفنیة  الجاھزیة  عمل  مجموعة  المالیة  التقاریر  إلعداد  الدولیة  المعاییر  مجلس  شكل  ذلك،  إلى  باإلضافة
 .2021  نوفمبر  في ISSB إنشاء  عن  اإلعالن  تم  عندما)  مناخي  وتغیر  عام(  أولیین  نموذجین  إصدار  تم  سابقًا،  ذكرنا  كما.  المال  رأس  ألسواق   العالمیة  االستدامة

 :یلي ما  األخرى التقاریر إعداد أطر تتضمن

 البیئیة  والمواضیع  القضایا  من  واسعة  مجموعة  عن  اإلفصاح  لزیادة  -   استخداًما  األكثر  المعیار  GRI- تصمیم  تم: (GRI)24 العالمیة  التقاریر  إعداد  مبادرة •
 .المصلحة  ألصحاب  النسبیة  لألھمیة  شامل  حلیلت  على  بناءً   اإلفصاح  موضوعات  الشركات  تختار.  المصلحة  بأصحاب  الصلة  ذات  والثقافیة  واالجتماعیة

 
17.SASB, Value Reporting Foundation https://www.sasb.org/standards/. 
18. International Integrated Reporting Framework, Value Reporting Foundation, https://www.integratedreporting.org/resource/international-ir-
framework/. 
19.TCFD Recommendations, TCFD, https://www.fsb-tcfd.org/. 
20. World Economic Forum, https://www.weforum.org/. 
21. Resources, Value Reporting Foundation, https://www.valuereportingfoundation.org/. 
22. About, International Sustainability Standards Board, https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/. 
23. Technical Readiness Working Group, IFRS, https://www.ifrs.org/groups/technical-readiness-working-group/. 
24. GRI, Global Reporting Initiative, https://www.globalreporting.org/standards/. 

https://www.sasb.org/standards/
https://www.integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.weforum.org/
https://www.valuereportingfoundation.org/
https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/
https://www.ifrs.org/groups/technical-readiness-working-group/
https://www.globalreporting.org/standards/
https://www.sasb.org/standards/
https://www.integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
https://www.integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.weforum.org/
https://www.valuereportingfoundation.org/
https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/
https://www.ifrs.org/groups/technical-readiness-working-group/
https://www.globalreporting.org/standards/
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  مبادرات  أیًضا  CDPلدى.  المناخ  وتغیر  الطاقة،  واستراتیجیة  المناخیة،  التقاریر  إعداد  على   المنظمة  ھذه  تركز : (CDP)25 المناخ  عن  الكشف   مشروع •
 .التورید سلسلة  وإدارة المیاه  استخدام عن لإلبالغ  العامة والھیئات للمدن

 .الحراري االحتباس غازات انبعاثاتو الكربون عن  واإلبالغ محاسبةلل معیاریًا إطاًرا یوفر: (GHG)26 الحراري االحتباس غازات بروتوكول •

 في  الشركات   ،المستدامة  األعمال  نموذج  مثل  ونماذج  االستدامة،  تخطیط  في  یستخدم  الذي  العكسي،  البث  مثل  أدوات   تساعد  أن  یمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة
  ومصرفیة   تأمین  شركة  وھي  ،Länsförsäkringar AB   في  الداخلیین  المدققین  رئیس  ،Charlotta Löfstrand Hjelm  قال  كما  التنظیمیة،  إستراتیجیتھا  صیاغة
 . سویدیة

 والدینامیات  التطورات أحدث

  الموضوعات،   من  متنوعة  مجموعة  حول  الشركة  مستوى  على ESG ـال   لتقاریر GRI مثل  بھا،   المعترف  األطر  معظم   یستخدمون  عمالئھ  إن  Hileman  قال
SASB   لموضوعات ESG إلى  المالیة  اإلیداعات  في US SEC ،  و TCFD بروتوكول  أیًضا  العمالء  یستخدم.  المناخ  بتغیر  الخاصة  لإلفصاحات GHG  لحسابات 

 اللوائح  في  ضمنیة  أو  محددة  أطًرا  یستخدمون  قد  أنھم  حتى.  األخرى  القنوات  عبر  المعاییر  ھذه  عن  إلبالغا  أسس  إلى  باإلضافة  الدفیئة،  غازاتال   انبعاثات
 .عمالئھم متطلبات لتلبیة  اآلخر والبعض مباشر، بشكل منظم ألنھ بعضھا - الحدیثة والعبودیة الصراع  موارد مثل بقضایا المتعلقة

  التوجیھات   مع  جنب  إلى  جنبًا  المالیة  غیر  إفصاحاتھا  في GRI عناصر  الشركة  تستخدم.  التطور  في  آخذ Remgro في  التقاریر  ھیكل   إن  Annandale  قال
  بھا   معترف   أخرى   عمل  أطر   في  أیًضا  الشركة   تبحث  المجموعة،  مستوى  على   مشروع  من  كجزء .  IIRC  المتكامل  التقاریر   إعداد  عمل   إطار  من   والمبادئ

  االستثمار،   وفلسفة  القضایا،  ھذه  إدارة  المعنیة  العوامل   تشمل.  النضج  في  ومقاییسھا  ،والغایات  وأھدافھا،  المجموعة  إستراتیجیة  تستمر  حیث CDSB و SASB مثل
 .المشروع ھذا في یساعد خارجي مستشار ھنالك .الخارجیة  التقاریر إعداد وعملیة

  إلى  المتكامل  التقریر  ھذا  تقدیم  یتم.  أخرى  أطر  من  معاییر  إلى  باإلضافة GRI باستخدام  المالیة  وغیر  المالیة  التقاریر  بین  یجمع BBVA إن  de la Fuente  قال
 .الویب على البنك موقع على نشره یتم ولكن الوكاالت، إلى تقدیمھ یتم ال المناخ تغیر عن منفصل لتقریر TCFD أیًضا BBVA تستخدم. والمساھمین المنظمین

  

 
25. CDP (Climate Disclosure Project), https://www.cdp.net/en. 
26. Greenhouse Gas Protocol, https://ghgprotocol.org/. 

https://www.cdp.net/en
https://ghgprotocol.org/
https://www.cdp.net/en
https://ghgprotocol.org/


16 –  theiia.org   /عالمیة  رؤىآراء و 

 االستنتاج
 

 آن واحدفي  وفرص  مخاطر  یواجھ  الداخلي التدقیق 
.  العالمیة  التقاریر  إعداد  معاییر  لوضع  األخیرة  التطورات  ضوء  فيھو یتطور باستمرار  و  –  معقد  ESG  ـال  إلعداد التقاریر حول  العام  مشھدال  أن  الواضح  من
  تشمل   التي  األوجھ  متعددةال  المخاطر  لطبیعة  المستمرة   بالمراقبة  ھم،مؤسساتل االخلي    كیدتأال  مصدر  بصفتھم  ،تم تكلیف المدققین الداخلیینی  ھالمعلوم أنمن  و

  المواھب،   وإدارة  البیانات،  خصوصیة  ومخاطر   الصارمة،  المالیة  التقاریر  ومعاییر  المعلومات،  بتكنولوجیا  المتعلقة  والمخاطر  السیبراني  واألمن  االحتیال
 .بكثیر ذلك من وأكثر

 المختلفة  التقاریر   إعداد  معاییر  بین  التنقل  في  الداخلي   للتدقیق  المعروفة  الخبرة  مع  جنب  إلى  جنبًا  وھذا،   ،  واسعة   معرفة   قاعدة  ESG  ـال   مشھد   اتساع  یتطلب

 عالمیا. ESG  ـال  على باستمرار  المتزاید  التركیزعلى  المؤسسة استجابة لدعم طبیعي بشكل مناسبة التدقیق  وظیفة یجعل )SOX ،المثال سبیل على(

 تكون  أن  یمكن  المستمر، والتعلم  الكافي  اإلعداد  بدون  ذلك،  ومع.  للمؤسسة  اإلستراتیجیة طلخطفي تحقیق ا  أھمیتھ  لتعزیز  الداخلي  للتدقیق  فرصة  یوفر  وھذا
 .الداخلي التدقیق وظیفة ومصداقیة المؤسسة من لكل - كبیر بشكل ضارة  الدور ھذا في الدقة عدم أو اإلھمال عواقب

  مستوى إلى  المؤسسة  تسعى  أن  یجب  ذلك،  من  بدالً .  محددة  نھایة  نقطة  إلى  الوصول لیس  ESG ـال  تقاریر  إعداد  من   الھدف  فإن  خطر،  أي مع  الحال  ھو  كما
 خالل  من  كبیر  حد  إلى  المخاطر  من  التخفیف  یتم  ولكن  التقلیدي،  بالمعنى  أبًدا  ذاتھا  بحد  المخاطر"  تنتھي"  ال.  واستباقیة  یقظة  تظل  أن  یمكنھا  حیث  النضج  من

 فھم  في  النضج  ھذا   إلى   للوصول  األولى   الخطوة  تتمثل.  الشركة  فیھ  تعمل   الذي  المجتمع   توقعات  ومع   اإلبالغ  خطوط  مع  تتماشى  وشاملة  ذكیة  استراتیجیة
 مسؤولیات  بالتفصیل  السلسلة  ھذه  من  الثاني  الجزء  سیغطي.  یتطور  قد   لما  التبصر  من  بدرجة  والمؤسسیة  واالجتماعیة  البیئیة  للحوكمة  الحالي  المشھد  شكل

 .مؤسساتھم داخل ESG  ل مخاطر بتقییم الداخلیین المدققین قیام لكیفیة  استراتیجیات  3 الجزء سیوفر بینما ،ESG  ـلل   المتطور المشھد ھذا  في الداخلي التدقیق
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 التنفیذ، إعداد التقاریر، ودور التدقیق الداخلي 
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 الخبراء عن
Deon Annandale, CA 

، وھي شركة قابضة استثماریة متنوعة. وبھذه الصفة،  Remgro Limitedھو الرئیس التنفیذي للتدقیق والمدیر العام إلدارة المخاطر والتدقیق الداخلي في  
جالس إدارات  ، والتي تتضمن مشاركات وتفویضات مستقلة من مRemgroیعمل أیًضا كرئیس تنفیذي للتدقیق للعدید من الشركات المستثمرة في مجموعة  

 .  BHP Billiton، ومدیر التدقیق اإلقلیمي لشركةDorbyl Limitedرئیس قسم التدقیق الداخلي في   Annandaleتلك الشركات. في السابق، كان 

Luis de la Fuente, CIA, CRMA 

إلى الرئیس التنفیذي للتدقیق في مجموعة   تنظیمیا  ویتبع،   BBVAفي (ESG) كرئیس للتدقیق الداخلي لمخاطر االستدامة والمخاطر البیئیة واالجتماعیة یعمل
BBVA  عاًما في مجال التدقیق الداخلي وعمل كرئیس للتدقیق الداخلي في  20، وھي شركة خدمات مالیة إسبانیة متعددة الجنسیات. یتمتع بخبرة تزید عن 

BBVA Spain  -   BBVA USA - BBVA Corporate & Investment Banking . 

Douglas Hileman, FSA, CRMA, CPEA, P.E. 

  المجاالتعاًما في مجال االمتثال والعملیات والتدقیق وإعداد التقاریر غیر المالیة لدعم العمالء على الصعید الوطني. لدیھ خبرة في العدید من    40بخبرة    یتمتع
الخارجي (دعم عملیات التدقیق المالي   والتأكیدوتدقیق البیئة والصحة والسالمة، والتدقیق الداخلي،    المؤسسي،االمتثال    قسم قسم العملیات و  فيمن خالل العمل  

 .)، وقد شارك في المنظمات المھنیة المخصصة لتدقیق البیئة والصحة والسالمة منذ الثمانینیاتالصراع على الموارد  وإجراء عملیات تدقیق خاص مستقل بشأن 

Charlotta Löfstrand Hjelm, CIA, QIAL 

خلیین عاًما من الخبرة في التدقیق الداخلي كرئیسة تنفیذیة للتدقیق في كل من القطاعین العام والخاص. تشغل حالیًا منصب كبیر المدققین الدا  20بأكثر من    تتمتع
للتأمین. وھي أیًضا    AFAشركة    ة المالیین ومدیر، وھي شركة تأمین ومصرف سویدي. شغلت سابقًا منصب كبیر المسؤولین  Länsförsäkringar ABفي  

 عضو مجلس إدارة في أكادیمیة التدقیق السویدیة. 

