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 .األصدقاءاألقارب و  .................كلإلــــى
 

 المتواضع جهدي ثمرة أهدي
 

 

 

 

 

 

 الباحث
 



 ﴾ وعرفان شكر ﴿
 

 الحمد هلل الذي وفقني إلنجاز هذا العمل المتواضع

ن أتقدم جبزيل الشكر أال يسعين وأنا بصدد وضع اللمسات األخرية هلذا العمل، إال 
ل بقبولو ضتف الذي بالرقي تيجاينالدكتور ستاذ األاألستاذ املشرف  إىلوالعرفان والتقدير 

ا بإرشاداتو ونصائحو السديدة اليت كان هلا األثر البالغ مل يبخل علينو  اإلشراف على الرسالة
 على إمتام ىذا العمل.

عومر عكي ستاذ الدكتور إىل أعضاء جلنة املناقشة املوقرة: األ بشكري وتقديري وأتقدم
ن عبد الوىاب، الدكتور رواحبي عبد ستاذ الدكتور داد، الدكتور لعايب عبد الرمحان، األعلوين

على حتملهم عناء  ،يالدكتور حاج صحراوي محوداألستاذ مسامح خمتار،  الناصر، الدكتور
  .رطروحةقراءة ىذه األ

على ما قدموه يل من إرشادات وتوجيهات  10األساتذة جبامعة سطيف زمالئي ال أنس 
 .رطروحةاأل ىذه رطيلة مراحل إعداد

، وإىل كل حمند والشكر موصول إىل السادة: ديب بدر الدين، فيصل رطويل، حرفوش
وإىل كل  -سطيف-رطارات السامية ملؤسسة صناعة االمسنت عني الكبريةواإل املدراء الفرعيني

 .قدم يل يد املساعدة موظف
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 37 االقتصادية للمؤسسات بالنسبة االستدامة أمهية: الثاين الفرع

 38 ادلؤسسة استدامةادلطلب الرابع: مبادئ األداء ادلستداـ ضمن إطار 
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 38 ادلستداـ األداء مفهـو: األوؿ الفرع

 39 للمؤسسة ادلستداـ األداء مبادئ: الثاين الفرع

 41 النظاـ احملاسيب الستيعاهبا يف  ادلؤسسة استدامةادلبحث الثالث: اإلطار العاـ لألنشطة ادلؤدية إىل 

 42 جماؿ ادلسامهات العامةو  ادلسامهات البيئية ،وؿ: جماؿ ادلوارد الطبيعيةادلطلب األ     

 42 البيئية وادلسامهات الطبيعية ادلوارد جماؿ: األوؿ الفرع     
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 45 االقتصاديةوؿ: العالقة احملاسبية باستدامة ادلؤسسة ادلطلب األ 

 46 إطار عمل وحتدي احملاسبني يف جماؿ استدامة ادلؤسسة االقتصاديةادلطلب الثاين: 

 46 احملاسبني عمل إطار: األوؿ الفرع

 47 االقتصادية للمؤسسة وحتدي عالقة ادلستدامة والتنمية احملاسب:  الثاين الفرع

 49 االقتصادية: دور ادلدقق الداخلي يف تنفيذ نظاـ اإلدارة ادلستدامة يف ادلؤسسة الثالثادلطلب 

 49 والسياسة االسرتاتيجية: األوؿ الفرع
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 57 للمحاسبة عن التنمية ادلستدامةوؿ: التطور الفلسفي ادلطلب األ 

 58 ادلستدامة التنمية اجتاه احملاسبية ادلساءلة حوؿ الفلسفي اجلدؿ: األوؿ الفرع

 59 وىم جمرد االستدامة وحماسبة ادلؤسسات استدامة ىل  الفلسفي النقاش: الثاين الفرع

 60 ادلطلب الثاين: حمطات زمنية ىامة لربوز مصطلح احملاسبة عن التنمية ادلستدامة 

 61 االجتماعية احملاسبة بروز السبعينات؛ بداية: األوؿ الفرع

 61 البيئية احملاسبة إىل االنتقاؿ التسعينات إىل الثمانينات من: الثاين الفرع
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 63 ادلستدامة التنمية عن احملاسبة ومفهـو تعريف: األوؿ الفرع
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 91 األبعاد ادلتعدد القياس مدخل: الثاين الفرع
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 102 حمددات اإلفصاح يف نظاـ احملاسبة ادلالية كمرشد لتقارير التنمية ادلستدامةوؿ: ادلطلب األ     

 102 اإلفصاح حوؿ مفاىيم: األوؿ الفرع     

 103 ادلالية احملاسبة نظاـ يف حمددات: الثاين الفرع     

 105  التطور التارخيي لتقارير التنمية ادلستدامةادلطلب الثاين:      

 105 ادلستدامة التنمية تقارير مفهـو: األوؿ الفرع     

 106 ادلستدامة التنمية تقرير تطور: الثاين الفرع     

 111 االقتصادية ادلؤسسات يف االستدامة عن التقرير وحمفزات تطوير: الثالث الفرع     

 115 ادلستدامة التنمية عن التقرير أثر تقييم: الرابع الفرع     

 115 تقارير التنمية ادلستدامة ) ادلنافع، الدوافع وادلصادر(ادلطلب الثالث:      

 115     ادلستدامة التنمية تقارير عن اإلفصاح منافع: األوؿ الفرع     

 117 ادلستدامة التنمية تقارير عن لإلفصاح ادلؤسسات دوافع: الثاين الفرع     

 120 ادلستدامة التنمية تقارير على الطلب مصادر: الثالث الفرع     

 123 مؤشرات  ومناذج اإلفصاح عن التنمية ادلستدامة  ادلبحث الثاين: 

 123 مؤشرات تقارير التنمية ادلستدامةوؿ: ادلطلب األ      

 FTS4GOOD 123 مؤشر: األوؿ الفرع      
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 ISO 26000" 132" اجملتمعية للمسؤولية الدولية القياسية ادلواصفة: الثالث الفرع     

 137 اإلرشادية لإلفصاح عن تقارير االستدامةادلطلب الثالث: ادلبادئ     

 141 تقارير االستدامة على مسؤولية ادلؤسسات تدقيقارتباطات نطاؽ ادلبحث الثالث: 

 141 تدقيق تقارير التنمية ادلستدامةوؿ: ادلطلب األ     

 141 ادلستدامة التنمية تقارير تدقيق مفهـو: األوؿ الفرع     

 142 ادلستدامة التنمية تقارير تدقيق جماؿ: الثاين الفرع     

 144 أثر حوكمة ادلؤسسات لتدقيق تقارير التنمية ادلستدامة ادلطلب الثاين: 

 144 التطورات احلالية للتقرير احملاسيب عن التنمية ادلستدامة  يف بيئة االعماؿ الدولية ادلبحث الرابع: 
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 144 عن التنمية ادلستدامة عادلياإصدار التقرير احملاسيب وؿ: ادلطلب األ     

 144 عادليا االستدامة عن احملاسيب التقرير تطبيق تطور: األوؿ الفرع     

 147 االستدامة عن احملاسيب للتقرير ادلنظمة واجلهات ادلالية األوراؽ أسواؽ: الثاين الفرع     

 150 التقرير احملاسيب عن االستدامة عربياادلطلب الثاين:  

 150 العريب اخلليج دوؿ: األوؿ الفرع

 154 ادلؤسسات دلسؤولية ادلصري ادلؤشر: الثاين الفرع

 156 اجلزائر يف االستدامة عن التقرير: الثالث الفرع

 158 الثالث خالصة الفصل

 الفصل الرابع: اإلطار المحاسبي المقترح لقياس التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية
 160 الفصل الرابعدتهيد 

 161 داء ادلستداـ واإلفصاح عنووؿ: حاجة البيئة لقياس األادلبحث األ

 161 وؿ: االستدامة حتدي إلدارة ادلؤسسة االقتصاديةادلطلب األ 

 162 ادلطلب الثاين: أسباب القياس واإلفصاح عن األداء ادلستداـ 

 163 احملاسبة ومهنة احملاسب مبسؤولية تتعلق أسباب: األوؿ الفرع

 163 احملاسبة معايري ىيكلة بإعادة تتعلق أسباب: الثاين الفرع

 163 ادلالية احملاسبة أىداؼ ىيكلة بإعادة متعلقة أسباب: الثالث الفرع

 164 العمل بأخالقيات االىتماـ بضرورة متعلقة أسباب: الرابع الفرع

 164 ىيكل ادلنظور احملاسيب التقليدي  ادلبحث الثاين:  

 164 وؿ: مقاربة النظاـ ادلايل احملاسيب لنظاـ احملاسبة عن التنمية ادلستدامةادلطلب األ

