
 
 

 

ة إخبارية  نشر
 

 للمراجعة: السيدة نادين الحسن
ق األوسط ي ديلويت الشر

 المسؤولة عن العالقات العامة ف 
 +961-1-748 444هاتف: 

 nelhassan@deloitte.com 
 

ي أحدث تقرير لها ، 
 
 ف

ي مجالس اإلدارة لمزيد من الجهوزية  للتعامل    ديلويت
 
تكشف عن حاجة لجان التدقيق ف

ي 
 مع التغّير المناخ 

 
ي معظم 

ي جميع أنحاء العالم ال تجري  أعضاء مجلس اإلدارة ف 
ي تم استطالعها ف 

لجان التدقيق الت 
للقيام بمسؤولياتها  الجهوزية ىل% منها أنها تفتقر إل50نقاشات منتظمة حول المناخ، ويعتقد 

 التنظيمية حول المناخ 
 

ت شبكة ديلويت العالمية العدد األول من   –  2021نوفمير  16 سلسلة المواضيع المتقدمة للجان  نشر
ي مجالس اإلدارة فيها. وباالستناد إىل   التدقيق 

ي ودور لجان التدقيق ف 
الذي يركز عىل مسألة التغّير المناخ 

العالم،   ي عدد من دول 
اإلدارة ف  ي مجالس 

التدقيق ف  آراء لجان  فيه  استطلعت  الذي  االستبيان  نتائج 
ا 60وجدت ديلويت أن    من هذه 

ً
ي بشكل منتظم، وأن  % تقريبا

المناخ  التغّير  للجان ال تناقش مسألة 
“. وبناًء عىل ذلك، فإن نصف هذه  47

ً
لعون مناخيا

ر
ون أنفسهم ”مط % من أعضاء هذه اللجان ال يعتير

ورية للقيام بمسؤولياتها التنظيمية بخصوص المناخ.   اللجان تفتقد القدرات الض 
 

أعضاء   شمل  الذي  االستبيان  هذا  نتائج  ي  كشفت 
ف  اإلدارة  مجالس  ي 

ف  التدقيق  عن    40لجان  دولة 
اليقّي    بعدم  أوسع  إحساس  إىل  منها  يشّي كل  اللجان،  هذه  عمل  تعيق  ي 

الت  العراقيل  من  مجموعة 
كات بشكل عام. وهذا ما دفع ديلويت إىل تضمّي    ي مجلس اإلدارة والشر

المحيط بالمناخ واالستدامة ف 
جموعة من الحلول التفصيلية المحتملة لمساعدة لجان  تقريرها عدد من التوصيات هي عبارة عن م 

اإلدارة  التدقيق   ي مجالس 
التعامل مع مسألة  ف  كاتها عىل  ي تسىع جاهدة لمساعدة مؤسساتها / شر

الت 
 . ي
 التغّير المناخ 

 
ورة    عىل نتائج االستبيان، أكدت شارون ثورن، رئيسة مجلس إدارة شبكة ديلويت العالمية عىل ض 

ً
تعقيبا

، وقالت: ”تستطيع   ي
ي تفرضها مسألة التغّير المناخ 

مبادرة مجتمع األعمال إىل التصدي للتحديات الت 
ي  
كاتها عىل اتخاذ المزيد من اإلجراءات الحاسمة لمعالجة مسألة التغّير المناخ  لجان التدقيق مساعدة شر

ي 
ف  المشاركة  وتّية  وزيادة  المسألة  بهذه  التعريفية  الحمالت  زيادة  ي    من خالل 

يقتض  معالجتها. وهذا 
من   التخفيف  خطط  ووضع  منها،  بكل  الخاصة  البيئية  المخاطر  ملف  بتقييم  كاتهم  قيام شر ورة  ض 
تأثّياتها من أجل خفض بصماتها الكربونية، واالمتثال للمعايّي البيئية واالجتماعية والحوكمية العالمية،  

ي هذا المجال.“ 
كاتهم ف   وإعداد تقارير دقيقة حول تقدم شر

 
 العراقيل الرئيسة إلعطاء األولوية للمسائل المناخية 

 
ي تعيق جهود لجان 

رصد االستبيان الذي أجرته ديلويت مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية الت 
اإلدارة  التدقيق   ي مجالس 
ي ذكرها  ف 

الت  الداخلية  العراقيل  ي مقدمة 
. وف  ي

المناخ  التغّير  لمعالجة مسألة 
 ( اللجان  هذه  افتقار  ي 

يأت  آراؤهم  المستطلعة  التدقيق  لجان  واضحة  65أعضاء  اتيجية  اسي  إىل   )%
ي تؤدي بدورها إىل عدم استخالص الرؤى الموثوقة  

لمعالجة هذه المسألة، يليها رداءة جودة البيانات الت 
. أما بخصوص  القاب ي

التغّير المناخ  ي صناعة القرار المتعلقة بمسألة 
لة للتطبيق من أجل استخدامها ف 

% من  60العراقيل الخارجية، فقد تصدرتها مسألة االفتقار للمعايّي العالمية إلعداد التقارير وفق ما ذكر  
ي االستبيان.  