 

Edward Olson, CIA, CFE, CPA, CA 

، وھي شركة كندیة للمحاسبة والضرائب واالستشارات. كما یقدم خدمات إدارة المخاطر  MNPوالحوكمة مع شركة    واالجتماعیاتالبیئة  رائد في مجال  ھو   
الخدمات االستشاریة    Olson، قاد  MNPوالتدقیق الداخلي وحوكمة الشركات واالمتثال التنظیمي لعمالء من القطاعین العام والخاص. قبل انضمامھ إلى  

والمدیر   بالتجزئة،التنفیذي للتدقیق الداخلي وإدارة المخاطر في شركة كندیة لتوزیع الكھرباء والغاز/البیع . كما كان الرئیس أخرىلشركة محاسبة عامة كندیة 
 . المالي القطاعلعمالء في  متعاقدبدیلة، وشریًكا في شركة حیث عمل كمدیر تدقیق تنفیذي الطاقة بال متخصصة العام لشركة 
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 كید تأ  إلى  الحاجة  ستصبح.  الحدیث  المخاطر  قاموس  من  دائًما  جزًءا  أصبحت)  ESG Risk(  والحوكمة  واالجتماعیة  البیئیة  المخاطر  بأن  شك  ھنالك  یعد  لم
  نطاق  توسیع إلى المتطورة  المخاطر  أدت  كما تماًما . الداخلي التدقیق لعمل  ضروریة قریبًا ESG ـ بال المتعلقة  والضوابط العملیات   وفعالیة تصمیم بشأن مستقل
  المرتبطة   للمخاطر  بالنسبة  كذلك  األمر  سیكون  ،اإللكترونیة  والمخاطر  التشغیلیة  والمخاطر  االمتثال  لتشمل  المالیة  التقاریر  إعداد  یتجاوز  بما  المھنة  خدمات

 تكون   التي  الحاالت  في  سیما  ال  ،ھممؤسساتل   ESG  الـ  جھود  لدعم  وسلطة  بثقة  للعمل  مستعدین  الداخلیون  المدققون  یكون  أن  یجب  ،النحو  ھذا  على.  ESG  ـبال
 . المؤسسة على جدیدة الجھود ھذه فیھا

 على  بسرعة  یتطور  مخاطر  مجال  في  قیمة  تضیف  استشاریة  وخدمات  الجودة  عالي  تأكید  تقدیم  كیفیة  ھو  الممارسین  من  العدید  یواجھ  الذي  التحدي  سیكون
 :ذلك في بما جبھات، عدة

 . ESG الـ  مخاطر نطاق فھم •

 . الصلة  ذات والعملیات الضوابط وأطر  نماذج تنفیذ •

 .اإلبالغ ومعاییر اإلبالغ بشأن الشكوك  على التغلب •

 .المؤسسة  عبر شامل بشكل ESG الـ  مخاطر إدارة •

  وھذا .  المجال  ھذا   في  الداخلي  التدقیق  عمل  التقاریر،  إعداد  إلى  البیانات  إدارة  من  ،ESG  الـ  مخاطر  جوانب   لجمیع  القویة  التنظیمیة  الحوكمة   تقود  أن  یجب
للمعھد الدولي   الثالثة الخطوط نموذج في المبین النحو على الداخلي  والتدقیق التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس بین والمسؤولیات األدوار في المواءمة یتطلب

  ممارسات   حول  ومشورة  ثاقبة،  ورؤیة  موضوعي،  تأكید  بتوفیر  المتعلقة  الداخلي  التدقیق  مسؤولیات  على  عامة  نظرة  یلي  فیما).  IIA(   الدولي  للمدققین الداخلیین
 المدققین   الدولي  معھدال  نشرھا  التي  ESG Landscape  سلسلة  من  3و  1  ینأالجز  مع  باالقتران  فیھ  النظر  یجب.  التقاریر  وإعداد  المخاطر،  إدارة  الفعالة،  ESG  الـ

 .الداخلیین
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 انطالق  كنقطة الحالي الوضع تقییم

 

  البحث   حتى.  ESG  برامج  وتقییم  وتنفیذ  لتصمیم  النماذج  من   العدید  تتوفر
  وشركات   البارزة،  التدقیق  شركات  من  نماذج  سیظھر  اإلنترنت  على  السریع

  البرمجیات، /المعلومات  تكنولوجیا  وبائعي  المھنیة،  والخدمات  المحاسبة
 .األكادیمیة والمؤسسات  المھنیة، والمنظمات

 المبادئ  تبدو  أن  یجب  ولكن  مختلفة،  ومقاربات  نقاط  على  منھا  كل  یؤكد
  على .  المصلحة  وأصحاب  الداخلي  التدقیق  لممارسي  مألوفة  األساسیة  والمفاھیم

 والرقابة  COSO  لـ  التابع  المؤسسات  مخاطر   إدارة  إطار   یعد  المثال،  سبیل
 مع  للتكیف  قابل  وفھ.  بالموضوع  یتعلق   فیما  حیادیًا  المتكامل  اإلطار  –  الداخلیة

 معاییر  تتبع.  التوالي  على  الخارجیة،)  االستدامة/ESG(  وتقاریر  المخاطر  إدارة
  التحقق،   التنفیذ،  للتخطیط،   المألوفة  الدورة  وغیرھا  ISO  إدارة   أنظمة

 .حیحص والت

  بالفعل،   موجود  ھو  ما  تقییم  إلى  المنظمات   تحتاج  التنفیذ،  نحو  أولى  كخطوة
  والتقاریر   والتدقیق  والعملیات  االمتثال  في  استشاري  ،Doug Hileman  قال  كما
  مجموعة   قبل  من  ومنظمة  مؤسسة  ESG  موضوعات  من  العدید.  المالیة  غیر

  الوالیات   في  المثال،  سبیل  على.  العالم  مستوى  على  الوكاالت  من  متنوعة
  ووزارة   المھنیة،  والصحة  السالمة  وإدارة   البیئة،  حمایة  وكالة  قامت  المتحدة،
.  تقاریر  وإعداد  تنظیمیة  أطر  بوضع  أخرى  ووكاالت  التجارة،   ووزارة  العمل، 

  للوفاء   األول  المقام  في  المجاالت  ھذه  مثل  في  التقاریر   إعداد  تم  فقد  ،   ذلك  ومع
 . التنظیمیة  بالمتطلبات

  والسالمة   البیئة  إدارة  ذلك  في   بما  ، ESG  المواضیعیة  المجاالت   في  العملیات   على   الرسمي  الطابع  إلضفاء  ISO  إدارة  أنظمة   الشركات  من  العدید  تستخدم
  ال  قد ھذه اإلدارة أنظمة فإن ذلك،  ومع. ESG تقاریر في المتضمن المحتوى بعض لتشمل اإلدارة أنظمة تغطیة نطاق بتوسیع الشركات بعض قامت . والطاقة

 . المال رأس أسواق تتوقعھا التي"  االستثماریة الدرجة ذات" الداخلیة الضوابط مستوى إلى ترقى

  الفرق   أن  Hileman  یقترح.  المؤسسة  من  مختلفة  أجزاء  في  نشأت  كونھا  النضج،  من  مختلفة  مراحل  في   موجودة  ESG  مكونات  مختلف  أن  الشركة  تجد  قد
 وتوقعات  والمخاطر  للقضایا  مشترك  فھم  لبناء والعملیات،  المستثمرین  وعالقات  البشریة  الموارد  ذلك  في  بما  لإلدارات،  ممتازة  طریقة  ھي  الوظائف  متعددة

-Sarbanes  لقانون  األولى  األیام  في.  ESG  الـ  بتقاریر  صلة   لھ  COSO  في  الداخلیة  الرقابة  إطار  إن  Hileman  قال.  والضوابط  واألنظمة   المصلحة   أصحاب

Oxley  الوضع  نفس  إنھ.  أخرى  مجاالت   في  للتحسین  مجاالً   ھناك  ولكن  المجاالت،  بعض  في  قویة  برامج  لدیھا  أن  الشركات  وجدت  ،2002  لعام  األمریكي 

  التقاریر   ما كانتمثل  ناضًجا  ESG  لـ  تقاریر  إعداد  یعد  ال  أوالً،.  قولھ  حد  على  أسباب،  لعدة  المرة  ھذه  صعوبة  أكثر  یكون  قد  لكنھ  ،ESG  لتقاریر  بالنسبة  اآلن
  تتواصل  لم  والتي  ،المؤسسة  من  مختلفة  أجزاء  في  وجودھا  مع  الموضوعات،  من  العدید  ESG  تغطي  ثانیًا،.  Sarbanes-Oxley  نظام  تمریر  تم   عندما  المالیة

 قویة  تكون  معقول   بشكل  سقةنم  داخلیة  وضوابط  ألنظمة  جدیدة  الحاجة  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة.  تخصصھا  ضمن  مواضیع  حول  البعض  بعضھا  مع  تاریخیًا
 . المال رأس ألسواق  الخارجیة  التقاریر لدعم یكفي بما

  

Remgro, BBVA:  تأكیدتفعیل  ESG 

إلدارة  ، الرئیس التنفیذي للشركة والمدیر العام  Deon Annandaleقال  
، إن إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة  المخاطر والتدقیق الداخلي

لالRemgro Limitedفي   قابضة  شركة  وھي  في ،  المتنوع  ستثمار 
إلدارة المخاطر المؤسسیة. یتم   COSO، تستند إلى إطار  إفریقیاجنوب  

أیًضا مواءمة عملیة وبیئة الضوابط الداخلیة وتقییمھا بناًء على الرقابة  
اإلطار المتكامل. وقال إن ھذه األطر تشكل األساس    –  COSOالداخلیة  

 . وإعداد التقاریر  ESG ـإلدارة مخاطر ال  Remgroلنھج 

للتنظیم واإلشراف بشكل   BBVAبصفتھا شركة خدمات مالیة ، تخضع 
قال  كبیر كما   ،Luis de la Fuente  الداخلي في التدقیق  ، رئیس قسم 

التركیز    . بدالً منESGـ  البنك الذي یتخذ من مدرید مقراً لھ لمخاطر ال 
التقاریر إعداد  الداخلي في  فقط على  التدقیق  فإن   ،BBVA   لدیھ ھدف

بشكل صحیح.   استراتیجي مخاطرھا  تدیر  الشركة  أن  من  التأكد  في 
تبنت االستدامة كجزء أساسي من استراتیجیتھا. یرافق    BBVAوقال إن  

التدقیق الداخلي وحدات األعمال من خالل عملیة نضجھا. یساعد ھذا 
، ألنھ ن خطوط األعمال والتدقیق الداخليتلقائیًا في مواءمة المصالح بی

خالل   االستدامةتولي  من  في  المبادرة  من زمام  أیًضا  البنك  یقلل   ،
 .جتماعیة والمؤسسیةمخاطر الحوكمة البیئیة واال
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 والدقة االكتمال من التأكد
 مھم  عامل القویة اإلدارة أنظمة

 

  تؤكد .  ودقتھا  البیانات  اكتمال  تأكید  في  مھًما  دوًرا  الداخلي   التدقیق  یلعب   أن  یجب  العام،  اإلبالغ  تضمنت  التي  طر اخمال  تمجاال   من  أي  مع  الحال  ھو  كما
 معاییر   مجلس   من  تلمیحات  مع  جنب  إلى  جنبًا  األوروبي،  لالتحاد  المؤسسیة  االستدامة  تقاریر  إعداد  توجیھات  من  جزًءا   ستكون  التي  ، المحتملة  تأكیدال  متطلبات
  ودقة   اكتمال  تأكید  في  تحدیات  ھناك   تزال  ال  ،ذلك  ومع.  ودقیقة  كاملة  ESG  ببیانات  الخاصة  التوقعات  ،مؤخًرا  إنشاؤه  تم  الذي)  ISSB(  الداخلیة  االستدامة
  تطورت   وكیف)  إلخ  ،المبیعات  المشتریات،  البیئة،  البشریة،  الموارد(  البیانات  ھذه  رمصد  إلى  بالنظر  ،توقعھ  یمكن  ھذا  إن  Hileman  قال.  والمعلومات  البیانات
 . مستقل  بشكل وضوابطھا أنظمتھا

  المصلحة  أصحاب یتوقع التي المتنوعة المجاالت وإلى المؤسسة حدود  وراء ما إلى تمتد التي ESG  الـ موضوعات بعض معاییر من اإلضافیة التحدیات تنبع
  غازات  انبعاثات  بروتوكول  من  3  النطاق  یشمل  آخر،  كمثال.  المقاولین  إلى  والشمول  التنوع  متطلبات  تمتد  أن  متزاید  بشكل  المساھمون  یتوقع.  فیھا  التأثیر  منھم

  الحراري   االحتباس  غازات   انبعاثات في  المساھمین أكبر  تكون  ما  غالبًا  والتي  منھا،  والتخلص  المنتجات  واستخدام  والنقل   التورید سلسلة  الحراري   االحتباس
 . مؤسساتال  من العدید اختصاص  نطاق خارج  تعمل ولكنھا

 االحتمالیة"  في  المتمثل  الراسخ  المعیار  بسرعة  تلبي  أن  الخارجیة  بالجھات  الخاصة  ESG  الـ  مسائل  إدارة  بشأن  العامة  التوقعات  بتلبیة  المرتبطة  للمخاطر  یمكن
 یتتبع  تطبیقًا  یستخدم  بالمالك  الخاص السیارات  وقوف  نظام  أن  معروفًا  أصبح  عندما  سمعتھ  في  لضرر   البارزین  التجزئة   بائعي  أحد  تعرض  فمثال،  ".والتأثیر
 الموجودة  الصارمة  القیود  مع  مقارنةً   القیود  في  النقص  ھذا  یتعارض.  التطبیق  في   یتحكم  یكن   لم  بأنھ  التجزئة  بائع  تفسیر  فشل  لقد.  العمالء  متصفح  استخدام
 .والمحاسبة  التنظیم لممارسات وتخضع لسنوات وضعھا تم والتي المالیة، التقاریر إلعداد

  للتركیز   للشركات   إضافي  سبب  ھو  المواقف  من  النوع  ھذا  إن  لالستشارات   MNP  وشركة  الكندیة،  والضرائب   المحاسبة  في  ESG  رئیس   ،Edward Olsen  قال
  بشكل  الضوابط بعض معاییر  تطویر تم. المالیة التقاریر  على الضوابط مثل  الدقة  نفس تتطلب قویة رقابة بیئة مع  قویة إدارة  أنظمة  – بناء أو – ضمان على
 لمساعدة  جید  وضع  في  وھو  صلة   ذات  خبرة  لدیھ  الداخلي  التدقیق  إن   وقال.  الحراري  االحتباس  غازات   انبعاثات  بروتوكول  من  2  و  1  النطاق  مثل  جید،

 . المجاالت  ھذه  في الشركات

  ذات  المالیة غیر المعلومات جمیع تقییم تأكیدل مصممة مشتركة تأكید عملیة لھ، التابعة والمخاطر التدقیق لجان خالل من  اإلدارة، مجلس أنشأ ،Remgro في
 صحة  من  بالتحقق  الخارجیون  المستشارون  یقوم.  Annandale  قال  حسبما  وأھمیتھا،  وصحتھا  ودقتھا  اكتمالھا  من  للتأكد  عنھا  اإلبالغ  یمكن  والتي  الصلة

  عملیات   لھا   التابعة  والشركات  Remgro  من  كل  في  العملیات   تشمل.  المثال  سبیل  على   ،CDP  على  البیئي  بالتأثیر  المتعلقة  التقدیمات   في  المستخدمة   البیانات
  مراجعة   تتم.  واالستشاریین  الداخلي  التدقیق  قبل  من  الرقابة  وتقییمات  إنشاؤھا؛  تم  التي  التقاریر  صحة  من  التحقق  تقاریر؛  إعداد  وأنظمة  وتقنیة  شاملة  تحكم

  على  یوقعون   الذین  ،C-suite  مستوى  على  المسؤولین  قبل  من  Remgro  إلى  عنھا  اإلبالغ  تم  والتي  الفردیة  الشركة  مستویات  على  إنشاؤھا  تم  التي  التقاریر
 . التقاریر إلنشاء المستخدمة  والعملیات والبیئة الضوابط
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 ESG الـ بتقاریر المرتبطة المخاطر
 مشاكل  یسبب  أن یمكن  القویة الضوابط غیاب

 

 أو مدعوم غیر أو دقیق غیر أو مكتمل  غیر التقاریر محتوى یكون قد.  Hilemanقال كما ،المالیة التقاریر   مخاطر  تعكس ESG بتقاریر المرتبطة المخاطر إن
  رأس   تكالیف  خفض  مثل  ،المكاسب  من  نوع  أجل  من  قصد  عن  مارب  ،لھا  مصرح  غیر  أطراف   قبل  من  محتوىال   تغییر  یتم  قد  ،ذلك  من  بدالً .  منھ  ق التحق  یتم  لم

 . حكومي عقد في میزة اكتساب أو للبیئة الصدیقة االستثمار ألدوات  المال

االلتزام    ونُھج  العمل   أطر  على   التركیز   أن  في  یتمثل  خطر   دائًما  ھناك.  الشركة   سمعة   على  ھو  ESG  الـ   تقاریر  إعداد  من  األساسي  الخطر   إن   Annandale  قال
  شركة  أن  من  التأكد  ھو  ESG  الـ  تقاریر  إعداد  من  الھدف  إن  Annandale  قال.  اإلدارة  لمجلس  اإلستراتیجیة  النوایا  مع  متوافق  غیر  ویصبح  یطغى  قد  الصوري
Remgro برمتھا للعملیة أساسیان  أمران المصلحة  أصحاب وثقة النزاھة أن وأضاف. مسؤوالً  استثماریًا قراًرا تتخذ وشركاتھا . 