 165 ادلطلب الثاين: مكونات نظاـ احملاسبة ادلالية

 166 للتقرير عن االستدامة SCF ادلطلب الثالث: مالئمة نظاـ احملاسبة ادلالية 

 168 ادلبحث الثالث:  األفكار العامة لالطار احملاسيب ادلقرتح للمحاسبة عن التنمية ادلستدامة 

 168 اإلطار احملاسيب ادلقرتح لنظاـ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة افرتاضاتوؿ: ادلطلب األ     

 172 ادلطلب الثاين: أفكار متعلقة بنظاـ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة

 172 لالستدامة ادلفضل التعريف: األوؿ الفرع

 172 ادلؤشرات استخداـ: الثاين الفرع

 173 ادلتعددة القياس وحدات: الثالث الفرع

 173 ادلستدامة التنمية عن للمحاسبة ادلتداخلة الطبيعة: الرابع الفرع

 173 التقليدية احملاسبة وتطبيقات مبادئ استخداـ: اخلامس الفرع

 173 ادلستدامة التنمية عن احملاسبة العاـ اإلطار: الثالث ادلطلب

 181 ادلستدامة التنمية لقياس النظري احملاسيب اإلطار: الرابع ادلطلب

 181 ادلستدامة التنمية عن احملاسبة عمل إطار أىداؼ: األوؿ الفرع

 182 ادلستدامة التنمية عن احملاسبة إلطار القائمة ادلبادئ: الثاين الفرع
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 184 ادلستدامة التنمية عن احملاسبة إلطار والقياس البيانات حتديد أساليب: الثالث الفرع

 185 ادلستدامة التنمية عن احملاسبة يف التقرير أمناط: الرابع الفرع

 185 ادلستدامة التنمية عن احملاسبة دلعلومات النوعية اخلواص: اخلامس الفرع

 191 احملاسيب ادلقرتح لتطبيق نظاـ احملاسبة عن التنمية ادلستدامةطار اإلادلبحث الرابع: منهجية  

 191 طار احملاسيب ادلقرتحأجزا ء اإلوؿ: ادلطلب األ

 195 ادلطلب الثاين: حمددات اإلطار احملاسيب ادلقرتح لقياس التنمية ادلستدامة

 196 ألية تطبيق نظاـ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة يف ادلؤسسة االقتصادية ادلطلب الثالث: 

 200 خالصة الفصل الرابع

 SCAEK سمنت عين الكبيرةمؤسسة صناعة اإلفي العملي لإلطار المحاسبي المقترح  التطبيقالفصل الخامس: 
 202 دتهيد الفصل اخلامس

 SCAEK 203وؿ: ادلالمح التنظيمية يف ادلبحث األ

 SCAEK 203وؿ: ىيكل التقرير ادلتبع لػػػػػػ:  ادلطلب األ       

 SCAEK 203 يف االستدامة تقرير إعداد منهجية: األوؿ الفرع       

 SCAEK 205: لػػػػػػػػ التحليلية للدراسة ادلنهجي اإلطار: الثاين الفرع       

 SCAEK 206ادلطلب الثاين: تقدمي مؤسسة        

 206 الكبرية عني اإلمسنت صناعة مؤسسة اختيار أسباب: األوؿ الفرع       

 SCAEK 207: لػػػػػػػػػػػػ فنية بطاقة: الثاين الفرع       

 SCAEK 208 بذة عنادلطلب الثالث: ن       

 SCAEK     209ادلبحث الثاين: األنشطة ذات ادلضموف التنموي ادلستداـ )االقتصادي، البيئي، االجتماعي( يف 

 SCAEK 209لػػػػػػ:   األنشطة ذات ادلضموف التنموي ادلستداـ ) اجملاؿ االقتصادي(  :وؿادلطلب األ       

 SCAEK 210لػػػػػػ:    ادلطلب الثاين: األنشطة ذات ادلضموف التنموي ادلستداـ ) اجملاؿ البيئي(       

 SCAEK 211لػػػػػػ:    داـ ) اجملاؿ االجتماعي(ادلطلب الثالث: األنشطة ذات ادلضموف التنموي ادلست       

 SCAEK 212لػػػػػػ:  وادلنظور احلوكمي  اتيجيةاالسرت ادلبحث الثالث: 

 SCAEK 212: لػػػػػػػػػػػػوؿ: االسرتاتيجية، الرؤيا، الرسالة والقيم  ادلطلب األ      

 SCAEK 212لػػػػػػ:    االسرتاتيجية: األوؿ الفرع      

 SCAEK 213لػػػػػػ:    والقيم الرسالة الرؤيا،: الثاين الفرع      

 SCAEK 214لػػػػػػ:   ؤسساتادلطلب الثاين: نطاؽ حوكمة ادل      

 SCAEK 219لػػػػػػ:  طراؼ ذات ادلصلحة ادلطلب الثالث: األ      

 SCAEK  219لػػػػػػ:    ادلصلحة ذات األطراؼ ترتيب: األوؿ الفرع      

 SCAEK 221 يف ادلصلحة ذات األطراؼ إشراؾ أليات: الثاين الفرع        

 SCAEK 222 طرؼ من ادلصلحة ذات األطراؼ محاية سياسة: الثالث الفرع        

 SCAEK 223غراض التطوير يف أىداؼ العامة و لب الرابع: األطادل        

 225 داء من ناحية: ) القياس احملاسيب(ادلبحث الرابع: مدخل لإلدارة ومؤشرات األ
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 SCAEK 225لػػػػػػ:   وؿ: القياس احملاسيب لألداء االقتصادي ادلطلب األ        

 225 ادلباشر االقتصادي البعد: األوؿ الفرع        

 241 ادلباشر غري االقتصادي البعد: الثاين الفرع       

 SCAEK 249لػػػػػػ:  األىداؼ واإلجراءات ادلتبعة لعملية قياس احملاسيب لألداء البيئي ادلطلب الثاين:         

 SCAEK 250 يف البيئي لألداء ومدخل األىداؼ: األوؿ الفرع       

 SCAEK 254 يف التلوث من احلد إجراءات: الثاين الفرع       

 SCAEK 255لػػػػػػ:   البيئي لألداء احملاسيب القياس: الثالث الفرع       

 SCAEK 293لػػػػػػ:  ادلطلب الثالث: القياس احملاسيب لألداء االجتماعي        

 293 واجلنس العمل ةنوعي تبعا ودوراف العماؿ عدد إمجايل: األوؿ الفرع       

 296 للعماؿ وادلعنوية ادلادية الرفاىية حتسني عملية: الثاين الفرع       

 298 التدريب: الثالث الفرع      

 SCAEK 299لػػػػػػ:   العماؿ على التلوث أضرار: الرابع الفرع      

 304 العمل حوادث عدد تطور: اخلامس الفرع      

 SCAEK 306 ادلطلب الرابع: قياس االثار السلبية الناجتة عن نشاط       

 306 التلوث بأمراض عدواف أوالد بلدية سكاف إصابات: األوؿ الفرع      

 307 عباسة عني وبلدية عدواف أوالد مبنطقة الزراعية احملاصيل على السلبية األثار: الثاين الفرع      

 SCAEK 310لػػػػػػ:   اإلطار تطبيق مكانيةإ تقييم: اخلامس ادلطلب      

 SCAEK 310 طرؼ من ادلستخدمة ادلستداـ األداء مؤشرات: األوؿ الفرع      

 312 (اإلطار تطبيق مكانيةإ تقييم) ادلستداـ األداء قياس مؤشرات: الثاين الفرع      

 218 خالصة الفصل اخلامس

 320 اخلادتة

 813  ادلراجع
 347 ادلالحق
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 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

 31 تسداامة اؤمستسةة االتدااييةمعايري الثالثية ال 1-1

 43 اتسداامة اؤمستسةة االتدااييةعلى  األثرذات  األنشطةنطاق  2-1

 111 2005حىت  2002لية اؤمستسةات فيما بني األعوام سو عن مةالدغريات يف الدقرير  2-3

3-3 
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 134 26000هيكل مواصفة ايزو 3-3