 المشاركّي  ف 
 

ي عىل الشر 
كات القيام بكثّي من الجهود الداخلية حت  تتمكن من  أظهرت نتائج استبيان ديلويت أنه ينبىع 

% من المشاركّي  الذين أعربوا عن  42حصد ثمار جهودها التنظيمية. وتستند هذه النتيجة إىل إجابات 
األغلبية   أفادت  المناخية؛ كما  للمسائل  مؤسساتهم  استجابة  وشعة  فاعلية  عن   

ً
حاليا رضاهم  عدم 
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؛  %( أن م70العظىم من المشاركّي  )  ي
ؤسساتهم لم تقم بإجراء أي تقييم شامل لمسألة التغّير المناخ 

ي العديد من الحاالت نتائج تقييم هذا  
 
وبناء عىل ذلك، فإن البيانات المالية لهذه المؤسسات ال تعكس ف

ي وتّية جهودها  
 
ي مجملها، تبّي  هذه اإلجابات بوضوح حاجة هذه المؤسسات لإلشاع ف

 
. وف ي

التأثّي البيت 
ي سلم أولوياتها.   الرامية

 
ي ووضع هذه التحديات ف

 لمعالجة تحديات التغّير المناخ 
 

 توصيات العمل المستقبلية 
 

احات جاءت   ي معالجة التحديات المناخية، أورد المشاركون مجموعة من االقي 
 
من أجل تعزيز التقدم ف

حات الثالثة التالية: تحسّي  مستوى تثقيف لجان التدقيق   ي مقدمتها المقي 
 
ي  ف

 
حول  مجالس اإلدارة  ف

ي إعداد التقارير المنتظمة  87المسألة المناخية )
 
%(؛ ضمان توفّي معلومات إدارية جيدة الستخدامها ف

اتيجيتها 79لمجالس اإلدارة )  كات واسي  اتيجية المؤسسية للشر %(؛ وضمان المواءمة الداخلية بّي  االسي 
 %(. 78المناخية )

 
االست هذا  نتائج  تعليقه عىل  معرض  ي 

 
ريغان،  ف داميان  قال  البيان،  التقارير  المدير  إعداد  مسؤول عن 

ي الوقت الذي بدأت فيه لجان التدقيق  
 
ق األوسط: ”ف ي ديلويت الشر

 
ي مجالس  والضمان لالستدامة ف

 
ف

تقييمات  اإلدارة   ي 
 
وف لمؤسساتهم  المالية  البيانات  ي 

 
ف المستقبلية  اضات  االفي  إظهار  بكيفية  تهتم 

ي يتعّي  عليها اتخاذها لتحسّي  عملية    المخاطر، ال تزال أمام
هذه اللجان مجموعة من الخطوات الت 

صناعة القرار فيها، ووضع مجالس إدارتهم ومؤسساتهم عىل السكة الصحيحة لالستجابة ألزمة التغّير  
ة، وهي   ي الملحر

.“ وختم داميان تعليقه بالقول: ”تدرك ديلويت أهمية معالجة أزمة التغّير المناخ  ي
المناخ 

ي شت  أرجاء العالم عىل تزويدهم   ت
 
ي بناء قدراتها حت  تتمكن من مساعدة عمالئها ف

 
واصل االستثمار ف

ورية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات ف علة قائمة عىل معلومات مناخية موثوقة ونشر  ا بالمعرفة والموارد الض 
 اإلفصاحات ذات الصلة بهذه المسألة.“ 

 
سلسلة المواضيع المتقدمة للجان التدقيق الصادرة عن ديلويت    لالطالع عىل مزيد من المعلومات حول

: غلوبال  ، ُيرخر زيارة الموقع التاىلي
global.corpgov.deloitte.com   

 
 

 منهجية االستبيان 
صدرها ديلو 

ُ
ي ت

يت غلوبال إىل يستند اإلصدار األول من سلسلة المواضيع المتقدمة للجان التدقيقالت 
ي سبتمير  

عضو لجنة تدقيق موزعة عىل العديد من    350شمل    2021استبيان شامل أجرته ديلويت ف 
ق األوسط وأفريقيا. وكانت   ، منطقة آسيا المحيط الهادئ، أوروبا، الشر : األمريكيتّي  دول العالم، وهي

 %( ممن يرأسون لجان التدقيق هذه. 56أغلبية المشاركّي  ) 
 

ي شملها االستبيان، كان  بخصوص نوع ال
كات الت  ي لجان التدقيق التابعة  67شر

% من المشاركّي  أعضاء ف 
ي سوق األوراق المالية، و  

كات مدرجة ف  كات ذات  17لشر ي لجان التدقيق التابعة لشر
% منهم أعضاء ف 

كات العائلية.   ملكية خاصة بما فيها الشر

 
 

 - انتىه  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشّي إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرخر االطالع عىل  المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
للحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانوت 

ي صحيحة إىل حّي  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مس ق األوسط( شر  ؤولية محدودة: عن ديلويت آند توش )الشر

اكة ذات    كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر اكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر ق األوسط( شر ديلويت آند توش )الشر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقير مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.  توهماتسو المحدودة،  وهي شر

ي تقديم الخدمات المهنية اإل د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ هي واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا ك .شر ي منطقة  د إم إي ة إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقير

ر
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانّي  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا
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كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أ كة التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر د  و إلزام شر
كة إم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصّي  بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

 فقط عن أفعالها أو تقصّيها. 

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبلال ُيستخد ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي   شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من شر ألخّية وكل من الشر
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة وعند تقديم الخدما . ال تستطيع الشر أو  ت، تتعاقد كل شر

كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصّيها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصّي  بهكيان  تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

وت    ُيرخر مراجعة موقعنا االلكي 
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، واإل  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات تعتير ديلويت شر

ائب والخد  كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠مات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بّي  خمس شر شر
ي أكير من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنّتي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مي 
ي   ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ 

ي ف  : وأثرهم اإليجاتر ي عىل العنوان التاىلي
وت   . www.deloitte.comمختلف القطاعات، ُيرخر مراجعة موقعنا االلكي 

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرخر إرسال رسالة رد   ي الرسائل اإللكي 

ي خانة الموضوع. Unsubscribeإىل المرسل تحمل عبارة " للتوقف عن تلف 
 " ف 
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