 : یلي ما  األخرى المخاطر تشمل

 .عنھا واإلبالغ المعلومات تجمیع في مناسبة غیر عمل أطر أو/و مؤشرات استخدام حالة في التقاریر  إعداد عملیة وفائدة مصداقیة على المساومة •

 .مالئم غیر بشكل مصممة وأنظمة ضوابط عن ناشئة ومضللة صحیحة غیر معلومات •

 . األھداف تحدید في التفاؤل  في المفرطة االفتراضات بسبب المصداقیة على المساومة •

 . الممارسة في تتحقق ال قد التي المصلحة  أصحاب توقعات ورفع المعاییر من األدنى الحد یتجاوز بما التقاریر رفع •

. القانونیة  المتطلبات  مع   متوافقة  تكون  أن  یجب   األقل   وعلى  االمتثال،  عدم  مخاطر  تجنب  إلى   تحتاج  اإلفصاحات  إن  Annandale  قال   ،ESG  بالـ   یتعلق   فیما
 . 2021 دیسمبر في ESG  الـ بشأن اإلفصاح  توجیھات أطلقت أن بعد اإللزامي، اإلفصاح نحو جوھانسبرج بورصة تتجھ

 : یلي ما  األخرى المخاطر تشمل

 . الشركة  منشورات  أو األخرى المالیة  اإلفصاحات  مع ESG  الـ تقاریر إعداد یتوافق ال  حیث العامة، المحاذاة  مخاطر •

 االنتقال  دفع  ھو  ESG  لسیاسة  األساسي  الھدف  ألن  إستراتیجیة  مخاطرة  ھذه  .فقط"  التباعھا بشكل میكانیكي وصوري  قائمة"  أنھ  على  ESG  إلى  یُنظر •
 .األعمال نماذج وحتى واالستراتیجیات األساسیة  األنشطة  في تغییرات وربما األعمال ابتكار الھدف  ھذا تحقیق یتطلب. االستدامة إلى

  .الشركة ألنشطة مركزیة  ولیست ھامشیة أنھا على ESG  إلى یُنظر •

  والتقاریر   ESG  الـ  تقاریر  إعداد  في  الضوابط  أن  إلى  وأشار.  المقصودة  غیر  أو  المتعمدة  سواء  األخطاء،  في  تكمن  الرئیسیة  المخاطر  إن  De la Fuente  قال
  الداخلي  التدقیق  إن  وقال.  خارجیة شركة  قبل  من  عام  بشكل  مراجعتھا  تتم  وال  أقصر،  تاریخ  ولھا  المالیة،  بالتقاریر  الخاصة  تلك  مثل  قویة  لیست   المالیة  غیر

 . الضوابط مراجعة خالل من قیمة یوفر أن یمكن

  حسبما   ،   الشركات  وحوكمة  واإلجتماعیة  البیئیة  قضایاال وإدارة  فھم  في  ینجحوا   لم  إذا  المخاطر  من عدًدا  األخرى  والشركات   البنوك  من كل واجھت  ذلك،   ومع
 : وتشمل. De la Fuente قال

 ال   التي  الشركات  تفقد  قد.  االستدامة  ممارسات  تبني  إلى  البورصة  في  المدرجة الشركات  المستثمرون  یدفع  أن  المرجح  من.  العمل  نموذج  على  التأثیر •
 . التنافسي  مركزھا ESG  الـ بقضایا تھتم

 . المال لرأس أعلى  تكالیف أو المال، رأس مصادر على قیود •

 . التنظیمیة  المخاطر •
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 .الشركات بمسؤولیة والعمالء الموظفین مطالب •

 . أعمالھا في ESG عوامل إدخال الشركات من یتوقعون الذین والموظفین،  العمالء  جذب على الشركة بقدرة اإلضرار  •

 . المحلیة المدنیة أو االجتماعیة  االضطرابات مثل والجیوسیاسیة، االجتماعیة اآلثار •
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 الداخلي دقیقتال أدوار
 منھجي  بأسلوب  یسمح فرید منظور

 

  األدوار   من  المزید  التنظیمي  الھیكل  في  ومكانتھ  خبرتھ  وتتیح  ،ESG  الـ   حول  االستشاریة  والخدمات   تأكیدال  خدمات  تقدیم  في   واضحة  أدوار  لھ  الداخلي  التدقیق
 واحتضان  ،ESG  للـ  منظم  نھج  إلى  توجیھھا  في  بالمساعدة  لھ  المؤسسة  داخل   الفرید  الداخلي  التدقیق  موقع  یسمح.  المؤسسة  إلى  قیمة  تضیف  أن  یمكن  التي

 .التنفیذ موضع  االستدامة ونظریات  أھداف ووضع القادمة، التغییرات

 تأكیدال

  الدراسة  قید العوامل   تشمل. بالحوكمة یتعلق  فیما  خاصة واالستشارات،  التأكید  خدمات من كل  تقدیم یحاول BBVA في  الداخلي  التدقیق  إن De la Fuente قال
  إنشاء   تم  قد  كان  إذا  وما  واضحة،   والمسؤولیات  األدوار  كانت  إذا  وما  األعمال،  نموذج  في  االستدامة  مراعاة  وكیفیة  إستراتیجیتھا،  بوضع  الشركة  قیام  كیفیة

 . اإلدارة مجلس  إلى جیدة تقاریر

 De la تابع.  والعملیات  للمنتجات  تأكید  توفیر  على  قادًرا  سیكون  النضج،  من  مزید  مع  النھایة،  في  ألنھ  اآلن  المجاالت  بھذه  یھتم  الداخلي  التدقیق  إن  قالو

Fuente  األوروبیة األولویات  تعكس والتي الحالي،  الوقت في للبنك الرئیسیة األولویات ھي التقاریر عن واإلفصاح البیئیة والقضایا الحوكمة إن وقال. 

  یمكن   ال  المال  رأس  أسواق  من  الخارجي  تأكیدال  على  الطلب   فإن  ،تأكیدال  جوانب  من  للعدید"  تأكیدلل  جاھزة"  لیست ESG وضوابط  أنظمة  أن  من  الرغم  على
  التقاریر   على  الداخلیة  للضوابط  بالنسبة  فعل  كما  تماًما  المال،  رأس  ألسواق  ESG لتقاریر  بدور  للقیام  استباقي  بشكل  الداخلي  التدقیق  یستعد  أن  یجب.  إنكاره
  إلقاء   وبدون  ناضجة  تصبح  أن  قبل ESG وضوابط  أنظمة  في  یبحثون  خارجیین  مدققین  الشركات   ستواجھ   ذلك،  بخالف.  Sarbanes-Oxley  أعقاب  في  المالیة
 .الداخلي التدقیق قبلمن   علیھا أولى نظرة

 في   تنظر  ال  أوالً،.  ESG  في   للتو  بدأت  قد  الشركة  كانت  إذا  االستشاریة  الخدمات  تقدیم  في  الداخلي  التدقیق  بدء  كیفیة  حول  أفكار  عدة  De la Fuente  أدرج
.  المجاالت   تلك  على  التأكید  ألداء   كافیة  معاییر   بالفعل   توجد  ألنھ  الوقت،  لبعض   واإلجراءات   السیاسات   وضع  تم  حیث   أو  اللوائح  فیھا  توجد  التي  المجاالت 

 على   المنظمین،  من  توقعات  أو  توجیھیة  مبادئ  تتضمن  التي  تلك  مثل  للتأكید،  الجاھزة  وغیر  تحدیًدا  األقل  المجاالت في  اإلدارة  مناقشات  ابدأ  ذلك،  من  وبدالً 
  المخاطر   وإدارة  الحوكمة  تحسین  في  للمساعدة  رائعة  فرًصا)  القواعد  ولیس (  اإلشرافیة  التوجیھیة  والمبادئ  التطوعیة  واألطر  المالیة  غیر  التقاریر  تعد.  قولھ  حد
  اإلدارة  توافق  ذلك،  ومع".  الناشئة  القضایا  على  نركز  نحن"De la Fuente   قال.  الموضوع  ھذا  في  الوضع  نختبر  نحن. "االستشاریة  المشاركات  خالل  من

 . االرتباطات جمیع على

  بمعرفة   الداخلي  التدقیق  یتمتع.  المالیة  غیر  التقاریر  إعداد   وعملیة  ESG  في  رئیسي  تأكید  مزود  لیكون  مثالي  وضع  في  الداخلي  التدقیق  إن  Annandale  قال
 الرقابة،   وبیئة  الداخلیة،  والرقابة  المشترك،  تأكیدوال  الداخلیة،  والتقاریر  والعملیات،  الحوكمة  عمل  وأطر  واألخالق،  الثقافة،  لطبیعتھ  وفقًا  ویقیم  بالشركات  عمیقة

 . الصلة ذات  والمخاطر االحتیالقضایا ب معرفة الداخلي التدقیق ىلد ذلك، على عالوة. واالمتثال

  قانون   بموجب  خارجي  تأكید  طلب  بمجرد.  إلیھم  ستأتي  ESG  بالـ  المتعلقة  التأكید  عملیات  أن  یدركوا  أن  یجب  الداخلي  التدقیق  وممارسو  قادة  إن  Hileman  قال
  المدققین   على  یجب  السبب  لھذا"  قال.  الخارجیین  المراجعین  عمل  قبل  للتأكد  الداخلي  التدقیق  إلى  اإلدارة  مجلس  یتحول  أن  المتوقع  من  معیار،  أو  الئحة  أو

 ". التأكید  إلى  المسار وتطویر ،واإلدارة اإلدارة مجلس مع  األمر ھذا مناقشة الداخلیین
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 اإلستشارة 

 واالمتثال  التنافسیة،  والعیوب  والمزایا  المال،   رأس  أسواق   إلى  باإلبالغ  صلتھ  حیث  من  ESG  الـ  في  المخاطر  مشھد  بشأن  المشورة  الداخلي  التدقیق  یقدم  أن  یجب
  مع   االستشاریة  للجھود  المجال   یفسح  الدور  ھذا   إن  De la Fuente  وقال.  السمعة  ومخاطر  التشغیلیة،  والفعالیة  والكفاءة   ، )واسع  نطاق   على   محدد  ھو  كما(

  اإلدارة   ومجلس  اإلدارة  مع  مناقشات  وإجراء  المشكالت  تحدید  خالل  من  النھایة  إلى  البدایة  من  مفیًدا  دوًرا  الداخلي  التدقیق  یلعب  أن  یمكن.  القضایا  تطور
  ESG  الشركة  إستراتیجیة  صمیم  إلى  ھذا   یذھب.  االستغالل  وفرص  المخاطر  لتقلیل  رؤى  وتقدیم  وفرصھا  المؤسسة  استعداد  نبض  على  والحصول  والتخطیط

 . الفشل أو – والنجاح

 التدقیق  یستخدم   أن  یجب.  األمام  إلى  مسارھا  ورسم  الصحیحة،  القضایا   على  والتركیز  المخاطر،  فھم  على  المؤسسة  االستشاریة  المشاركات  تساعد  أن  یمكن
  معقول  إجماع وبناء  اإلدارة، ومجلس اإلدارة مع علیھا االجتماعي الطابع وإضفاء  الموضوعات، لتحدید  لدیھم المألوفة التخطیط مھارات مجموعات الداخلي

 . آخر تدقیق أي مثل التدقیق  إجراءات ستبدو اإلجراءات، ھذه من االنتھاء بمجرد. االستشاریة المشاركات  على

  العمل،   إطار  اختیار  واعتبارات   المخاطر،  وقبول  االستراتیجیة  واعتبارات   المعیاریة،  المقارنة  ذلك،   في  بما  استشاریة  عمل   فرص  ھناك  ذلك،  إلى  باإلضافة
 .السلیمة  ESG لممارسات  العامة الفوائد وتقییم  التقاریر، إعداد واعتبارات الموارد، متطلبات وتقییم الرئیسیة،  األداء  مؤشرات وتطویر

 . الموضوعیة أو باالستقاللیة المساس دون للمؤسسة  ESG  رحلة إلى قیمة تضیف أن  یمكن أخرى أدوار احتضان أیًضا الداخلي للتدقیق یمكن

  واإلفصاحات   التقاریر  إلعداد  واحدة  اتصال  نقطة  ھناك  تكون  ال   وقد  ،المؤسسة  في  واسع   نطاق   على  منتشرة  ESG  موضوعات  تكون  ما  عادة:  المؤید •
  أن  یمكن. المھم النشاط  ھذا لتحقیق  مھارات أو موارد أو سلطة  بدون الوحدة ھذه تكون فقد معینة، لوحدة مخصصة تكون عندما. ESG حول الخارجیة

  دوره  عن  أیًضا  الداخلي  التدقیق  یدافع  أن  یجب.  بجدیة:  أخرى  مخاطر  أي  مع  ستتعامل  كما  تماًما  ESG  مع  التعامل  إلى  الشركة  الداخلي  التدقیق  یدعو 
 .التأكید مسار في