 176 إطار عمل احملاتسبة عن الدنمية اؤمةداامة 1-4

 179 لنظام احملاتسبة عن الدنمية اؤمةداامة حماتسيب مقرتح إطار 2-4

 188 مافوفة اؤمسشرات للمحاتسبة عن االتسداامة 3-4

 193 مسشرات األياء 4-4

 197 اعدبارات مهمة عنا تطبيق نظام احملاتسبة عن الدنمية اؤمةداامة 5-4

 SCAEK 208نبذة عن  5-1

 SCAEK 221 أليات إشراك األطراف ذات اؤمالحة يف 2-5

 SCAEK 223األهااف العامة واغراض الدطوير يف  3-5

 225 قبوضاهتمعاي العمالء وم 4-5

 230 عاي اؤموريين ومافوعاهتم 5-5

 232 عاي اؤموظفني ومافوعاهتم 6-5

 234 مافوعات الرتسوم والضرائب 7-5

 235 مافوعات الفائاة على القروض مضافا إليها توزيعات األرباح 8-5

 237 كمية اؤمبيعات ورتم االعمال 9-5

 283 القيمة اؤمضافة 10-5

 239 نةب توزيع عالوة اؤمريويية 11-5

 240 توزيع األرباح الةنوية 12-5

 242 2010جنيب تسنة جانب الشراء على اؤمةدوى احمللي واأل 13-5

 243 2011جنيب تسنة جانب الشراء على اؤمةدوى احمللي واأل 14-5

 244 2012جنيب تسنة جانب الشراء على اؤمةدوى احمللي واأل 15-5



 X 

 246 2013جنيب تسنة جانب الشراء على اؤمةدوى احمللي واأل 16-5

 247 2014جنيب تسنة جانب الشراء على اؤمةدوى احمللي واأل 17-5

 248 2015جنيب تسنة اؤمةدوى احمللي واألجانب الشراء على  18-5

 251 أهم اجلوانب البيئية وتأثرياهتا 5-19

 254 عالجهاوكيفية  SCAEKمااير الدلوث  5-20

 256 اؤماخالت واالتسدهالكات من اؤمواي األولية 5-21

 SCAEK 257إنداج الكلنكر واإلمسنت يف  5-22

 258 معاالت منو انداج  احملقق ؤماية اإلمسنت والكلنكر 5-23

 SCAEK 261تائمة النفايات اليت تندج من طرف  5-24

 SCAEK 264( يف D.C.Dنفايات اخلاصة اخلطرة) 5-25

 SCAEK 264يف  (DSالنفايات اخلاصة ) 5-26

 SCAEK 265يف  (D.M.A) النفايات اؤمنزلية واؤمشاهبة واؤمعقاة 27-5

 SCAEK 266  يف (D.I)اهلاماة النفايات 28-5

 266 2015، 2014( لةنه D.C.Dنفايات اخلاصة اخلطرة )ال 29-5

 266 2015، 2014( لةنة D.Cنفايات اخلاصة )ال 30-5

 267 2015، 2014( لةنة D.M.A) النفايات اؤمنزلية واؤمشاهبة واؤمعقاة 31-5

 267 2015، 2014لةنه  (D.I)النفايات اهلاماة  32-5

 271 الداريح بالنفايات اخلطرة 33-5

 272 طرق معاجله النفايات اخلطرة 34-5

 273 يرايات ناجتة من النفاياتإ 35-5

 274 آليات ترشيا اتسدهالك اؤمواري 36-5

 275 2015-2000تطور اتسدهالك اؤماء خالل الفرتة  37-5

 276 2015إىل  2000من اتسدهالك الطاتة  38-5

 279 ضمن الدقارير اؤمالية SCAEKاؤمااريف البيئية احململة من طرف  39-5

 SCAEK 285كمية الغبار اؤمدااعا من عملية اإلنداج بـــــــ: 40-5

 286 (دج1000)الوحاة:  2015إىل تسنة  2003تكاليف الايانة من  41-5

 288 يف منطقة الطحن نةبة اآلالت اؤمدضررة 42-5

 289 اؤمدضررة يف منطقة الطهينةبة اآلالت  43-5

 290 مسنتاإلنةبة اآلالت اؤمدضررة يف منطقة  44-5



 XI 

 291 تكلفة الايانة اخلاصة ؤمنطقة الطحن، الطهي، اإلمسنت 45-5

 293 إمجايل العمال تبعا للمناصب اؤموجوية 46-5

 294 حركة العمالة 47-5

 296 عاي اؤموظفني من اإلناث 48-5

 296 منحة الدغذية 49-5

 SCAEK 297خمدلف اؤمنح اخلاصة بالرفاهية اؤمايية واؤمعنوية للعمال يف  50-5

 298 الداريب 51-5

 SCAEK 299نةب أنواع االمراض الناجتة عن الدلوث بـــ  52-5

 301 عاي زيارات اؤمرضى بالدلوث للمركز الطيب 53-5

 301 أيام اؤمكوث باؤمةدشفى والعيايات اخلارجية 54-5

 302 إمجايل تكلفة األيوية اؤمركز الطيب 55-5

 303 اؤمبالغ اؤمافوعة للدأمني االجدماعي على العمال 56-5

 303 الدكلفة اإلمجالية للدأمني 57-5

 304 تطور عاي حوايث العمل 58-5

 306 صابات تسكان بلاية أوالي عاوان بأمراض الدلوثإ 59-5
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 309 اخلةائر اؤمرتتبة عن حماول الشعري نديجة الدلوث 61-5

 312 مكانية تطبيق اإلطار احملاتسيب اؤمقرتحإتقييم  62-5
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 تمهيدأوال: 
و أو البيئية أقتصادية سواء من الناحية اال االىتماـمن ادلفاىيم اليت نالت  ادلستدامة التنمية مصطلح عتربي 

يسعى لتحقيق رفاه اجملتمع دوف اإلضرار بالبيئة ومواردىا، وذلك ألنو يعتربىا وىو منط التنموي الذي ، االجتماعية
 .ملكية مشًتكة بني األجياؿ احلالية وادلستقبلية

 جتماعيةقتصادية واالستدامة ادلؤسسة تواجو ربديا ليس فقط إلدارة اآلثار االإف إدارة إونتيجة لذلك ف  
دبعلومات عن طراؼ ذات ادلصلحة األجل تزويد أألنشطة ادلؤسسة على ضلو منتظم ولكن أيضا من  والبيئية

باإلضافة  ،للمؤسسة وأعماذلا اـلتأكد من التطور ادلستد، معها ستدامة وكيف تتعامل ادلؤسسةئمة لإلالقضايا ادلال
 .ـ للمجتمع عمومااجيابية يف التطور ادلستدإىل ادلشاركة اإل

 اقتصادياتثار داخلية على أحداث اليت ذلا العملية احملاسبية يف الوقت الراىن قائمة على قياس األإف 
ىل قصور يف سلرجات النظاـ إدى أا ، شلثار اخلارجيةادلؤسسات فقط، ونظم القياس احلالية عاجزة عن قياس األ

 ف سلرجات النظاـ احملاسيبإ ،نموي ادلستداـاحملاسيب لقياس مدى مسامهة ادلؤسسات االقتصادية يف ربقيق ادلنهج الت
ىل إتلك ادلوارد  استخداـدى سوء أودلا  ،نشطة البيئية واالجتماعيةثار األأال تعتمد على قياس  ادلايل احلايل

طارىا التقليدي يف تعظيم ادلصلحة إاخلروج من ثار سلبية على اجملتمع والبيئة احمليطة ال بد من احملاسبة أحداث إ
جتماعي ثر االىل ربديد وقياس األإساسي فقط، أالذاتية للمالؾ بزيادة ثروهتم من خالؿ تعظيم الربح كهدؼ 

تفعيل شلارساهتا يف رلاؿ التنمية  عليهاوبذلك ربتم  ،قتصادية على البيئة اليت تعمل فيهالنشاط ادلؤسسة اال
)االقتصادية، البيئية نشطة ذات ادلضموف التنموي ادلستداـ ضرورة قيامها بقياس األ مر الذي يعيناأل ،ادلستدامة

 تقييم يف تفيد اليت ادلعلومات توفري إىل يهدؼ زلاسيب نظاـ وجود مرلذلك تطلب األ والتقرير عنو،واالجتماعية( 
 دارية،اإل الطبيعة ذات عمليات يتناوؿ ادلالية للمحاسبة نظاـ يوجد فكما ادلستدامة، التنمية رلاؿ يف سهاماهتاإ

 تعد اليت جتماعيةواال البيئيةقتصادية و اال الطبيعة ذات العمليات عن للمحاسبة نظاـ وجود من نعمي ما ىناؾ فليس
 ".المستدامة التنمية عن المحاسبة نظام" : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػب النظاـ ىذا على يطلق فأ وميكن ستدامة،اال ربقيق متطلبات من

فرصَا وربديًا للمحاسبني، من  قتصادية ميثلف تطبيق نظاـ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة يف ادلؤسسة اإلإ
التنمية ادلستدامة بادلؤسسات احملاسبة عن تطبيق نظاـ خالؿ الدور الرئيسي الذي ميكن أف يلعبو احملاسبوف يف 

، وميثل من ناحية أخرى جتماعيقتصادي والبيئي واالاالاء من خالؿ قياس وتوفري ادلعلومات عن األد ،ةاالقتصادي
ليتهم وتوسيع رلاؿ عملهم ليشمل قضايا جديدة وذلك ؤو ربديًا للمحاسبني من خالؿ ظهور منظور جديد دلس

جتماعية والبيئية للتنمية قتصادية واالاجملاالت اال واإلفصاح عن لقياسمن تطوير ادلهارات ادلطلوبة للمحاسبني 
  .ادلستدامة

 Grayادلؤسسات بانتباه يف أدبيات احملاسبة بداية من أعماؿ  ستدامةافقد حظي التقرير احملاسيب عن 

يف قمة العامل عن التطور  ستدامةاالابتداًء من التسعينات حىت تاريخ نشر اإلرشادات العامة للمحاسبة عن 
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وقد تزايد عدد ادلؤسسات الكبرية اليت تضمن معلومات أداء االستدامة يف ، 2002ادلستداـ يف جوىانسبورغ 
 ىل التدقيق والتأكد على ضلو مستقل.إتقاريرىا احملاسبية، كما يالحظ اخضاع تلك ادلعلومات 

اإلفصاح  ىذا التقرير، ويتضمن التنمية ادلستدامةضلو إصدار تقارير  على سلتلف انواعها ؤسساتزاد اذباه ادل
االقتصادية والبيئية ادلؤسسات خبصوص أنشطة طراؼ ذات ادلصلحة أللعن معلومات مالية وغري مالية 

 .واالجتماعية
بوضع ارشادات عامة ومعايري ولوائح ورلموعة من  احلكومية وغري احلكومية نظماتقامت العديد من ادل

بنائها  أف اإلرشاد العاـ ميثل وثيقة إرشادية يتمحيث ، ادلقاييس اليت تساعد على ذبانس تقارير التنمية ادلستدامة
ادلمارسة الواقعية تتحصل ادلؤسسات على عوائد من خالؿ االلتزاـ باإلرشادات يف على خربات عملية تطبيقية، 

 تحسن الصورة والسمعة واألثار اإلجيابية للمؤسسة.كالعامة الصادرة من طرؼ ادلنظمات ادلعروفة  
 الدراسةإشكالية ثانيا: 

ة النظاـ احملاسيب التقليدي على عكس اجلهود ادلبذولة من قبل ر يف عدـ قد دراسةمشكلة ال تتمثل       
ثار السلبية اليت تتحملها ادلؤسسة نتيجة األ لتزاماتاإلذباه التنمية ادلستدامة، فضال عن إقتصادية ادلؤسسات اإل

فصاح على ادلعلومات احملاسبية ذات العالقة بالتنمية ادلالية احلالية يف اإلللعوامل البيئية شلا يعين عدـ كفاءة القوائم 
على رلموعة من  االستدامة معلوماتاالسًتاتيجية اليت تركز على تصميم إدارة غالبا ما تتأسس  ، حيثادلستدامة

اليت و  االستدامة حوؿ التقارير إلعداد شامل عمل طاروضع إاليت من خالذلا يتم  عامة ومعايري ولوائحالرشادات إلا
من خالذلا يتم ربديد مؤشرات من أجل االفصاح  ،حكومية وغري حكوميةيتم تطويرىا عن طريق منظمات 

 .والتقييم وادلقارنة ادلتجانسة لألداء واألثار االقتصادية، البيئية واالجتماعية للمؤسسات
ستدامة عماؿ وتقرير اإلجتماعية والبيئية وصلاح األلوضع روابط بني قياس القضايا اإل ثلىف الطريقة ادلإ

  .يف ضوء الفكر احملاسيباالقتصادية لتنمية ادلستدامة داخل ادلؤسسات لقياس ا إطار عمليتطلب وضع 
 :تتمحور حوؿ التساؤؿ الرئيسي التايل الدراسةف إشكالية إفتايل الوب       

المحاسبي المقترح لتطبيق نظام المحاسبة عن التنمية المستدامة في ضوء الفكر  اإلطار ما هو
 ؟ الجزائرية االقتصادية ةالمؤسسلتحقيق استدامة المحاسبي 

 إىل أسئلة أو إشكاليات فرعية التالية:  هانقسمأعاله سوؼ  شكاليةعلى اإللإلجابة 
 لقياس التنمية ادلستدامة يف ادلؤسسات االقتصادية ةخل متكاملايف الفكر احملاسيب مدىل يوجد  -

 ؟لتحقيق استدامتها
طار احملاسيب ادلقًتح حيقق تطوير التنظيم احملاسيب لعملية قياس التنمية ادلستدامة وفقا لإلأف ىل  -

 بشكل متكامل؟متطلبات التقرير عن االستدامة 



  --------------------------------------------------------- مقدمة

 
 
ت   

–كبرية المسنت عني مؤسسة صناعة اإل يفتطبيق نظاـ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة  ىل ميكن -
 احملاسيب ادلقًتح؟طار إلوفق ل -بسطيف

 فرضيات الدراسةثالثا: 
 لإلجابة على اإلشكاليات الفرعية نطرح الفرضيات التالية:

لتحقيق  لقياس التنمية ادلستدامة يف ادلؤسسات االقتصادية ةمتكامل يوجد يف الفكر احملاسيب مداخل -
 ؛استدامتها

طار احملاسيب ادلقًتح متطلبات التقرير عن التنظيم احملاسيب لعملية قياس التنمية ادلستدامة وفقا لإل حيقق -
 االستدامة بشكل متكامل؛

مسنت صناعة اإلؤسسة مطار احملاسيب ادلقًتح لنظاـ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة يف إلتطبيق ا ميكن -
  .-سطيف -كبريةالعني 

 نموذج الدراسةأرابعا: 
 سة:متغريات الدراالشكل ادلوايل يشرح 

 نموذج الدراسةأ: 10ل رقم ـــشك
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 أهداف الدراسةخامسا: 
طار إكيفية ربقيق استدامة ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية من خالؿ اقًتاح ىل  إساسا أيهدؼ ىذا البحث 

حيث يتفرع ىذا اذلدؼ  ،حدى ادلؤسسات االقتصاديةإوتطبيقو يف  ،احملاسبة عن التنمية ادلستدامة نظاـلزلاسيب 
 ىل: إ

صوذلا الفكرية يف النظرية أعرض ادلفاىيم وادلبادئ اليت ربكم إعداد تقارير التنمية ادلستدامة، وحبث  -
 ؛طار العاـ للمحاسبة عن التنمية ادلستدامةشكل دبجموعها اإلتدارية واالقتصادية اليت احملاسبية واإل

هبدؼ الوصوؿ إىل أمنوذج قابل للتطبيق العملي  ؛ستدامةالتنمية ادلعن لمحاسبة لزلاولة وضع إطار  -
ومن مث اإلفصاح  ،جتماعية وفقا لألساليب والطرؽ احملاسبيةقتصادية واالاللقياس اجملاالت البيئية وا

بػػػػػ  سًتشادوذلك باإلاالقتصادية عنها يف شكل تقرير يسمى تقرير التنمية ادلستدامة يف ادلؤسسة 
 Global Reportingادلبادئ الصادرة هبذا اخلصوص عن ادلبادرة العادلية إلعداد التقارير

Initiative (GRI)  ؛ 
مؤسسة صناعة اإلمسنت يف للمحاسبة عن التنمية ادلستدامة لإلطار احملاسيب  ادلقًتح  التطبيق العملي -

 .-سطيف –عني الكبرية 
 الدراسة أهميةسادسا: 

للعالقة بني الوظيفة  اآلونة األخرية يف حد ادلواضيع اذلامة واحلديثة ادلطروحة خصوصا أالدراسة تتناوؿ 
"المحاسبة عن واليت نتج عنها مفهـو جديد من الناحية احملاسبية ادلتمثل يف  ،احملاسبية ومصطلح التنمية ادلستدامة

 :يف عدة جوانب أمهها دراسةأمهية ال ف نوجزأميكن حيث  ؛التنمية المستدامة"
بصفة  ادلؤسساتستدامة إندرة البحوث احملاسبية يف رلاؿ التنمية ادلستدامة بصفة عامة، وتقارير  -

 ؛ية ادلستدامة على ادلستوى الدويلىتماـ ادلتزايد لقضايا التنمخاصة، بالرغم من اإل
 مفاىيمة صيغة وجود من البد وبتايل القرارات، زباذا عمليات يف ادلستدامة التنمية عن احملاسبة فائدة -

  يف ادلؤسسة االقتصادية؛ ادلستدامة التنمية على ترتكز
 ؛ستدامةاال ضلو قتصاديةاال ادلؤسسات توجيو يف ادلستدامة التنمية عن احملاسبة نظاـ دور -
، ادلستدامة التنمية عن احملاسبة عتبارا -  قتصاديةاإل للمؤسسات بالنسبة اإلدارية القضايا أىم أحد اليـو