  الداخلي  التدقیق  یشارك أن  یجب. المناقشات  ھذه یبدأ أن  فیجب  ، ESG الـ  بشأن اإلدارة   مجلس  مع  مناقشات  أجرى  قد  الداخلي التدقیق یكن لم  إذا  :المنظم •
 استراتیجیة  في  تشارك  أن  یجب  التي  المؤسسة  في  الوظائف  وتجمع  الوظائف،  متعددة  فرقًا  یقیم  أو  الداخلي  التدقیق  یقترح  أن  یمكن.  المناقشات  ھذه  كل  في
 . وأھدافھ العمل استراتیجیة مع  یتفق بما المخاطر وإدارة ،واإلفصاحات التقاریر، وإعداد ،ESG الـ 

  موارد   باستخدام  أو  خارجیة،  بمصادر  االستعانة  خالل  من  داخلیًا،  ذلك  یكون  أن  یمكن.  الخاصة  تھاقدر  الداخلي  التدقیق  یبني  أن  یجب  :القدرات  بناء •
  أن  یمكن  ؛المؤسسة  في  ESG  بالـ  المتعلقة  والفرص  المخاطر  إلدارة  كافیة  غیر  قدرة  الداخلي  التدقیق  یحدد  قد.  ESG  متخصصو  ذلك  في  بما  –  خارجیة

 . االدارة من الثاني أو األول الخط في القدرة لبناء تأیید بمثابة الرؤى ھذه تكون

  De la Fuente  قال   ؛  "األشیاء من  الكثیر تفعل  أن  ترید" اإلدارة،.  اإلدارة  مع   المناقشات   وبدء  البیانات،  وتحلیل  المعلومات،  طلب   ھي للتقدم  الوحیدة  الطریقة
 . حاسًما  دوًرا الداخلي التدقیق فیھ یلعب الذي المكان ھو ھذا إن وقال". یبدؤون أین من یعرفون وال الوقت، لدیھم  لیس"
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 الداخلیین لمدققینا تمیزالتي  مھاراتال
 ESG الـ إلى المالي بالتدقیق  معرفةالانتقال 

  

 قد   أنھم  من  الرغم  على  ،De la Fuente  قال  كما  المالیة،  غیرباألمور  بالتدقیق   للقیام  الالزمة  المھارات  لدیھم  المالي  التدقیق  في  خلفیة  لدیھم  الذین  المدققین  إن
 ESG Investing  في  CFA  معھد   شھادة  تكون  أن  یمكن .  ESG  بتحلیل  والمعرفة  المعین  بلدھم  في   المطبقة  اللوائح  مثل  القضایا،  بعض  على   التدریب  إلى  یحتاجون

  بالفعل  لدیھم  الذین  للمدققین  ESG  تدقیق  إلى  دخول  نقطة  بمثابة)  EFFAS(  المالیین  المحللین  لجمعیات  األوروبي  االتحاد  یقدمھا  التي  ESG Analyst  شھادة  وكذلك
  األصغر،   التدقیق  لوحدات  ESG  بالـ  المتعلقة  والمھارات  المعرفة  إلضافة  المالیة  الناحیة  من  مجدیة  فرصة  الشھادات  ھذه  توفر.  المالیة  التقاریر  إعداد  في  خلفیة
 . De la Fuente قال كما باالستشاریین، االستعانة أو المھندسین توظیف عادةً  تستطیع ال والتي

  ومعرفة  والمثابرة، والشجاعة، المھني، والتشكیك الفضول، – آخر مكان أي في یستخدمونھا التي  المھارات بناء یمكنھم الداخلیین المدققین إن  Hilemanقال
 بعض  الداخلیین  المدققین  لدى  یكون  أن  أیًضا  المفید  من  سیكون.  االتصال  مھارات   إلى  باإلضافة  ،)مألوف  شخص بمساعدة  أو(  بالموضوع  واإللمام  ،المؤسسة

  مستوى   أیًضا  یطور  أن  یجب   الداخلي  التدقیق  إن  وقال.  والفرص  والمخاطر  التوقعات  –  ESG  الـ  لتقاریر  السریع  والتطور  التاریخ  عن  األساسیة  المعلومات
  والتخطیط  اإلجماع،  وتطویر  المناقشات،  وإجراء  الموضوعات،  تحدید  –  المشاركات  ھذه  لمثل  األمامیة  الواجھة  أن  حین  في.  االستشاریة  المشاركات  مع  مریًحا

 . مألوفة نفسھا المشاركات تبدو أن  یجب مختلفة، تبدو –

 : یلي ما مراعاة یجب األكفاء، الداخلیین المدققین من بالفعل  المطلوبة المھارات  إلى باإلضافة إنھ  Annandaleقال

 . والملھم والمؤثر الفعال التواصل •

 . الحوكمة ممارسات أفضل •

 . المالیة غیر البیانات في التكنولوجیا على تعتمد تأكید عملیات •

 .الموثوق المستشار  سمات •

 تكون  أن  في  اإلدارة  الداخلي  التدقیق  یساعد  أن  یمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة.  االستدامة  قضایا  مثل  مجاالت  في  والتفكیر  للتدریب  الوقت  لدیھم  الداخلیون  المدققون
 ومساعدة  االستدامة  إستراتیجیة  نشر  في  BBVA  نجحت  إذا  المثال،  سبیل  على.  De la Fuente  قول  حسب  فاعلیة،  أكثر  تكون  وأن  استراتیجیتھا  مع  اتساقًا  أكثر

 .قولھ حد  على ،ESG مخاطر من التخفیف في فاعلیة أكثر ستصبح بدورھا فإنھا استدامة، أكثر یصبحوا أن على عمالئھا

  تكمل  المھارات ھذه أن إلى  Annandaleأشار.  نفسھا وللمؤسسات الداخلي التدقیق إلى قیمة إضافة ESG في التقنیین للمتخصصین یمكن ، ذلك إلى باإلضافة
 على   قادرة  تكون  ال  قد  والتي  الصغیرة،  التدقیق لوحدات  خاص  بشكل  مفیدین  سیكونون  التقنیین  المتخصصین  إن  De la Fuente  قال  بینما  المدققین، مھارات

  في   القسري  والعمل  ،العاملة  القوى  في  والمساواة  المناخ،  تغیر  یختلف.  واحدة  كتلة  سلی  Hileman" :ESG  أضاف. داخلیین  متخصصین  توظیف  تكالیف  تحمل
 ". عالٍ  مستوى على لبرامجوا األولویات تحدید في مفیدة المساعدة بعض تكون أن یمكن. كبیًرا اختالفًا والخصوصیة ،الموائل على والحفاظ التورید،  سلسلة
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 ختامیة ونصائح  نظر وجھات
   

Deon Annandale  

  إلى   جنبًا  اإلدارة،  مجلس   إلى   تقاریرھا   تقدم  إستراتیجیة  ESG  لجنة   بدوره  اإلدارة  مجلس   أنشأ .  اإلدارة  بمجلس  ESG  في   الحوكمة  سلطة  تناط  ،Remgro  في
  ESG  لعملیة  الرئیسیة  األداء مؤشرات  اإلدارة  لمجلس  التابعة  المكافآت  لجنة  تربط.  Remgro  إدارة  مجلس  إلى  تقاریرھا  تقدم  التي ESG  تشغیل  لجنة مع  جنب

 . المختلفة األداء مؤشرات بتحقیق

 Remgro ERM  یطبق.  القیمة  وخلق  للمخاطر  فاعلیة  أكثر  إدارة  على  أخرى  نافذة)  واحد  وقت  في  المالیة  وغیر  المالیة   من  كل  حول(  المتكامل  التفكیر  یوفر
  ذلك،  إلى باإلضافة. للشركة األوسع  المؤسسیة المخاطر إدارة  عمل إطار  في ESG قضایاو مبادئ بدمج لھا یسمح وھذا . ESG مخاطر  على COSO بـ الخاص
 .الناشئة والفرص المخاطر لتقییم كإطار 27PESTLE والبیئي والقانوني والتكنولوجي واالجتماعي واالقتصادي السیاسي التحلیل Remgro یستخدم

Luis de la Fuente 

 یجب  شيء  أول  ھو  التقاریر  إعداد.  المخاطر  وإدارة  لالمتثال  فقط  ولیس  علیھم،  ESG  تطبیق  كیفیة  فھم  على  أوالً  المؤسسات  الداخلي  التدقیق  یساعد  أن  یجب
 .ESG برنامج في التدقیق وظائف تدمجھ أن

  أنھ  أعتقد"  الصلة،   ذات االجتماعیة القضایا  معالجة عند تدقیق، منظور  من. استباقیًا تكون أن إلى   الحاجة عن فضالً  البیانات،  أھمیة على De la Fuente شدد
  من   أنھ  أعتقد. "العمومیات  مناقشة  مجرد  من  بدالً   الداخلي  التدقیق  قضیة  البیانات  استخدام  یدعم".  وفیرة  ببیانات  اإلدارة  مع  الطاولة  إلى   الجلوس  المھم  من

 ." اإلدارة  إلى  لتوجیھھا األفكار بعض لدیك یكون وأن  البیانات وتحلل بحساباتك تقوم أن المھم

  للمھمة   تصنیفًا  الداخلي  التدقیق  یمنح  ال:  الداخلیین  المصلحة  أصحاب  مع   المشاركة  تحسین  إلى  أدت  بسیطة  واحدة اتفاقیة  BBVA في  الداخلیون  المدققون  اعتمد
 التدقیق  یتفھم".  مصنفة  مھمة تدقیق"  في   التفكیر  قبل  األقل  على  شھًرا   12  وینتظرون  بالمتابعة،  ویقومون  توصیات،  یصدرون  ذلك،  من  بدالً .  االستشاریة

 التدقیق  وسیعتبر  الداخلیة،  والضوابط  المخاطر   إدارة  عناصر  من  العدید  في  نقص  ھناك  یكون  أن  المحتمل  من  ناشئة،   قضیة    ESGالوبما أن    أنھ،  الداخلي
  في   وفرصھم  وسمعتھم  المدیرین  تعویض  على  یؤثر  أن  یمكن  بدوره  وھذا".  سیئة  درجة"  إلى  یؤدي  مما  القصور،  أوجھ  أو  الثغرات  ھذه  المصنف  التقلیدي

 على   للحصول  فرصة  ھي  االستشاریة  المشاركات  ھذه  إن  De la Fuente  قال.  وصادقة  كاملة  معلومات  تقدیم  على  المدققین  عتشج  وسیلة  لیس  ذاوھ  الترقیات،
 . ومساعدة رؤى

  دوًرا   تلعب  البنوك  ألن  نظًرا.  القیمة  خلق   في  دوًرا  الداخلي  التدقیق  یلعب   أن  یمكن.  التقاریر  وإعداد  ESG  الـ  لبرامج  التطلعي   التوجھ  De la Fuente  ذكر
 . استدامة أكثر عالم أجل من الكلي واالقتصاد المجتمعات  لتشمل البنك  من أبعد ھو ما إلى تمتد – وغیرھا المالیة – القیمة ھذه فإن االقتصاد، في مركزیًا

Doug Hileman 

  حتیال اال  االعتبار  بعین  یأخذوا   وأن  ذلك  من  أبعد  إلى   یذھبوا  أن  یجب  الداخلیین  المدققین  إن  وقال  شائع،"  Greenwash"  مصطلح  أن  إلى   Hileman  أشار
 بالمعنى  مفیدة)  ذلك  إلى  وما  ،Benford  قانون(  البیانات  تحلیالت  تكون  ال  قد.  لألصول  معتاد  اختالس  وكأنھ  یبدو  ال  قد  والذي  ،ESG  الـضوع  المرتبط بمو

 ، المناصرة  أو  التأكید  أو  الستشارةا  أو  التخطیط  –  ESG  جھود  من  نوع  أيالمرتبط ب  الحتیالحول ا  ذھني  عصف  جلسةب  قیامال   یجب.  ستتطور  ولكنھا  التقلیدي،
 . ESG  الـ احتیال واكتشاف لمنع  بطًال المدقق الداخلي  یجب أن یكونو

  الموظفین  مع السالمة أو الجودة أو البیئة أو المعلومات تكنولوجیا مثل الثاني الخط في تدقیق وظائف لدیھا المؤسسات من العدید أن  إلى Hileman  أشار كما
 ال  ھذه  الثاني  الخط  تدقیق  برامج  من  العدید  فإن  ذلك،  ومع .  ESG  معلومات  على  الحالي  الطلب  مع  تكییفھا  یمكن  التي  المعلومات  تكنولوجیا  منصاتو  واألنظمة

 
27. What is a PESTEL Analysis? Oxford College of Marketing, Oxford College of Marketing, 
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/. 

https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/
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  المخاطر   لىع  ولیس  ،التنظیمي  االمتثال  على  حصریًا  ھممن  الكثیر  ویركز  ،الجودة  تأكیدل  مراجعة  العادة  في  ملدیھ  یكن  لم.  األصلي  غرضھا  في  غارقة  تزال
  ، منھا   االستفادةو  الموارد  ھذه  لتحسین  المبادرة  زمام  الداخلي  التدقیق  یأخذ  أن  یجب).  المال  رأس   أسواق  إلى  الخارجیة  ESG  الـ  تقاریر   ذلك  في  بما(  األخرى 

للمعھد الدولي للمدققین  الثالثة الخطوط  نموذج في المبین النحو على ، والثالث الثاني  الخط  لمسؤولیات  بالمناس بالفصل واالعتراف مراقبة على الحرص مع
 ). IIA( 28الداخلیین

  اختالف   وھو  –   األخیرة  المراجعات  في"  الكفاءة"  إلى  تغیرت  لكنھا  ،"التدریب "   على  البدایة  في   ركزت  ISO  إدارة   أنظمة   معاییر  أن  إلى  Hileman  أشار  ، أخیًرا
 الطاقة   إلى للبیئة  الصدیقة المباني  من  ،نفسھا  ESG  مثل  واسعة تركیز  مجاالت مع  ESG في  المتخصصین تدفق  إلى  ESG  مستوى ارتفاع   أدى.  مھم  ولكنھ دقیق