 اجليد والبيئي جتماعياال األداء حيث ،والعشرين الواحد القرف يف مستقبل ذلا يكوف أف تريد اليت
 ؛قتصاديةاإل األعماؿ صلاح يف رئيسياً  عامالً  ميثل

ذباه ضلو ربرير التجارة قتصاد اجلزائري، واإلوالسياسة اليت مير هبا اإل واالجتماعية االقتصاديةلظروؼ ا -
ومواجهة ادلنافسة  ،وحاجة ادلؤسسات اجلزائرية إىل ربسني أدائها وصورهتا العامة يف اجملتمعالدولية، 

 .ستدامتهاإوربقيق ميزة تنافسية، شلا يدفعها إىل تقدمي إفصاح عن 
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 دراسةال منهجسابعا: 
ستدامة ادلعن التنمية اسبة احمل، حيث يتم ربليل الدراسات السابقة يف رلاؿ وصفياينتهج البحث منهجًا 

ستندنا إ جراء الدراستني النظرية والتطبيقية، ففي الدراسة النظريةإ متوالذي من خاللو  ،ؤسساتستدامة ادلإوتقارير 
ها الكتب العلمية وادلقاالت ادلنشورة يف اجملالت العلمية احملكمة نىل مصادر مكتبية عديدة دبختلف اللغات مإ

من وذلك لكًتونية من مواقع موثوقة، إختصاص وعلى مصادر اإلذات وادلدخالت يف ادللتقيات العلمية الدولية 
 ستخالصاو ، يف ادلؤسسة االقتصادية احملاسبة عن التنمية ادلستدامة تطبيق نظاـمقًتح ل إطار زلاسيبوضع  جلأ

مت التطبيق فقد  ؛ففي الدراسة ادليدانية ،العناصر ادلكونة للمحاسبة عن التنمية ادلستدامة يف ادلؤسسات االقتصادية
مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية_ طار احملاسيب ادلقًتح لنظاـ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة يف العملي لإل

 .-سطيف
 حدود الدراسةثامنا: 

 وزمانية ميكن تلخيصها يف اآليت:ىناؾ حدود مكانية 
 :أما البعد االقتصاديبالنسبة للبعد  2002ىل إ 2000مت اختيار فًتة الدراسة من  الحدود الزمانية ،

 ؛2002إىل  2002االجتماعي والبيئي فكانت فًتة الدراسة ما بني 
 :ؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبريةدل دراسة حالةتضمن اجلانب ادليداين  الحدود المكانية SCAEK ،

 .   طار احملاسيب ادلقرحللتطبيق العملي لإل وذلك
 الدراسةاختيار موضوع  أسبابتاسعا: 
 :يتاآلسباب الدراسة يف أتتمثل  

 ؛رتباط ادلوضوع دبجاؿ التخصص إدارة األعماؿ والتنمية ادلستدامةإ -
هنة احملاسبة يف ظل التحديات اليت فرضتها التنمية دلتطورات احلديثة الىتماـ بىناؾ عدـ اإل -

نفتاح على قتصاد السوؽ واإلإقتصاد الوطين إىل ذلك يف ظل التحوؿ إىل ادلستدامة، رغم حاجة اإل
 قتصاد العادلي؛اإل

احملاسبة عن القياـ دبسامهة علمية يف ىذا ادلوضوع نظرا للتخصص اجلديد يف اجلزائر وادلتمثل يف  -
 ؛التنمية ادلستدامة

  بيئة األعماؿ الدولية.عتبار موضوع احملاسبة عن التنمية ادلستدامة من ادلواضيع احلديثة يفإ -
 الدراسات السابقة عاشرا: 

فادة من بعض على الدراسات السابقة حوؿ موضوع الدراسة، وسبت اإل طالعباالقاـ الباحث    
 ومن ىذه الدراسات ما يلي: بادلوضوعالدراسات اليت ذلا عالقة مباشرة 
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 :دراسة

Adams, A.A, Gonzalez, C.L, Engaging with organizations in pursuit of 

improved sustainability accounting and performance, Accounting, Auditing & 

Accountability Journal, vol.. 20 iss: 3, 2000. 

اليت تتعلق بادلؤسسات اليت  ءلةوادلسا ادلستدامةاحملاسبة عن التنمية رلاؿ  يفىدفت ىذه الدراسة للبحث 
حباث يف حقل أداء ادلستداـ لديها، وقد قامت ىذه الدراسة على ربليل ونقد صدار تقارير األإو  بإدارةتدعي 

جل تقدمي  حالة دلشاركات حبثية أدارية من لمحاسبة اإلل حيث قدـ نقد لة،ءاحملاسبة عن التنمية ادلستدامة وادلسا
دبيات ادلوسعة يف ف األأحيث كشفت الدراسة ب ،سؤوليةكثر يف احملاسبة عن التنمية ادلستدامة وشلارسة ادلأمستقبلية 

 .ادلؤسساتإدارة ضمن ىل حد كبري إمهلت أ ادلستدامةرلاؿ التقرير واحملاسبة عن التنمية 
ف مثل أالسلبية، و  التأثرياتحباث ادلتعلقة باالستدامة تقلل من ف األأىل حجة مفادىا بإخلصت الدراسة 

ف ذبرى مسامهات أوصت الدراسة بأخرى، وقد أحباث قد تستفيد من بصائر منهجية ونظرية حلقوؿ ىذه األ
يف ادلؤسسات دلمارسات  الباحثوف وميستخد منهجايضا أ، وقد قدمت مستقبلية وادلتعلقة بادلؤسسة ألحباث

 التقارير واحملاسبة عن التنمية ادلستدامة. 

 :دراسة 
Peter. k, Mark d, Accounting For sustainable development, statistics Nether

Lands, vol.16, 2007. 
ساسية أف ىناؾ ثالث مكونات أوضحت أىل قياس التنمية ادلستدامة، حيث إىدفت ىذه الدراسة 

 ال وىي النمو االقتصادي، محاية البيئة، ادلساواة االجتماعية. أالتنمية ادلستدامة  فكرةلتوضيح 
ف يتم مناقشتها يف سياسة أبعادا ال بد أف للناحية االقتصادية واالجتماعية أىل إوقد خلصت الدراسة 

فقية طالة ادلدة األإال وىو أف ىناؾ ىدؼ رئيسي من وراء التنمية ادلستدامة أالتنمية ادلستدامة، كما احملاسبة عن 
ىل السياسة اذلادفة يف إجل الوصوؿ أثل طريقا ىاما من ف مفهـو التنمية ادلستدامة ميإادلتاحة لصناع القرار، كذلك ف

 .  ؤسسات االقتصاديةادل
 :دراسة 

Ivan, Oanaraluca, Sustainability In Accounting –basis: A Conceptual 

Framework, Annals UniversitatisaPulensis, Series Economics, 11(1), 2009. 

التنمية ادلستدامة، وقد عن لمحاسبة لطار إرشادات لصياغة اإلىل تناوؿ بعض إىدفت ىذه الدراسة 
 تتمثل يفف التقرير عن التنمية ادلستدامة واخلصائص اليت جيب توافرىا يف ىذا التقرير أىل إخلصت الدراسة 

 الشفافية، والتأكيد ادلستقل، وقابلية معلومات التقرير للمراجعة. 
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وصت الدراسة بإجراء رلموعة من البحوث يف ىذا الصدد لتأصيل نظاـ احملاسبة عن التنمية أكما 
 ادلستدامة يف ادلؤسسات االقتصادية. 

  :دراسة 
، رللة طار المسالة المحاسبيةإ، مراجعة وقياس التقرير عن التنمية المستدامة في عفاؼ مبارؾ زلمد

 .2002فاؽ جديدة للدراسات التجارية، جامعة ادلنوفية، العدد الثالث، أ
لة احملاسبية، يف ءطار ادلساإىل مراجعة وقياس احملاسبة عن التنمية ادلستدامة يف إىدفت ىذه الدراسة 

تطبيق ىذا النوع من ادلراجعات يف مصر، وكذلك لىل ضرورة الدعوة إالصناعية، وتوصلت الدراسة  ؤسساتادل
رورة القياـ دبزيد من البحوث العلمية للمسامهة يف صياغة معايري لتلك ادلراجعة وادلقارنة بني الدوؿ ادلختلفة ض

 والقطاعات ادلختلفة وقيمة ىذه ادلعلومات دلتخذ القرار.
  :دراسة 

، نموذج مقترح لإلفصاح المحاسبي عن االستدامة _ دراسة تطبيقية_ عفت أبوبكر زلمد الصاوي
 .2002 مصر، يف كلية التجارة االسكندرية، حبث مقدـ

، وكذلك مفهـو احملاسبة عن ؤسساتىدؼ البحث إىل وضع إطار نظري دلفهـو تقارير استدامة ادل
واختبار مدى قبولو  ؤسساتاستدامة ادلعن منوذج لشكل تقرير احملاسيب أكما يستهدؼ البحث اقًتاح   ،االستدامة

 يف بيئة ادلمارسة ادلصرية.
يد ادلشاكل وادلعوقات اليت وربد االستدامةلتقدمي تقارير  ؤسساتكما ىدؼ البحث إيل ربديد دوافع ادل  
لإلطار  استناداو  عملية اإلفصاح، وذلك يف ضوء استقراء وربليل اإلصدارات ادلهنية والدراسات السابقة تواجو

 .النظري للبحث
فعلي مستوي أصحاب ادلصاحل   ؤسسات؛فقد اختلفت نتائج عينة أصحاب ادلصاحل عن نتائج عينة ادل 

باإلفصاح عن تقارير االستدامة ىي الدافع اخلاص بوجود فائض مادي  ادلؤسساتكانت أىم الدوافع لقياـ 
ور ادلستثمر الواعي أو ميكن استثماره يف األنشطة البيئية واالجتماعية، وكذلك الدافع اخلاص بظه مؤسساتلل

، فكانت أىم ؤسساتبينما علي مستوي ادل ،األخالقي الذي يهتم باجلوانب االجتماعية والبيئية لقرار االستثمار
باإلفصاح عن االستدامة ىي الدوافع اخلاصة بالتغريات االجتماعية والسياسية يف اجملتمع،  ادلؤسساتالدوافع لقياـ 

وفيما  ؤسسة،دلصاحل، والدافع اخلاص هبيكل وإجراءات احلوكمة ادلوجودة بادلودافع مدي قوة ونفوذ أصحاب ا
يتعلق دبعوقات عملية اإلفصاح عن تقارير االستدامة، فقد جاءت نتائج اختبار عينة أصحاب ادلصاحل بأف أىم 

ود أخبار سيئة حيملها للقياـ باألنشطة البيئية واالجتماعية، ووج ؤسسةادلعوقات ىي نقص ادلوارد ادلالية ادلتاحة للم
اإلفصاح، وعدـ وجود خدمات تأكيد ثقة ترافق التقرير، والتوجو قصري األجل للمديرين وعدـ إشراؾ أصحاب 
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، فكانت أىم ؤسساتبينما علي مستوي ادل ،ادلصاحل، وأخريا نقص الوعي العاـ بالقضايا البيئية واالجتماعية
د أخبار سيئة حيملها اإلفصاح، والتوجو قصري األجل للمديرين ادلعوقات لإلفصاح عن تقرير االستدامة ىي وجو 

 وعدـ إشراؾ أصحاب ادلصاحل.
 دراسة: 

اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتنمية المستدامة في شركات المساهمة في فاطمة على الشهري، 
ادلملكة العربية  العزيز،امعة ادللك عبد جب حبث منشور، المملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية وميدانية

 .2002السعودية، 
ادلسامهة السعودية باإلفصاح عن ادلعلومات ادلتعلقة  مؤسساتاستهدؼ ىذا البحث دراسة مدى قياـ 

باإلضافة إىل  ؤسسات،واختبار تأثري رلموعة من العوامل على مستوى اإلفصاح يف ىذه ادل ،بالتنمية ادلستدامة
ادلراجعوف وادلسامهوف( حوؿ أمهية  ،ادلديروف ادلاليوف ،استطالع وجهات نظر أربع فئات رئيسة، وىم )األكادمييوف

 .وقد أجريت دراسة تطبيقية وأخرى ميدانية ،اإلفصاح عن ادلعلومات ادلتعلقة بالتنمية ادلستدامة
باإلفصاح عن ادلعلومات ادلتعلقة بالتنمية  ؤسساتإىل أف من أىم أسباب عدـ قياـ ادل الدراسة توصلت

من أىم دوافع قيامها هبذا  ديف اجملتمع يع ادلؤسسةوأف ربسني مسعة  ،ادلستدامة، عدـ وجود متطلبات قانونية
وأف ادلوقع  ،ووصفية( ،ميةك ،وأف الطريقة ادلالئمة لإلفصاح تكوف يف صورة معلومات سلتلطة )مالية ،اإلفصاح
باإلفصاح عن ادلعلومات ادلتعلقة  ادلؤسساتوأف من أىم منافع قياـ  ،إلفصاح، يكوف يف تقرير منفصلادلالئم ل

 ادلسامهة ذباه ربقيق التنمية ادلستدامة. مؤسساتبالتنمية ادلستدامة أف ذلك سيؤدي إىل زيادة التوعية بدور 
سنِّ قوانني وتشريعات تُلـز وقد أوصت الباحثة بأمهية تدخل الدولة واجلهات ادلهنية ادلتخصصة، ب 

 .وإجراء ادلزيد من البحوث والدراسات ،باإلفصاح عن دورىا يف ربقيق التنمية ادلستدامة ادلؤسسات
 السابقة التعليق على الدراسات 

يتضح أف كل الدراسات تناولت فقط احملاسبة عن التنمية  ؛الباحث للدراسات السابقة استعراضخالؿ من 
داء ادلؤسسات االقتصادية يف اذباه أمهيتها يف قياس أطارىا بصفة عامة و إىدافها و أادلستدامة من حيث تعرفيها و 

منوذج القياس من الناحية النظرية فقط بوضع مجلة من االستبانات أربقيق ىذه التنمية، والبعض منها تناولت 
منوذج على ادلؤسسات االقتصادية، فهذا ما سيقـو بو الباحث  ق ىذا األيالرأي ومل تتعرض إىل تطب الستقراء

كخطوة زبتلف عن ىذه الدراسات ومعرفة مدى إمكانية تطبيق ىذا النظاـ ادلتعلق باحملاسبة عن التنمية ادلستدامة 
 االقتصادية.  ةيف ادلؤسس
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اليت من خالذلا يتم تطبيق نظاـ احملاسبة عن  ادلتعارؼ عليها ناىجحيث قاـ الباحث بتطبيق منج من ادل
   .يف دوؿ العاملاليت لقيت القبوؿ من طرؼ ادلؤسسات االقتصادية  ،التنمية ادلستدامة
 دراسةال ليكهحادي عشر: 

مت تناوؿ اإلطار  األول الفصليف نظرا لإلشكالية الرئيسية، فإف الدراسة يتم تقسيمها إىل مخسة فصوؿ؛   
بعاد(، )اخلطوات؛ ادلراحل؛ التكامل واأل واستدامة ادلؤسسات االقتصادية ،دلفاىيمي الستدامو ادلؤسسة االقتصاديةا

 احملاسبوف دورىل إاليت يستوعبها النظاـ احملاسيب، وصوال   وكذا اإلطار العاـ لألنشطة ادلؤدية إىل استدامة ادلؤسسة
 االستدامة؛ ربقيق يف وادلدققوف الداخليني

احملاسبة عن التنمية و  احملاسبة عن التنمية ادلستدامة مدخل مفاىيمي،تناوؿ مت  الفصل الثاني أما يف
 مداخلىل إوصوال  مناىج تطبيق نظاـ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة،و ادلداخل، ومربرات االستخداـ(، )ادلستدامة 

 ؛وربديات تطبيقو يف ادلؤسسة االقتصادية القياس يف رلاؿ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة
مؤشرات ىل إعن التنمية ادلستدامة، و يف رلاؿ احملاسبة اإلفصاح  ماىية إىلمت التطرؽ  الفصل الثالث أما

 تقارير لإلفصاح عنادلبادئ االرشادية ىل إاإلفصاح عن االستدامة دوليا يف ادلؤسسات االقتصادية، و  ومناذج
خريا إىل التطورات ألية ادلؤسسات، و ؤو ارتباطات نطاؽ تدقيق تقارير االستدامة على مسىل إ، وصوال االستدامة

 ؛عماؿ الدوليةاحلالية للتقرير احملاسيب عن التنمية ادلستدامة يف بيئة األ
ىيكل ادلنظور  ىلإداء ادلستداـ واإلفصاح عنو، و األحاجة البيئة لقياس ىل إمت التطرؽ  رابعالفصل ال أما

ىل منهجية إطار احملاسيب ادلقًتح إىل األفكار العامة للمحاسبة عن التنمية ادلستدامة، وصوال إاحملاسيب التقليدي، و 
 ؛وزلدداتو يف ادلؤسسة االقتصادية لتطبيق نظاـ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة

 مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبريةيف التطبيق العملي لإلطار احملاسيب ادلقًتح  مت الفصل الخامس أما
SCAEK،  واالجتماعيةادلؤسسة زلل الدراسة اليت تعترب من الصناعات ذات التأثريات البيئية  اختيارحيث مت ،