 بالشغف  مدفوًعا  المجال  إلى  بعضھم  دخل  ،بالكفاءة  یتمتعون  ESG  الـ  مجال  في  المتخصصین  ھؤالء  من  العدید  أن حین  في.  المستدامة  المنسوجات  أو  المتجددة
  والشھادات  المؤتمرات،  في  واستثمر  الموارد  توفیر  قرارات  في  متمیًزا  كن.  قیمة  وخلق  المخاطر  من  التخفیف  إلى  تتطلع  التي للمؤسسات  أقل  قیمة  ویقدمون

 ESG وبرامج تدقیق عملیات نجاح في المساھمة على الموظفین قدرة لضمان والتدریب ،المستمر التعلیمو ،المفیدة

Edward Olson 

  وبیئة التنظیمیة والبیئة الجغرافي والموقع الصناعة  حسب والمتطلبات والفرص المخاطر تختلف. مؤسسة لكل ESG تنفیذ تكییف إلى  الحاجة على Olson أكد
  تتطلب   جمیعھا  لكن  –"  حلوالً "  البائعون  ویقدم  مفیدة،  سوابق  األخرى  الشركات  برامج  توفر  أن  یمكن.  األخرى  والتأثیرات  الدوافع  من  ومجموعة  السیاسة

 .التخصیص

.  المعاییر  ھذه  في  السابقة   السنوات  أداء   إدراج  التقاریر   إعداد  أطر   وتتطلب   األھداف،   ESG  إفصاحات  تتضمن.  المساءلة  من   مختلف   نوع   إلى  أیًضا  Olson  یشیر
 أو   األھداف  تحقیق  في  للفشل  یكون   أن  یمكن).  عدمھ  أو(  تقدمھم  على  اإلدارة  ومجالس  اإلدارة  وسیحاسبون   األمور  ھذه  المال  رأس  وأسواق  المحللون  سیتبع
 .اآلخرین  المصلحة أصحاب  أو العمالء أو المالیة  المؤسسات من مضاعفة آثار  األھداف  تحقیق الشركة محاولة كیفیة  حول نموذجیة إفصاحات إجراء  مجرد

  المخاطر  وقبول"  شيء  أي  فعل  عدم"  في  دائًما  المخاطر  معالجة  خیارات  أحد  یتمثل.  المخاطر  إدارة  في  كالسیكیة  خطوة  في  مختلفًا  تطوًرا  Olson  وضع  أخیًرا،
  عنھا  واإلفصاح  والمؤسسیة  واالجتماعیة   البیئیة  الحوكمة  لتقاریر  العامة  والطبیعة  التغییر،  ووتیرة  ،ESG  بالـ  االھتمام  درجة  إن.  الحالي  الوضع  یشكلھا  التي
 شیئًا افعل: واحد اتجاه  إلى  تشیر كلھا

  

 
28. The Three Lines Model, The Institute of Internal Auditors. 

https://www.theiia.org/globalassets/documents/resources/the-iias-three-lines-model-an-update-of-the-three-lines-of-defense-july-2020/three-lines-model-updated.pdf
https://www.theiia.org/globalassets/documents/resources/the-iias-three-lines-model-an-update-of-the-three-lines-of-defense-july-2020/three-lines-model-updated.pdf
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 الثالث الجزء
 

 (ESG) واالجتماعیة والحوكمةقضایا البیئیة  ـمتعلقة بالمخاطر الالتقییم 
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 الخبراء عن

Michelle Uwasomba 

  بأكثر   تتمتع  حیث   ،Ernst & Young LLP (EY US)  في  االستشاریة   المشاریع  بمخاطر  الخاصة  الممارسة  في  رئیساً   Michelle Uwasomba  تُعَد
  وتساعد.  العالم  مستوى  على  المرونة  وبرامج  ، ESGـ وال  والمخاطر،  الرئیسیة،  االستراتیجیة  التحوالت  قیادة  في  الخبرة  من  عاماً   17  من

Uwasomba خبرة  لدیھا أن كما ،والبرامج المشاریع حوافظ على اطر للمخ االستراتیجیة اإلدارة خالل من القیمة  تسخیر على الشركة  عمالء  
  تبلغ  حافظة على شرف ت والبرامج الشركات لمخاطر  ة وكمدیر الجنسیات  متعددة مھنیة خدمات شركة في الطاقة  مخاطر إدارة   مجال في مثبتة

 .المتحدة الوالیات دوالرات من دوالر بلیون 2.25 قیمتھا
 

Shannon Roberts 

  في   متحمسة  محترفة  وھي.  Ernst & Young LLP (EY US)  في  واالستدامة   المناخ  تغیر   خدمات   ممارسة   في  رائدة  Shannon Roberts  تُعَد
  في  المؤكدة  التقنیة  الخبرة  من  سنة  15  و  الكیمیائیة  الھندسة  في  البكالوریوس  درجة  على  حاصلة  ،والسالمة  والصحة  والبیئة  ستدامةاال  مجال

 البیئة  مجال  في  أھدافھم  تحقیق  في  العمالء  لدعم  العالي  التعلیم  مجال  في  العاملین  المھنیین  من  فریقاً   حالیاً   شانون  قودتو.  القطاعات  مختلف
  والسالمة   الحرارة  ذلك  في  بما  ،المنتجات  وإدارة  الدائري  القتصادوا  ؛الكربون  وإزالة  المناخیة؛  المخاطر  ذلك  في  بما  یة،البیئ  والتأثیرات

  مجاالت   في   الرئیسیة  للشركات   ESG  ـ ال  خدمات  وتقدم.  المخاطر   وإدارة  التشغیل  نموذج  ذلك   في  بما  واإلدارة،  واإلدماج؛  ،واإلنصاف  التنوع،و
  وخدمات   الرقمي،  والتحویل  الحسابات،   ومراجعة  اإلمدادات،  وسلسلة  التشغیلي،  والتفوق  المخاطر،  وإدارة   الثقافي،  والتحول  االستراتیجیة،

 . اإلبالغ
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 المقدمة
 

 متشابكة ال ESG شبكة

 الموضوعات   من  كبیر  عدد  على  ویحتوي  واسع،)  ESG(  والحوكمة  واالجتماعي  البیئي  المشھد  فإن  السلسلة،  ھذه  في  السابقة  صداراتاال   في  مناقشتھ  تمت  كما
  تندرج   التي  المحددة  الموضوعات  تشمل .  المصلحة  أصحاب  توقعات  مع  أفضل  بشكل  لتتماشى   أعمالھا  إستراتیجیة  من  كجزء  إدارتھا   المؤسسة  على  یجب   التي
 : یلي ما ESG عناصر من  أكثر أو واحد عنصر تحت

 ").البیئیة(" البیولوجي والتنوع النفایات، وإدارة ،)GHGs( الدفیئة وغازات المناخ، تغیر •

 ").االجتماعیة(" وسالمتھم  العمال وصحة واإلدماج واإلنصاف التنوع •

 "). الحوكمة (" المساءلة وتدابیر التنظیمیة والمسؤولیات األدوار •

  ـ ب  المتعلقة  اتمحادثال  وضخامة  تعقید  مدى  الواضح   من  حقًا  أصبح  حدة،  على  موضوع  لكل  التنظیمیة  والتوقعات  ESG  ـال  سوق  نضوج  مع  ذلك،  إلى  باإلضافة
ESG  . في.  البیئیة  االھتمامات   تتجاوز  كبیرة  مجتمعیة  آثاًرا   العالمیة،  التنظیمیة  التقاریر   إعداد  على  تركز   احالیً   ھي  والتي  المثال،  سبیل  على  المناخ،  لتغیر 

  المصلحة   أصحاب  فإن  لذلك،  نتیجة.  الكربون  وإزالة   المناخ  مخاطر  إلدارة  والحوكمة  االجتماعیة  اآلثار  في  النظر   أیًضا  مؤسساتال   على   یجب  الواقع، 
  في   آخذة  العالمیة  الصناعة  معاییر  متسارعة؛  توقعات   لدیھم  والموظفین  والعمالء )  الصلة  ذات  ESG  تصنیف  ووكاالت(  المستثمرین  ذلك  في  بما  الرئیسیین،

  إنجاز   سیتطلب.  المخاطر  ھذه  عن  وتبلغ  الشركة   تدیرھا  أن  یجب  التي  الطرق  على  ویؤثر  منھا  كل  یختلف .  اقتراحھا  یتم  العالمیة  واللوائح  والنضج؛  الظھور
  األھداف   تحقیق  على  المؤسسات  قدرة  اختراق  سیتم  ذلك،  بدون.  التطور  دائم  شامل   استراتیجي  نھج  التخاذ  مؤسساتال   داخل  تأكیدال  ومقدمي  المخاطر  تقییم  ذلك

 . المتسارعة التنظیمیة  والجھات السوق توقعات مع  المتوافق  التشغیلي واألداء

  الشركات   وحوكمة  واإلجتماعیة  البیئیة  قضایاالب  المتعلقة  المخاطر  استعراض"  سلسلة   من  واألخیر  الثالث  الجزء  ھذا  سیناقش  االعتبار،  في   التحدي  ھذا  وضع  مع
 بعض  تقدیم  إلى  باإلضافة  مؤسساتھم،  داخل  أفضل  بشكل  والمؤسسیة  واالجتماعیة  البیئیة  الحوكمة  مخاطر  وتقییم  تحدید  الداخلیین  للمدققین  یمكن  كیف  "

  مخاطر   ممارسات  استشارات  مدیرة  ،Michelle Uwasomba  اتفقت  المھمة،  ھذه  في  للمساعدة.  الداخلي  التدقیق  وظائف  تستخدمھا  التي  الواقعیة  االستراتیجیات
  في  خبراتھم  بعض  مشاركة  على  Ernst & Young LLP (EY US)  بشركة  المناخ،  وتغیر  االستدامة  خدمات  ممارسات  مدیرة  ،Shannon Robertsو  المؤسسات،

 ).والسلبیة اإلیجابیة الجوانب من  كلل( ESG  ـال  لمخاطر  واالستجابة  وتقییم لتحدید اإلدارة برامج وتنفیذ تطویر في الشركات دعم
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 2022 في والحوكمة واالجتماعیة البیئیة  التوعیة

 غیرھا دون المجاالت بعض في التقدم

 القلق ب المصحوب  الوعي
 قبل   من  متساویاً   وزناً   ESG  ـ ال  عناصر  جمیع   إعطاء  یتم  ال   أنھ  إال   ،للجدل   تخضع  ال   الدولي  المستوى  على   ESG  ـلل  المتزایدة  األھمیة  أن  من   الرغم  على 

 بین  والفھم  المعرفة  في  التباین  فإن  مؤسسة،  بكل  القدر  بنفس  صلة  على  لیست  ESG ـال  مخاطر  كل ألن  نظًرا  متوقع، أمر ھذا  أن  من  الرغم  على.  مؤسساتال
  من   OnRisk 2022: A Guide to Understanding, Aligning, and Optimizing Risk  یرسم  الواقع،  في.  صارخ  ESG  ـالب  المتعلقة  المنفصلة   الموضوعات

 ESG  ـال المخاطر لفھم معقدة رؤیة وتحسینھا ومواءمتھا المخاطر لفھم دلیل (IIA) خلیینالدا المدققین  معھد

 

 

  حیث  ،نقاط 7 من مكون مقیاس  على 7 أو 6 أنھا على التنظیمیة بالحوكمة الشخصیة معرفتھم للتدقیق التنفیذیین الرؤساء من٪ 73 صنف المثال، سبیل على

  المعرفة   تقییمات   مع  كبیر  بشكل   ھذا  یتناقض).  المعرفة  من  كبیر  قدر  على (  تصنیف  أعلى   یمثل  7  و)  اإلطالق  على  درایة  على  لیس(  تصنیف  أدنى  1  یمثل

  التفسیرات   من  العدید  ھناك یكون  قد  أنھ  إلى  التقریر  یشیر).  Exhibit 1٪ (23  تبلغ  والتي  البیئیة،  واالستدامة  االجتماعیة  االستدامة  بشأن  عنھا  المبلغ  الشخصیة

  المجال،   ھذا  في  واسعة  وخبرة  بمعرفة  الداخلي  التدقیق یتمتع.   COVID-19 جائحةبسبب    لحوكمة التنظیمیةا  على والتركیز  المباشرة التحدیات  مثل المحتملة،
  المدى   على   األقل  على  –  متناولھم  عن  بعیدة  تكون  قد  الفنیة  طبیعتھم  أن  الداخلیون  المدققون  یدرك  قد  ، ESGـبال   الصلة   ذات   األخرى  المجاالت  في  ولكن

 الجھود  یعقد قد مما األول، المقام في بمؤسستھم صلة األكثر ESG ـال مخاطر فھم في صعوبة الداخلیین المدققین بعض  یواجھ قد ذلك، إلى باإلضافة. القصیر
 .النسبیة واألھمیة المخاطر بتقییم الخاص  القسم في التفصیل من بمزید المشكلة  ھذه تناول یتم. ESG  ـال مخاطر لتقییم المبكرة

 واإلجتماعیة   البیئیة  قضایاال  بشأن  الموسعة  التقاریر  مثل  ESG ـ ال   على  تركز   قوة  أكثر  تدابیر  لتنفیذ  المؤسسات  على  المتزایدة  المستثمرین  ضغوط  من  الرغم  على
  واالجتماعیة  البیئیة  الحوكمة  مظلة  تحت   الثالث   الفئات  من  فئتان  وھما  –  البیئیة  واالستدامة  االجتماعیة  االستدامة  مخاطر  أھمیة  تصنیف  تم  ،   الشركات  وحوكمة
  دامة االست  للتدقیق  التنفیذیین  الرؤساء  من٪  63  صنف  بمؤسساتھم،  المخاطر   صلة  مدى  عن  سؤالھم  عند.  للتقریر  السفلي  الربع  في  –  الشركات  وحوكمة

تصبح    الصورة  فإن  الداخلي،  التدقیق  وظیفةنطاق    خارج  ثالبح  بتوسیع.  البیئیة  االستدامة  أجل   من  الشيء  نفس  فقط٪  50  وفعل   ،7  أو  6  أنھا  على  االجتماعیة

Exhibit 1: CAE Knowledge of ESG 

73%

23% 23%

Organizational
governance

Social
sustainability

Environmental
sustainability

Note: OnRisk 2022 survey question: How knowledgeable 
are you about each of the following risks? Percentage who 
gave a rating of 6 or 7 on a scale of 1 to 7. n = 30. 