ادلالمح تناولنا فيو  ،ادلستدامةاليت تقـو معظم عملياهتا يف إطار اجملاالت الثالثة للتنمية  ادلؤسساتوىي إحدى 
واألنشطة ذات ادلضموف التنموي ادلستداـ )االقتصادي، البيئي،  ؛SCAEKالتنظيمية للمؤسسة زلل التقرير 

خري مدخل لإلدارة ، ويف األSCAEKىل االسًتاتيجية وادلنظور احلوكمي لػػػػػ  إ، و SCAEKاالجتماعي( يف 
 .وتقييم تطبيق اإلطار احملاسيب ادلقًتح احملاسيب(: ) القياس داء من ناحيةومؤشرات األ
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    :الفصل األول تمهيد
يست ل سؤسساتأعماؿ ادلتشَت إذل ضماف أف  (Sustainable Development) التنمية ادلستدامة
فالتنمية ادلستدامة  ،أيضا واالجتماعيةلية البيئية سؤو تنطوي على ادلس، بل االقتصاديةلية سؤو مقصورة فقط على ادلس

التنمية  أي أهنا تلك ،)ذاهتا سؤسساتادل ستدامواادلساعلة يف ومن مث ( اجملتمع استدامةيف  سؤسساتتعٍت مساعلة ادل
البعد  :ثبلثة ىيالأبعادىا ب ،األجياؿ ادلستقبلية األجياؿ احلالية دوف إىدار حق حتياجاتبااليت تعمل علي الوفاء 

 أششطة تأثَت عتباراالتلك التنمية البد من األخذ يف ولتحقيق ، جتماعياال، البعد البيئي والبعد االقتصادي
ومصلحة اجملتمع بصفة عامة  ،ذات ادلصلحة األطراؼعلى البيئة احمليطة هبا، ومراعاهتا لكل االقتصادية ة سؤسسادل

  .بالشكل الذي ػلقق التنمية ادلستدامة لؤلجياؿ القادمة
دئ  ومبا بعادأمن  االقتصاديةادلسؤسسة  ستدامةالدلفاىيمي احيث يهدؼ ىذا الفصل إذل دراسة اإلطار 

التنمية والتحديات  استداموبتحديد األششطة ادلسؤدية إذل  واشتهىواحملاسبة  ستدامةاالساس دلناقشة العبلقة بُت كأ
 .االقتصاديةادلستدامة على مستوى ادلسؤسسات ة يف مواجهة ضغوطات التنمية ياحملاسب

 :ولتحقيق ذلك مت تقسيم الفصل إذل ادلباحث التالية
 ؛االقتصاديةادلسؤسسة  ستدامةاىيمي الدلفااإلطار  ول:المبحث األ   
 ؛بعاد(التكامل واأل ،ادلراحل ،)اخلطوات استدامة ادلسؤسسات االقتصادية المبحث الثاني: 
 ؛النظاـ احملاسيب الستيعاهبا يف  ادلسؤسسة استدامةاإلطار العاـ لؤلششطة ادلسؤدية إذل  المبحث الثالث:   

 .االقتصاديةادلسؤسسات  استدامة ربقيق يفاحملاسبوف  دور المبحث الرابع:  
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 االقتصاديةات المؤسس استدامةداخل م ول:المبحث األ

تعمل بدال من  أفألعماؿ غلب اجديد سباما من خبلذلا   ظلوذجأىو االقتصادية؛  ادلسؤسسات استدامة 
إذل عماؿ التجارية جنبا األ يف ةواالجتماعيادلمنهجة للجواشب البيئية  اإلدارةدمج  إذلمتابعة ظلاذج تعظيم الربح 

عماؿ التجارية ادلستدامة شفسها وأيضا للمساعلة يف التنمية ادلستدامة ، لتحقيق االاالقتصاديةجنب مع اجلواشب 
األداء  بأف ،االقتصاديةللمسؤسسات  ستدامةاال مع ذا التصور التطوري والتكيف، ويعكس ىالكلي لبلقتصاد

شظر أكثر واقعية من ، وأيضا وجهة واالجتماعي ادلنافسة مع األداء البيئي ليس يفىو جزء ال يتجزأ، و االقتصادي 
 لؤلعماؿ التجارية ىو زيادة أرباحها. االجتماعيةادلسسؤولية  يقوؿ بأف Friedmanمن  االقتصاديةالتفاعبلت 

 ةلو لتكوف مسسؤ واجب أخبلقي  االقتصادية رلرد أف للمسؤسساتليست  ؛االقتصاديةادلسؤسسات  استدامة
دمج األداء  رية، أي أفىي أيضا ضرورية لنجاح األعماؿ التجا لؤلداء واالجتماعيةية ولكن تلك اجلواشب البيئ

 ربسُت األداء ادلارل.  إذلاألعماؿ ؽلكن أف يسؤدي أيضا  إدارةيف  واالجتماعيالبيئي 
 1:تتمثل يف عناصره من أربعة رلاالت االقتصاديةادلسؤسسات  استدامةيستمد مفهـو  Wilson حسب

لة ءذات المصلحة، ونظرية مسا األطراف، نظرية االجتماعيةة، المسؤولية التنمية المستدام
 .مؤسساتال

توقعات اجملتمع لقطاع األعماؿ من مسسؤوليات، أخبلقيات، وتواصل مسسؤوؿ وشفاؼ، ششهد  زديادامع 
 الشفافية ،، ادلساءلةاالجتماعيةلية ، ادلسسؤو ادلسؤسساتثل: حوكمة العديد من ادلفاىيم يف ىذا السياؽ م ظهور

 .االقتصاديةمسؤسسات والنمو ادلستداـ وادلسسؤوؿ لل

اجملاؿ لظهور  ذباه اجملتمع، شلا أفسح االقتصاديةسؤسسات بدأ اجلداؿ حوؿ دور ادل ؛قبل عقدين من الزماف
د متفق وجد تعريف واحي وعلى الرغم من أشو حىت اليـو ال  ،االقتصاديةادلسؤسسات  استدامةمصطلح ادلسسؤولية و 

، وليس التعريف، ىو األىم أفعلى  اإلصباع، إال أف سؤسساتادل استدامةعليو دلسسؤولية و   .تطبيق ادلفهـو
  ستدامةحول اال مفاىيمول: المطلب األ
ما يزيد عن ستُت تعريفا ذلذا فثم  ،(Sustainable Development)تعريفات التنمية ادلستدامة  تتعدد

صحيحا يف صبيع األحواؿ، وعموما ورد  استخداماستخدـ تدللفت إذل النظر أهنا دل ولكن ا ،ةالنوع من التنمي
 un commission for والتنميةلتنمية ادلستدامة ألوؿ مرة يف تقرير اللجنة العادلية للبيئة امفهوما 

Envirenmentan Development بروشدتبلشد ـ جروىار  هاترأس اليت ،7891 عاـGro herlm 

brundtland السابقة اليت أصدرت تقريرىا ادلعنوف " مستقبلنا ادلشًتؾ رئيسة وزراء النرويج Common Our 
Future " ،" :اضر دوف ادلساومة تلك التنمية اليت تليب احتياجات احلوعرفت التنمية يف ىذا التقرير على أهنا
 2األجياؿ ادلقبلة يف تلبية حاجياهتم".على قدرة 

                                                           
وفقا لمعايير المراجعة العربية والدولية واألمريكية، الجزء الثالث، دور آليات المراجعة  في تفعيل حوكمة  –ارجية الحديثة موسوعة المراجعة الخعبد الوىاب شصر علي،  1

 .522ص ، 2009، الدار اجلامعية، القاىرة، المؤسسات
2
  .72،  ص 7001، 7ار الصفاء للنشر والتوزيع، عماف، ط، دالتنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاعثماف زلمد غنيم، ماجدة أبو زشط،  
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اإلشساشية/ البشرية يف  باالحتياجاتعملية موازشة الوفاء  باعتبارىاالتنمية ادلستدامة  : "ؼ ديفرايزكما عر  
  1يف احلاضر وادلستقبل". االحتياجاتئة الطبيعية من أجل توفَت ىذه إطار ضباية البي

ىي والتواصل، و  االستقرارل وسبتلك عوام باالستقرارتعبَت عن التنمية اليت تتصف  "كما تعرؼ بأهنا:  
، أو التنمية االقتصاديةلماء على إبرازىا مثل التنمية ليست واحدة من تلك األظلاط التنموية اليت درج الع

، أو الثقافية، بل ىي تشمل ىذه األظلاط كافة، فهي تنمية تنهض باألرض ومواردىا، وتنهض بادلوارد االجتماعية
  2الزمٍت وحق األجياؿ القادمة يف التمتع بادلوارد األرضية". البعد االعتبار عُتأخذ بوتقـو هبا، فهي تنمية تالبشرية 