Organizational governance 

Social sustainability 

Environmental sustainability 

Note: OnRisk 2022 survey question: How relevant are the following risks 
in your current organization? Percentage who gave a rating of 6 or 7 on 
a scale of 1 to 7. n = 90 (evenly divided between C-suite, Board, and 
CAE) 

Exhibit 2: Risk Relevance 

http://theiia.mkt5790.com/OnRisk2022/?webSyncID=a36abe78-0176-13d4-2e22-e271c4e47a0b&sessionGUID=3d51a40c-22aa-c2ba-c0ae-06d82424d6a4
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 البیئیة   االستدامة أجل  من  ذلك فعلوا٪ 40 و ، 7 أو 6 على االجتماعیة االستدامة  مخاطر أھمیة٪ 60 صنف ، C المجموعة  في للمشاركین  بالنسبة. أكثر إقالقا

)Exhibit 2  .(ـال  عناصر  بعض   مع  عامال   رتیاحالا  عدم  إلى  ھذا  كل  یشیر ESG إلماما أكبر   الداخلي  التدقیق وظیفةالتي ل المخاطر مقابل  قیاسھا  عند  األقل على
  وإجراءات   سیاسات  لدیھا  یكون  أن  في  مؤسساتال  معظم  ترغب"  ،C Suite  البرنامج  في  المشاركین  أحد  قال  كما.  لھا  وفقًا  والعمل  فھمھا  یمكن  والتيبھا  

 . "األخرى  المخاطر ھذه كل مع   التعامل عند والوسط  المقدمة في دائًما لیست ولكنھا البیئیة، لالستدامة جیدة وبرامج

 ESG ـال عن  الحدیث نمو 

  المخاطر  لتقریر وفقًا.  المتكاملة ESG ـال  مخاطر إدارة مناھج  في  تقدًما  العالمیة السوق  في  الظروف  تتطلب  ،ESG ـلل   تھم إداركیفیة و  القادة ةمعرف  نضجت  بینما
  مدى   على  شدیدة  مخاطر  10  أكبر   من  ثمانیة  واالجتماعیة  البیئیة  المخاطر  تضمنت  ،) WEF(   العالمي  االقتصادي  المنتدى  عن  الصادر  2022  لعام  العالمیة

 المنتدى  تقریر  یشیر  ذلك،  إلى  باإلضافة.  األولى  الثالثة  المراكزب  البیولوجي  التنوع  وفقدان  القاسي  والطقس  المناخي  العمل  فشل  مع  المقبلة،  العشر  السنوات
 االجتماعي،  التماسك   تآكل  وتحدیداً   ، COVID-19  جائحة   بدایة  منذ  كبیر  بشكل   تفاقمت   قد  ESG  ـبال   المرتبطة  المخاطر  من  العدید  أن  إلى  العالمي   االقتصادي

 وھي   التالیة،  المدرجة   المخاطر  من أعلى.  كبیرة  مرتبة  تحتل  وكلھا   –   القاسي  والطقس  العقلیة،  الصحة  وتدھور  المناخي،  العمل  وفشل  العیش،   سبل  وأزمات 
 . الدیون أزمات

  االستراتیجیة   خططھم  في ESG ـال  بشأن  التنظیمي  والوعي  التعلیم  تعزیز  ھو  بالضرورة  القادمة  السنوات  في  التحدي  یكون  لن  المخاطر،  إدارة  لوظائف  بالنسبة
  وظائف   تقوم  أن  یجب  الوقت،  بمرور.  للمؤسسة  والمتغیرة  الدینامیكیة ESG ـال   مخاطر  لرصد  ولكن  –  مستمرة  أولویة  یظل  أن  یجب  ذلك  أن  من  الرغم  على  –

  المخاطر   إدارة  في ESG ـ ال   دمج  خالل  من  األجل  قصیرة  إجراءات  إلى   األجل  طویلة  االھتمامات  بتحویل  التنظیمیة،  مسؤولیاتھا  خالل  من  المخاطر،  إدارة
 .الداخلیة التدقیق عملیات وإجراء المؤسسیة

 الصناعة  أھمیة على تعرف 
 بعض. قطاع معینل ومخصص مرّكز  منظور إلى واسعو عام منظور من  ESG ـال  صلة نطاق تضییق المفید من یكون قد العمل،  إلى  الدرایة من  الرحلة لبدء

  ذات  واالجتماعیة  البیئة  تكون  ما  عادة  ولكن  واسع،  نطاق  على  للتطبیق  قابلة  بالحوكمة،  المتعلقة  تلك  مثل  الشركات،  وحوكمة  واالجتماعیة  البیئیة  المخاطر
 .الفردیة األعمال  وسیاق قطاعال على بناءً  صلة

 من   للعدید  مخاطر  10  أھم  اآلن  واسع  نطاق  على  ESG  ـال   مخاطر  تشكل   أین  رأیت   فقد  ممارستنا،  خالل   فمن  المؤسسات   مخاطر  إلدارة  ممارًسا  بصفتي"

.  29Uwasomba  قولت  كما  ،" EY 2022 ات لشركل  نلتنفیذیا  ؤساء رلل  الرأي  استطالع   یشیر  كما   اثنین،  أول  الحاالت  من  كثیر  في  –   األعمال  قطاع  عبر  المؤسسات
  ـ بال  المتعلقة  االعتبارات  أخذ   في  والمحللین  المستثمرین  مجتمعات  تبدأ  حیث  بالمستثمر  المتعلقة  المخاوف  ھو  األول.  المتغیرات  من  بالعدید  مدفوع  البروز  ھذا"

ESG ـال   مخاطر حول التنظیمي اإلفصاح متطلبات ومستوى صرامة في النظر األخرى العوامل ومن. القیمة بشأن قراراتھم في ESG." 

  خارج .  المثال سبیل على  المتحدة،  الوالیات  في المناخیة باإلفصاحات المتعلقة  (SEC) والبورصات المالیة األوراق   ھیئة توجیھ أجل  من  الضغط في  ھذا یتضح
  متطلبات   یتضمن  والذي  ، (CSRD)الشركات  استدامة   تقاریر  توجیھ  خالل   من   ھذا  یتضح.  األوروبي  االتحاد  من  أكبر  تنظیمیة  دفعة   ھناك  المتحدة،  الوالیات

  خارج  الشامل ESG أجل من(  باالستدامة المتعلقة  المخاطر وعوامل المخاطر  مظلة تحت اتتأكیدوال اإلبالغ، ومتطلبات ،النسبیة األھمیة تتقییما حول جدیدة
 سعیھا   أثناء  القیمة   وعرض  الشركة   باستراتیجیة  المتعلقة   الكبیرة  الرھانات  ببعض  الشركات   تقوم  التنظیمي،   والمنظور  المستثمر  منظور  عن  بعیًدا ).  المناخ
  إحدى  ھي  المثال،  سبیل  على  الطاقة،.  تماًما  مختلف  بشكل  الصناعة  قطاعات  على ESG تؤثر  حیث  قطاعھا،  في   والتھدیدات  الفرص  بین  التوازن  لتحقیق

 .أخرى جوانب في وضوًحا أقل تكون قد ولكنھا النواحي بعض في ESG روابط من العدید استخالص  بسھولة فیھا یمكن التي الصناعات

  تركیًزا   نشھد  والمرافق،  الطاقة   مجال  في  المثال،  سبیل  على". "التحتیة  البنیة  على  المناخ  لتغیر  المادي  التأثیر  نشھد  الطاقة،  قطاع  في: "Uwasomba  قولت
 السیناریوھات   تحلیل   إلى  اآلن  والعملیات   التحتیة  البنیة  فرق  تتطلع .  والصیانة   األصول،  وسالمة   الخدمة،   موثوقیة  حیث  من  سیما   ال   –   المؤسسة  مرونة  على

 شوھد  مما  –   تكراًرا  األكثر  االضطراب  حاالت  الحاالت،  بعض  وفي  –  التأثیرات  من  أعلى  مستویات  لتحمل  الحالیة  األصول  ضبط  إعادة  لكیفیة  والتخطیط
. الكربون  وإزالة   االنبعاثات  بخفض  الرئیسیین  لالعبین  القوي  االلتزام  ذلك  في  بما  البیئیة،  اآلثار  جیًدا  ندرك  جمیعًا  نحن  والغاز،  النفط  قطاع  في  وبالمثل،.  سابقًا
  تصور   یشمل  وھذا.  للصناعة  االجتماعیة  القیمة  عرض  لتشمل  بالمناخ،  المتعلقة  المخاطر   تتجاوز  وتشغیلیة  استراتیجیة  اعتبارات  أیًضا  نرى  فإننا  ذلك،  ومع

 
29 Will Bold Strategies Fuel Market Leading Growth? EY 2022 CEO Outlook Survey, EY, January. 10, 2020, https://www.ey.com/en_gl/ceo/will-bold-
strategies-fuel-market-leading-growth. 
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 الفرص  لدفع  االستثمار  جذب  على  القدرة  أو  –  الشحیحة  البشریة  الموارد  على  والتنافس  المواھب  جذب  على  القدرة  ترتبط.  والمجتمع   الموظفین  من  القطاع
 " .والمؤسسیة واالجتماعیة البیئیة بالحوكمة بطبیعتھ یرتبط والذي االجتماعي،  باإلدراك مباشًرا ارتباًطا – واالبتكار

  العدید   یجد  أن  للمرء  یمكن  ،Uwasomba  قولت  كما  المستھلك،  قطاعات  في  حتى.  أیًضا  األخرى  الصناعات  في  ESG  ـبال  الخاصة  التصورات  تأثیر  رؤیة  یمكن
  خطوط   اآلن  لدینا". "یتخذونھا  التي  بالخیارات  وعیًا  أكثر  اآلن  الناس  أصبح: "تقول.  واإلدراك  للقیمة  األجل  طویل  محرًكا  باعتبارھا  ESG ـال  عن  األمثلة  من

  ھائل   إیجابي  جانب  أیًضا  ھناك  ولكن  السلبي،  الجانب   على  التركیز  إلىESG   ـال  موضوعات  تمیل.  القضایا  ھذه  على   تأسست   كاملة  تجاریة  وعالمات  أزیاء
 الجدیدة  واالختیارات  المنتجات  في  ھذا   یحدث.  المؤسسة  تكسبھ  أن  یمكن  ما  باألحرى  ولكن  ،المؤسسة  ستخسره  ما  بالضرورة   التنظیمیة  المخاطر  تكون  ال  حیث

 " التكالیف انخفاض أو إیرادات  إلى بعضھا یُترجم والتي للمستھلكین،

 علیھم   یجب  أوالً، ".  الشركة  إستراتیجیة  من  كجزء   والمنتجات  القیمة   وسلسلة   عملیاتھا  بشأن  تقاریر  وإعداد ESG إدارة  إلى   الشركات  تحتاج: "Roberts  قولت
  أصحاب   ھم  من   تفھم  أن  المھم   من .  األجل  طویلة  لقیمة   تقدیمھم  كیفیة  فھم  في   المصلحة  أصحاب  تدعم  التي  التقاریر   وإعداد  والحوكمة،   ،ESG  إستراتیجیة  تطویر

  موقع   في  وخدماتھا  منتجاتھا  كانت  إذا  ما  فھم  إلى  أیًضا  مؤسساتال  تحتاج  ؟ESG  ـبال المتعلقة  الصعبة  أسئلتھم  عن   اإلجابة  على  قادر  أنت  وھل  المصلحة
 التنوع  مثل  االجتماعیة،  آثارھا   تحسین  إلى  الشركات  وحاجة  للطاقة  المتسارع  التحول  في  التغییرات   بشدة  تحركھا  والتي  ھذه، ESG ثورة  في  استراتیجي

  منتجاتھا   تطویر  على  كبیر  بشكل  الصحیة  الرعایة  تركز  المثال،  سبیل  على  ھذا؟ ESG مستقبل  في  لتلعبھ  مكان  لشركتك  ھل  .والسالمة  والصحة  والشمول
  منتجاتھا   كانت  إذا  فیما  والتصنیع  السیارات  شركات  تنظر  كیف  ھو  آخر  مثال.  الصحیة  الرعایة  إلى  والوصول  الصحة  في  المساواة  على  لتركز  وخدماتھا

 " الكربون منخفض اقتصاًدا ستالئم

 ESG نتائج  عن   ویبلغ  یقیس  الذي  المالي  القطاع  في   ھائلة  زیادة  نشھد: "Roberts  قولت.  العناصر  ھذه  كل  تتحد  حیث  جیدة  حالة  دراسة  المالي  القطاع  یقدم

 قیاس  في  البنوك  من  العدید  بدأت  المثال،  سبیل  على. واجتماعیًا  بیئیًا  المسؤولة   والمنتجات  الشركات  یمولون  أنھم  من  متزاید  بشكل  قلقون  إنھم". " الستثماراتھم
 االجتماعیة  التأثیرات   في  أیًضا  یفكرون  وھم.  الحراري   االحتباس  غازات  انبعاثات  في  سلبي  أو  إیجابي  بشكل   االستثمارات  مساھمة  كیفیة  مثل  البیئیة،  اآلثار
 " العدالة  االستثمارات تقود وكیف
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 القیمة  سلسة  عبر ESG ـال مخاطر   مسؤولیة مشاركة 

.  واحدة  تنظیمیة  وظیفة  على  ESG  ـ ال  مخاطر   تقییم  مسؤولیات  تقع   ال
 مسؤولیة  فھذه التنظیمي، والھیكل الحجم عن النظر بغض الواقع، في

  الخطوط   جمیع  عبر  والمواءمة  والتواصل  الشفافیة  تتطلب  مشتركة
  الخط   وظائف  إلى  األول،  الخط  في  الموقع  في  العملیات  من  التنظیمیة،

.  الثالث  الخط  في  وموضوعي  مستقل  تأكید  إلى  االمتثال،  مثل  الثاني
  وھي   الواقع،  في  المخاطر،  عن  النظر  بغض  متسقة  القیم  ھذه  تظل

 ). IIA( للمعھد الدولي للمدققین الداخلیین Three Lines Model  أساس

 استشاریة  بصفة  الداخلي  التدقیق  یعمل  أن  یمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة
" Uwasomba  قول ت.  الثالث  الخط   يف  موقعھ   خالل  من   التدقیق : 

  نظرنا   وجھة ". "الواقعة  بعد  ما   تأكید  خدمات   مزود  مجرد  لیس   الداخلي
 حتى الطاولة على مقعد لھم یكون أن یجب الداخلیین المدققین أن ھي

  تواجھھا   التي  ESG  ـلل   المادیة  المخاطر   ھي  ما  فھم  یحاولون  عندما
  األنسب   ھي   الداخلي  التدقیق  وظیفة  تكن  لم  إذا  حتى.  مؤسساتھم
  قد   والتي  ،ESG  على  بالمحافظة  متعلقة  معینة  مخاطر   لتقییم  بالضرورة

  تصنیف   واعتبارات  بمعاییر  ربما  یتعلق  فیما  الوضوح   بعض   توفر  أن  یمكن  أنھا  إال  ،الثاني  أو  األول  الخط  في  الموجودة  المھارات  من  مجموعات  تتطلب
 تقییم  في  الرئیسیة  األصول  أحد  تكون  أن  یمكن  والتي  األخرى،  الوظائف  بھ  تقوم  ال   عملیات  من  واسع  بنطاق  أیًضا الداخلي التدقیق  وظائف  تتمتع.  المخاطر

ESG ذلك إثبات في كبیًرا دوًرا  الداخلي التدقیق استشارات وتلعب الثقة، عن المستثمرون  یبحث األساسي، المستوى على. الفردیة المؤسسة مستوى على " 

. التنظیمیة  االحتیاجات  حیث  منالمطلوب  على تحقیق    القدرة  وعدم ESG فیما یتعلق بال  المتبعة  تواصلال  مناھج  ھو  القیادة  فرق  یقلق  ما. "Roberts  وافقت
 باستخدام   للسوق  متسق  وسرد  استراتیجي  نھج  إنشاء  الصعب  من  یكون  وقد  ،ESG  ـبال  یتعلق  فیما  األسواق  في  نشرھا   یتم  التي  المعلومات  من  الكثیر  ھناك

 متضافرة  جھوًدا  المستثمرون  یبذل  فجأة،   ولكن  المثال،   سبیل  على   لسنوات،  شائعًا   االستدامة  عن  الطوعي  اإلفصاح  كان  لقد.  مركزة  رئیسیة  أداء  مؤشرات
 فإنھ  نفسھ،   تلقاء  من  ESG  ـال   تقاریر  دقة  لتقییم  الالزمة  القدرات  بالضرورة  الداخلي  التدقیق  لدى  یكن  لم  لو  حتى.  عنھ  یفصحون  ما  على  المؤسسات  لمحاسبة

  مستشاًرا   لیكون  الداخلي  التدقیق  من  أفضل  أحد  یوجد  ال.  للواقع  التقاریر  تعكس  ان  لضمان  الالزمة  القویة  والضوابط  العملیات  لمراقبة  الالزمة  بالقدرات  یتمتع
 "  ESG ـبال  للنھوض  الالزمة والضوابط والعملیات الحوكمة لتعزیز مؤسستھ دعم في استراتیجیًا

  

https://www.theiia.org/en/content/position-papers/2020/the-iias-three-lines-model-an-update-of-the-three-lines-of-defense/
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 ESG الـ مخاطر تقییم
 الداخلي  للتدقیق المتاحة األدوات

 

 النسبیة  األھمیة  تقییم 

  بشكل   ESG  الـ  مخاطر  فھم  إلى  تسعى  التي  للمؤسسات  كبیرة  مضافة  قیمة  لتوفیر  الداخلي  للتدقیق  المتاحة  واألدوات  األسالیب  من  متنوعة  مجموعة  ھناك
 .النسبیة  األھمیة  تقییم  باسم  الجوھریة  ESG  الـ  موضوعات  لتحدید  االستدامة  متخصصو  یستخدمھا  التي  الشائعة  األدوات  إحدى  تُعرف  المثال،  سبیل  على.  أفضل

".  المخاطر  وإدارة   التقاریر  وإعداد  ، المؤسسة  استراتیجیة  من  كجزء ESG موضوعات  أولویات  لتحدید  قیاسي  نھج  ھي  النسبیة  األھمیة   تقییمات : "روبرتس  تقول
 المؤسسة یدعم مما المصلحة، وأصحاب لعملك بالنسبة أھمیتھا على بناءً  والكمیة  النوعیة حیث من الصلة ذات ESG موضوعات لقیاس األشیاء ھذه تُستخدم"
 ".المخاطر إدارة وأسالیب وأھدافھا إستراتیجیتھا في استخدامھا یجب  التي ESG عناصر تحدید في النھایة يف

  خاطر الم  تقییمات   إجراء  عن  الرئیسیة  االختالفات  بعض  على  تحتوي  النسبیة  األھمیة  تقییمات  إجراء  عملیة  فإن  ،المتأصلة  التشابھ  أوجھ  بعض  من  غمالر  على
 قبوالً   األكثر   النموذج  یأتي.  المخاطر  من  التنظیمي  التأثیر  یتجاوز  بكثیر  أوسع   سیاق  على  بطبیعتھ  النسبیة  األھمیة  تقییم  یحتوي  ،المثال  سبیل  على.  التقلیدیة

 : خطوات سبع إلى العملیة یقسم لذيوا ، )WBCSD(  المستدامة للتنمیة  العالمي األعمال مجلس  من ESG للـ  النسبیة األھمیة لتقییم

 .النسبیة  األھمیة تقییم من الغرض تحدید •

 . المثالیة النسبیةاألھمیة  دورة تحدید •

 ). المجتمعي التأثیر منظور  أو/و الجدوى  دراسة منظور( النسبیة لألھمیة المؤسسة منظور تأسیس •

 . الموضوعات تحدید •

 .التقییم في المصلحة  أصحاب مشاركة تحدید •

 .النسبیة األھمیة  درجات لحساب معاییر وضع •

30.النھائي التقییم في لتضمینھا الجوھریة الموضوعات تحدید النسبیة، األھمیة درجات على بناءً  •
F 

 والتدقیق (ERM) المؤسسة  مخاطر  إدارة  في  المؤسسة  مخاطر  إدارة  عملیات   ضمن  ESG  الـ  مخاطر  تضمین  لدعم  النسبیة  األھمیة  تقییم  استخدام  أیًضا  یمكن
  المخاطر  على المؤسسة مخاطر  إدارة تطبیق: المؤسسة  مخاطر إدارة ، WBCSDو  COSOإرشادات خالل من  ERMفي  ESGدمج  عن اإلبالغ یتم قد. الداخلي
 .31مة والحوك واالجتماعیة البیئیة

  القصیر   المدى  على  تتقدم  أن  نتوقع  والتي  المؤسسیة،  المخاطر  إدارة  في  ESG بدمج  قامت  التي  الناضجة  الشركات  من   قلیل  عدد  سوى  یوجد  ال: "روبرتس  تقول
 ".الداخلي التدقیق خطة لتحدید المادیة ESG موضوعات استخدام أیًضا  یجب". "األخرى  الشركة  مخاطر  مع ومواءمتھا ESG مخاطر  دمج یجب حیث

 المزدوجة  النسبیة  األھمیة  تقییمات

  متطلبات   عن  األوروبي  االتحاد   أعلن  فقد  التفاصیل،  من  االنتھاء  عدم  من  الرغم على.  التطور  في  آخذة  النسبیة  األھمیة تقییمات  أن  إلى   أیًضا  اإلشارة  وتجدر
 فیھ، تعمل  الذي   المجتمع  داخل واجتماعیًا، بیئیًا ،المؤسسة تأثیر فإن ، ESG  الـ حالة  في. قریبًا" المزدوجة النسبیة األھمیة "  تقییمات  إلجراء المعنیة مؤسساتلل
 المزدوجة  النسبیة  األھمیة  تقییم  یعطي).  المستقبلیة  التنظیمیة  للمعاییر  المفترض   ولالمتثال(  للمستثمرین  بالنسبة  المؤسسات  على  المخاطر  تأثیر  عن  أھمیة  یقل  ال

 
30. The Reality of Materiality: Insights From Real-world Applications of ESG Materiality Assessments, World Business Council for Sustainable 
Development, June 20, 2021, https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Redesigning-capital-market-engagement/Resources/The-reality-of-
materiality-insights-from-real-world-applications-of-ESG-materiality-assessments.  
31. Enterprise Risk Management: Applying Enterprise Risk Management to Environmental, Social, and Governance-related Risks, COSO and World 
Business Council for Sustainable Development, October 2018, https://www.coso.org/Documents/COSO-WBCSD-ESGERM-Guidance-Full.pdf.  

https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Redesigning-capital-market-engagement/Resources/The-reality-of-materiality-insights-from-real-world-applications-of-ESG-materiality-assessments
https://www.coso.org/Documents/COSO-WBCSD-ESGERM-Guidance-Full.pdf
https://www.coso.org/Documents/COSO-WBCSD-ESGERM-Guidance-Full.pdf
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Redesigning-capital-market-engagement/Resources/The-reality-of-materiality-insights-from-real-world-applications-of-ESG-materiality-assessments
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Redesigning-capital-market-engagement/Resources/The-reality-of-materiality-insights-from-real-world-applications-of-ESG-materiality-assessments
https://www.coso.org/Documents/COSO-WBCSD-ESGERM-Guidance-Full.pdf
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 عن   اإلبالغ  الشركة   على  یجب  المثال،  سبیل  على.  المؤسسة  على  إیجابي  بشكل   بالضرورة  المعلومات   ھذه  تنعكس   لم   لو  حتى  –  الجانبین  لكال  متساویاً   وزناً 
  یُظھر   قد  مما  الحراري،   االحتباس  غازات   انبعاثات   خالل   من  البیئة  على  المؤسسة   تأثیر  جانب  إلى   بالمناخ  المتعلقة  القضایا  بسبب  تواجھھا   التي  المخاطر  تأثیر
 تقوم  ال   قد  كلیھما،  تقییم  بدون.  ذاتھ  حد  في  مخاطرة   أیًضا  یمثل  ولكنھ  المتغیر،   المخاطر   لمشھد  یستجیب  كیان  عن  عبارة  المؤسسة .  للتحسین  كبیًرا  مجاالً 

 والسمعة  المالیة  للعواقب  الكاملة الصورة بتحلیل مؤسساتال

  بتقییم   یتعلق  فیما  التطور  من   عالٍ   مستوى   ستدعم  والتي  النسبیة،  لألھمیة  مزدوجة  تقییمات  إجراء  استكشاف  في  للتو  اآلن  الشركات  بدأت: "روبرتس  تقول
 تقول   كما   ،"التنفیذ  حیز  األوروبي  االتحاد  متطلبات  دخول  مع  المزدوجة  النسبیة  األھمیة  نھج  استخدام  یتغیر  أن  المتوقع  من  ذلك،  ومع". "ESG  لـ   مخاطر 

  بالمخاطر   المتعلقة  األخرى  والوظائف  الداخلي  التدقیق  یفھمھا  التي  المجاالت   ھي  وعالقتھا  المترابطة   المخاطر  ومحركات  المخاطر   مفھوم  إن.  أوواسومبا
 الخاصة التدقیق خطة في  تضمینھا على الداخلي التدقیق وظائف تشجیع یتم أنھ  وأضافت. التقییم من النوع ھذا مقاربة أثناء  فیھا مؤسساتھم  تساعد أن ویمكن

 .األوروبي  االتحاد في عملیات لدیھا المؤسسة  كانت إذا  سیما ال  المجال، ھذا حول المزید فھم في البدء أجل من االقتضاء عند بھم

 المعیاریة  المقارنة 

  حققھا  التي التطورات   إلى  النظر  المفید  من یكون قد النضج،  ھذا نحو التالیة الخطوة  اتخاذ في مؤسساتھم توجیھ إلى یتطلعون الذین الداخلیین للمدققین بالنسبة
  معیاریة  مقارنة  لتوفیر  موقعھ  في  ببراعة  الداخلي  التدقیق  وضع   یتم   غیرھا،  من  نضًجا  أكثر  المؤسسات  بعض  فیھا  تكون   قد   بیئة  في: "أواسومبا  تقول.  اآلخرون
  خارج   أو  قطاعي  في  اآلخرون  یقوم  كیف‘  مثل  علیھا  واإلجابة  الصلة  ذات   األسئلة  بطرح  لھم  یسمح  وضع  في  إنھم". "النضج  تقییم  من  نوع  طریق  عن  تنظیمیة
 "بثمن یقدر ال ESG ببرامج المتعلقة الموجودة الثغرات  مكان حول للشركة البصیرة من النوع ھذا توفیر ‘شركتي؟ تقارن وكیف بذلك، قطاعي

 متزایدة  لضغوط  الشركات  تعرضت  والتي  الشركة،  إفصاحات  ھي  المعیاریة  المقارنة  عملیة  في  استخدامھا  الداخلیین  للمدققین  یمكن  التي  الموارد  أوضح  من
  مثل   ESG  بالـ   تتعلق  أخرى  مواضیع  ولكن  ،المناخ  مخاطر   عن  الكشف  على  خاص  ل بشك  التركیز  تم.  لتقدیمھا  اآلخرین  المصلحة   وأصحاب  المستثمرین  من

 غازات   بروتوكول   مثل  ESG  للـ  الجودة  تقاریر  إلعداد  أساًسا  وفرت  أن  یمكن   عمل  أطر  وجود  من  الرغم  على.  أیًضا  باالھتمام  حظیت  قد  اإلنسان  وحقوق  التنوع
 تقییم  ، بعد رسمیًا عنھا اإلعالن یتم لم  التي العالمیة  اإلبالغ  معاییر  مع  ، )TCFD(  بالمناخ المتعلقة  المالیة باإلفصاحات المعنیة العمل  وفرقة  الحراري  االحتباس

  اإلبالغ   مخاطر ضد مھًما  رادًعا یكون أن یمكن – لذلك وفقًا التعدیالت بإجراء ضمان  وتقدیم – نفسھا الشركة إفصاحات ضد نظیرة شركة إفصاحات جودة
 .الداخلي التدقیق خطط في التحلیل من النوع ھذا تضمین أیًضا یمكن). المقصود أو( المقصود غیر )greenwashing( األخضر ل الغس مثل المرتبطة

 ESG الـ مخاطر   تقییمات  من وغیرھا المناخ  مخاطر  تقییم 

 المؤسسةب  الخاصة  ESG  الـ   مخاطر  تقییم  استراتیجیة  نضوج  في  التالیة  الخطوة  فإن  حالیًا،  بھا  المعمول  األطر  وتقییم  بالمؤسسة  صلة  األكثر  المخاطر  تحدید  بعد
 في .  الحوكمة  ومخاطر  االجتماعیة  بالمخاطر  مرتبطة  إضافیة  تقییمات  أیًضا  ولكن  المناخ،  مخاطر  تقییمات  ھذه  وتشمل.  للمخاطر  محددة  تقییمات  تنفیذ   ھي
  تحلیل   یتطلب  أن  المحتمل  من  المثال،  سبیل  على(  الصناعة  في  تنضج  تزال  وال  الفني  التحلیل  من  عالٍ   مستوى  تتطلب   ھذه  المخاطر   تقییمات  بعض  أن  حین

  بثمن  یقدر  ال  یكون  أن  یمكن  العملیة  من  كجزء  الداخلي  التدقیق  إشراك  فإن  ،)ذلك  إلجراء  خارجیة  خبرة  والفرص  المناخ  مخاطر  إلبالغ  للمناخ  TCFD  سیناریو
  أصحاب   ومتطلبات  الصناعة  حسب  األولویات  تحدید  یدعم  أن  أیًضا  الداخلي   للتدقیق  یمكن   اكتملت؛   قد  التقییمات  كانت   إذا   ما  فھم   على   المؤسسة  لمساعدة
 . المتاحة والموارد المصلحة

  األوسع   ESG  الـ  مخاطر  مجاالت  أحد  من  تقریبًا  فرعیة  مجموعة  أنھا  على  التقییمات  من  وغیرھا  المناخیة  المخاطر  تقییمات  إلى  النظر  یمكن: "أوواسومبا  تقول
  فھم   الكتساب   حقًا  للتركیز  فرصة  التقییم  ھذا  یعد  المثال،  سبیل  على  المناخ،  مخاطر  تقییمات  حالة   في". "للشركة  النسبیة  األھمیة  تقییم  نتیجة  تكون  قد  التي

  للشركة،   بالنسبة  جوھري  ھو  لما  فھمك  بمجرد  ولكن  أوالً،  المؤسسة  تحدده  أن  یجب  ما  ھو   ھذا  یكون  ال  قد.  المناخ  تغیر  لمخاطر   المؤسسة  لتعرض   أعمق
 ." التالي  الھدف ھو المناخ  مخاطر تقییم إكمال یكون أن یجب ،ESG الستراتیجیة المبكر  التطویر من  كجزء

  سبیل   على  ، COVID-19  جائحة أعقاب  في .  المخاطر  لمشھد الحالي  للواقع نظًرا  خاص  اعتبار  ذا  األخیر المتغیر  ) IIA(  الداخلیین  للمدققین الدولي المعھد  وجد
  جمیع من٪ 18 فإن ،North American Pulse of Internal Audit 2022 لـ وفقًا. المیزانیة في تخفیضات الداخلي التدقیق وحدات من كبیر عدد شھد المثال،

  من  نسبة  أعلى   شھد  الذي  العام  وھو  –  السابق  العام  عن  2021  عام  في  المیزانیة  في  ضت اانخف  شھدت   االستطالع  شملھا  التي  الداخلي  التدقیق  وظائف

 یمكن   ال  أنھ  إال  ،الجائحة  قبل   ما  لمستویات  تحسینًا  یعد  ھذا  أن   حین  في٪).  36(  المسح  تاریخ  في  الداخلي  التدقیق  وظائف   بین   عنھا  المبلغ  المیزانیة  تخفیضات

 المئویة  النسب  أدنى  2021  و  2020  عامي  شھد  للبیانات،  وفقًا.  المیزانیة  في  زیادات   عن  تبلغ  التي  الداخلي  التدقیق  لوظائف  بالنسبة  نفسھ  الشيء  قول

  یشیر ).  التوالي  على  ،2021  في٪  24  و  2020  في٪  20(  2008  عام   منذ  الداخلي  التدقیق  میزانیة  في  زیادات  عن  أبلغوا   الذین  االستطالع   في  للمشاركین

 من   عامین  من  ببطء  العالم  یخرج  حیث  مؤسسات ال  بین  الحذر  أو  العام  الیقین  عدم  یعكس  قد  الداخلي   التدقیق  میزانیات  في  البطيء  النمو"  أن  إلى  التقریر 

https://ghgprotocol.org/
https://ghgprotocol.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
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  في   الداخلي  التدقیق  وظائف  من  یُطلب  قد  ،التباطؤ  ھذا   استمرار  حالة  في ".  ءالوبا  انتشار  قبل  السفر  إلى  العودة  عن  اإلحجام  عن  فضالً   ،COVID-19  اضطراب
  االستدامة (  المدى  طویلة  رؤیة  تتطلب  التي  غیرھا  على)  التنظیمیة  الحوكمة(   المدى  قصیرة  ESG  موضوعات  لبعض  األولویة  إعطاء  الحاالت  بعض

 .)االجتماعیة

 ، TCFD  سیناریو  تحلیل  مثل  أطر  في  المحددة  الصناعة  معاییر  اتباع  أجل  من  الھدف،  ھو  التقییمات  ھذه  مثل  استكمال  یكون  أن  یجب  بینما  أنھ  روبرتس  تضیف
  مراقبة   تتطلب  التي  المتنوعة  البیانات  مجموعات  دمج  ،المثال  سبیل  على  المناخ،  مخاطر   تقییم  یتطلب .  ضروري  التقنیة  المعرفة  من  للغایة  عالٍ   مستوى  فإن

  الداخلي   التدقیق  یركز  أن  ینبغي  ال.  الداخلي  التدقیق  لوظیفة  المعرفیة  القاعدة  خارج  ھذا  سیكون  ،الحاالت  معظم  في.  واالتساق  الدقةو  للشفافیة  دؤوبًا  وتأكیًدا
 في   المتخصصة  الخارجیة  الوظائف  مع  التعاون  خالل  من  كمستشار  العملیة  في  المشاركة  على  یركزوا  أن  یجب  ولكن  ،بأنفسھم  التقییمات  ھذه  مثل  إكمال  على
 التأثیر  استخدام  مواءمة  ،المثال  سبیل  على(  المخاطر  لتقییم  األوسع  المؤسسة  نھج  مع  یتماشى  بما  المناخ  مخاطر  تقییم  من  التقییمات  ھذه  تستفید.  المجال  ھذا

 .)واالحتمال

 یحتاج : "أواسومبا  قولت.  الواقع  في  تماما،   العكس  على  بل.  ESG  حول  بھ  الخاصة  المعرفة  قاعدة  لتوسیع  یسعى  أن  ینبغي  ال   الداخلي  التدقیق  أن  یعني  ال  ھذا
 تأثیر  لھا  التي  المخاطر   عن  المزید  لمعرفة  الداخلي  التدقیق  لفرق   وفرصة  مثیر   مجال  ھذا". "بأنفسھم  التعلم  إلى  وفرقھمللتدقیق الداخلي    التنفیذیون  الرؤساء
 إلى   تحتاج  فإنھا  والفرص،  المخاطر  لھذه  مؤسستھا  إلعداد  مستشاًرا  تكون   أن  إلى  تسعى  التي  الداخلي  التدقیق  لفرق  بالنسبة.  مؤسساتھم  على  حقیقي  تحولي

 ".بأنفسھا فھم بناء

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-TCFD-Technical-Supplement-062917.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-TCFD-Technical-Supplement-062917.pdf
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 االستنتاج 

 

 التطور  دائم  خطر

  طبیعة   ھي   وكما.  األخیرة  اآلونة  في  أكبر   أھمیة  المخاطر   مجاالت   بعض  اكتساب  مع  –  المخاطر  من  كاملة   سلسلة  تتضمن  ذاتھا  حد  في   ESG  الـ   مخاطرإن  
 عام  یمثل  ،عدیدة  نواحٍ   من  .ونضجھ  ESG  الـ  إطار  في  للموضوعات  الداخلیین  المدققین  فھم  تطور  مع   حتى  والنضج  التطور  في   قلیل  عدد  یستمر   ، المخاطر

  ومع .  ESG  مناقشة  في  ةوحقیقی  ،ةراغب  ،ةنشط  ةمشارك  لتكون  عبءال   ھذا  مثل  السابق  في  مؤسساتال   تشھد  ولم  ،الموضوعھذا    وصلھ  مستوىأعلى    2022

  ، الفردي  المستھلك   إلى  وصوالً   میینالتنظی  المصلحة  وأصحاب   مؤسساتوال  الحكومات  اھتمام  وازدیاد  ،العالم  مستوى  على  ESG  الـ   بشأن  الوعي  تزاید  مع   ،ذلك
 . ومطالبھم لمخاوفھم لالستجابة مستعدة مؤسساتال  تكون أن یجب

 التوجیھ  انتظار  أثناء  ESG  بتقییم  یتعلق  فیما  اإلجراءات   من  مزید  على  الطلب   تلبیة  فإن  ،بوصلة  بدون  الغابة  في  التنزه  أو  مالحیة  معدات   بدون  طائرة  قیادة  مثلك
  تحت   أدوات  الداخلي  التدقیق  یمتلك  ،ھذه  المخاطر  بیئة  في  حتى  ذلك، ومع.  معھ  التعامل  سوء  حالة  يف  أیًضا  ومكلفًا  صعبًا   یكون  أن  یمكن  الرسمي  التنظیمي
  خالل   من  وحتى  ، ESG  مخاطر  تقییم  بشأن  االستشاریة  الخدمات   خالل  من  ،ESG  لضوابط  موضوعي  تأكید  خالل  من  –   كبیرة  تنظیمیة  قیمة  لتوفیر  تصرفھ
  الخطوط   بین  والمواءمة  والشفافیة  الجید  االتصال  تشغیل  الداخلي  التدقیق  خالل  من  یتم  ،عدیدة  نواحٍ   من.  حولھا  والتثقیف  ESG  بمخاطر  للتوعیة  البسیط  الترویج
  الداخلي  للتدقیق  التنفیذیین  الرؤساء  قبل  من  ومتابعتھ  بنشاط  تشجیعھ  وینبغي  ،فیھ  تتواجد  أن  یجب  بثمن  یقدر  ال  منصبًا  ھذا  یُعد.  المصلحة  وأصحاب  الثالثة
 . ینالحالی
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  المعھد الدولي للمدققین الداخلیین عن
من أكثر من  عضو منتسب 210,000أكثر من  وتخدمھو جمعیة مھنیة دولیة و مقرھا في بحیرة ماري، فلوریدا، الوالیات المتحدة األمریكیة. و 1941سنة المعھد الدولي للمدققین الداخلیین تأسس 
 .ییر واالرشاد والشھادات المتعلقة بمھنة التدقیق الداخليیعتبر المعھد الدولي للمدققین الداخلیین صوت مھنة التدقیق الداخلي، والمرجعیة المعترف بھا عالمیا، والمصدرالرئیسي للمعا .دولة وإقلیم 170

والعالمیة؛ والتدریب على مستوى عالمي؛ والمعاییر والتوجیھ؛ باإلضافة إلى برامج إصدار الشھادات العالمیة، یتمتع أعضاء المعھد الدولي بمزایا مثل الوصول إلى الشبكات المھنیة المحلیة والوطنیة 
 theiia.org ، قم بزیارةلمزید من المعلومات لتنفیذي؛ والفرص الوظیفیة؛ والموارد مثل خدمات الجودة في المعھد الدولي.والبحث ؛ والتطویر ا

  EYعن

EY توفر فرق مال. بفضل البیانات والتكنولوجیاوالمجتمع وبناء الثقة في أسواق رأس ال، مما یساعد على خلق قیمة طویلة األجل للعمالء واألفراد لبناء عالم عمل أفضل ةموجود ،EY  المتنوعة في
طرح فرق ، تالستراتیجیة والضرائب والمعامالتواالستشارات والقانون وا تأكیددولة الثقة من خالل الضمان ومساعدة العمالء على النمو والتحول والعمل. من خالل العمل عبر ال 150أكثر من 

EY .أسئلة أفضل للعثور على إجابات جدیدة للقضایا المعقدة التي تواجھ عالمنا الیوم 

 & Ernst، وكل منھا عبارة عن كیان قانوني منفصل. ال تقدم شركة Ernst & Young Global Limited، وقد تشیر إلى واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء في إلى المنظمة العالمیة EYتشیر 
Young Global Limitedخدمات للعمالء. تتوفر معلومات حول كیفیة قیام ھي شركة بریطانیة محدودة بالضمان، و ،EY  بجمع واستخدام البیانات الشخصیة ووصف الحقوق التي یتمتع بھا

زیارة القانون حیثما تحظره القوانین المحلیة. لمزید من المعلومات حول منظمتنا ، یرجى  EY تمارس الشركات األعضاء في . الey.com/privacy األفراد بموجب تشریع حمایة البیانات عبر
 ey.comموقع 

Ernst & Young LLP  ھي شركة عضو في خدمة العمالء فيErnst & Young Global Limited .تعمل في الوالیات المتحدة 

 إفصاح
قط استخدامھا ھذه الوثیقة ألغراض إعالمیة وتعلیمیة. ال تھدف ھذه المواد إلى تقدیم إجابات نھائیة لظروف فردیة محددة وعلى ھذا النحو یُقصد منھا ف (IIA) لمدققین الداخلیینل الدولي معھدالینشر 

أي مسؤولیة تجاه أي شخص  (IIA) لمدققین الداخلیینالدولي ل معھدالل لمدققین الداخلیین بالتماس مشورة الخبراء المستقلین فیما یتعلق مباشرة بأي حالة محددة. ال یقبالدولي ل معھدالكدلیل. ویوصي 
 .یعتمد وحده على ھذه المواد

 .Ernst & Young LLPالعالمیة أو  EYاآلراء الواردة في ھذه المقالة ھي آراء المؤلفین وال تعكس بالضرورة آراء أعضاء منظمة 
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الى اللغة العربیة فریق عمل من جمعیة المدققین الداخلیین في لبنان مؤلف من كارین أسو، محمد شھاب، أنطوني بومنصور،  لوثیقةقام بترجمة ھذه ا
 األستاذ ناجي فیاضعضو مجلس الحكام  رئاسةب ،دالیا بوكروم، فادي عماري و محمود غالییني
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