يلة إلحداث تعرؼ أيضا بأهنا: "زلاولة احلد من التعارض الذي يسؤدي إرل تدىور البيئة عن طريق إغلاد وس 
 3".واالقتصادتكامل بُت البيئة 

وأششطة األعماؿ اليت  جياتاسًتاتي ويف تعريف آخر: "التنمية ادلستدامة تعٍت بالنسبة ألي مسؤسسة تطبيق 
   4وأصحاب ادلصلحة فيو اليـو مع ضباية ادلوارد البشرية والطبيعة يف ادلستقبل".  ادلشروع احتياجاتربقق 

بأهنا تلك التنمية اليت تشَت إذل احلد األمثل من التداخل بُت  ستدامة: " تعرؼ االاالقتصاديأما التعريف 
وتتم بدائل عملية  ،ميكية للبدائل، من خبلؿ عملية تكييف ديناواالجتماعيقتصادي، البيئي ثة: االالنظم الثبل
رأس ادلاؿ الطبيعي برأس ادلاؿ الصناعي إذل حد أف األجياؿ ادلستقبلية تبقى تتوارث شفس القدر من رأس  الستبداؿ

 5ادلاؿ".
 حتياجاتااليت تقابل محور حوؿ التنمية الف مضموف مفهـو التنمية ادلستدامة يتإف ؛قعلى ما سب اوتأسيس

  .حتياجاهتماقدرة األجياؿ القادمة يف مقابلة األساسية للجيل احلارل دوف أف يكوف ذلك على حساب التضحية ب
 6:يتاآلمراحل متمثلة يف  أربع يف ادلستدامة التنمية تعريفحيث ؽلكن تقدًن 

  :تستعمل  اليت النظيفة والتقنيات عاتالصنا عصر إذل اجملتمع تنقل ادلستدامة التنمية فيهاالمرحلة األولى
 وتسؤدي األرض حرارة درجة ترفع اليت وادللوثات الغازات من حد أدىن عنها وينجم ،وادلوارد الطاقة من ؽلكن ما قلأ

 ؛ األوزوف طبقة تأكل إذل

 ادلدفإذل اذلجرة من واحلد السكاين النمو استقرار ربقيق إذل السعي يتم ادلرحلة ىذه ويف الثانية: المرحلة  
 اخلدمات كافة توفَت طريق عن وذلك ،للبيئة ملوثة سللفات من عنها ينجم وما فيها السكاين االكتظاظ دلنع

 ؛األرياؼ لسكاف

                                                           
1
، حبوث وأوراؽ عمل للمسؤسبر العريب السادس لئلدارة البيئية بعنواف التنمية البشرية وأثارىا على مخاطر غياب األمن اإلنساني على البيئة والتنمية المستدامة ،غادة علي موسى 

 .728،  ص 7001عربية، ادلنظمة العربية للتنمية البشرية، ماي التنمية ادلستدامة، شـر الشيخ صبهورية مصر ال
2
  .701، ص 7002، رللة الشسؤوف العربية، التنمية المستدامة في المنطقة العربية: الحالة الراىنة والتحديات المستقبلية ،شوزاد عبد الرضباف اذلييت 
3
 .780، ص 7000، دار ادلعرفة اجلامعية، إسكندرية، اقتصاديات الموارد والبيئة ،زلمد عبد الكرًن على عبد ربو، زلمد عزت زلمد إبراىيم غزالف 
4
 .170ص بدوف سنة،  مطابع غياشي، مصر، مشاكل معاصرة في المراجعة،  ،ضبد السقا، مدثر طو أبو اخلَتأ السيد 
5
 ، اجمللة العراقية للعلـو االقتصادية، السنة التاسعة، العدد احلادي والثبلثوفأنموذجا( التنمية البشرية المستدامة )مفاىيم التكوين، وأبعاد التمكين، العراقمهدي صاحل دواي،  

  .50، ص 2011
6
 ثبلثة عدد، والثبلثوف اخلامسة واالقتصاد، السنة اإلدارة ، رللةالبيئي في دعم التنمية المستدامة اإلفصاحدور ، الناصر يوسف حسن الشعباين، خالص يوشس إبراىيم صاحل 

 .07، ص 2012عوف، وتس
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 النظاـ قدرة باحلسباف ألخذ ،معا اإلشساف شوعية لتطوير دائما سببا ادلستدامة التنمية جعل: الثالثة المرحلة 
 ؛وإمكاشاتو احلياة ػلتضن الذي البيئي
 احلصوؿ  خبلؿ من وذلك ،الطبيعية للموارد ادلثلى باإلدارة متمثلة ادلستدامة التنمية تكوف:  بعةاالر  المرحلة

 بشرط احملافظة على خدمات ادلوارد الطبيعية وشوعيتها. االقتصاديةعلى احلد األقصى من منافع التنمية 
ية ادلستدامة، ولكن صبيعها تسؤدي إذل زلدد حوؿ تعريف التنم اتفاؽومن ىنا يرى الباحث أشو ال يوجد 

وربقيق  واالجتماعياالقتصادي عية ادلتاحة بشكل يكفل الرخاء للموارد الطبي السليمةشفس ادلفهـو وىو اإلدارة 
 اإلظلائية والبيئية لؤلجياؿ احلالية وادلستقبلية. االحتياجات

  1:ادلستدامة ثبلثة أبعاد للتنمية شستخلص أف ىناؾ ؛من خبلؿ ادلفاىيم ادلقدمة
  اف من خبلؿ زيادة شصيبو من السلعيهدؼ إذل ربسُت مستوى رفاىية اإلشس :قتصادياالالبعد             

 ؛األمثل للموارد ستخداـباال االقتصاديةواخلدمات، وربقيق الكفاءة 
 :دلاء رض واسبلمة النظم البيئية واإليكولوجية متضمنة األ ىيهدؼ إذل ضباية واحملافظة عل البعد البيئي

 ؛مصادر متجددة للموارد كتشاؼا واذلواء، ىذا باإلضافة إرل 
  والطبيعية االقتصاديةيف توزيع كل من ادلوارد  االجتماعيةيهدؼ إذل ربقيق العدالة  :جتماعياالالبعد 

 .حقوؽ اإلشساف وتنمية الثقافات والتنوع وادلشاركة حًتاـوا

 كهدؼ التنمية ادلستدامة الدوؿ معظم تبنت والبيئة، بالتنمية اصاخل ادلتحدة األمم دلسؤسبر ستجابةلبل شتيجة
 ذلك عن شتج حيث ،اذلدؼ ىذا ربقيق يف االقتصادية القطاعات إسهاـ كيفية حوؿ اآلف النقاش ويدور؛ وطٍت
 أىم أحد ـاليو  ادلستدامة التنمية شلا جعل ،البيئية ادلسؤسساتية ادلسسؤولية أو ادلستدامة األعماؿ مثل ادلبادئ من عدد

 .والعشرين القرف الواحد يف مستقبل ذلا يكوف أف تريد اليتمسؤسسات لل بالنسبة اإلدارية القضايا
 فمعظمسؤسسات، ادلىذه  يف الناجحة األعماؿ منعامبل رئيسيا  ؽلثل اجليد والبيئي جتماعياال األداء حيث

 واالجتماعية البيئية ،االقتصادية ابرارله يف تركز ثحي عملياهتا، يف ادلستدامة التنمية بإتباع تتكفل اليـوسؤسسات ادل
 .قيمتها تعظيم ىدؼ ربقيق كيفية على

دلستدامة يدور جوىره حوؿ مقابلة فإف مفهـو التنمية ا :االقتصاديةأما على مستوى المؤسسات 
أي أف يكوف ادلوارد،  من ادلوارد دوف اإلضرار حبق األجياؿ القادمة يف تلك االقتصاديةادلسؤسسة  احتياجات
الذي سيزيد من قدرة ادلسؤسسات  بلة للتجديد ذاتيا، وىو األمرايف حدود اليت ذبعل ىذه ادلوارد ق االستخداـ
 كما أشو سيمكنها من إشتاج أكرب قدر من ادلخرجات بأقل من ادلدخبلتلفًتة أطوؿ،   االستمرارعلى  االقتصادية

                                                           
1
، مداخلة التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة: حالة قطاع صناعة االسمنت بالجزائر ،فاالعايب عبد الرضب 

 االقتصاديةاالقتصادية يف اجلزائر، كلية العلـو  واالسًتاتيجياتسلرب السياسات ضمن ادللتقى الدورل حوؿ أداء وفعالية ادلنظمة يف ظل التنمية ادلستدامة، اجلزء األوؿ، منشورات 
 .569، ص2009شوفمرب  11-10والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة ادلسيلة، 
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شلا يسؤدي يف النهاية إذل تقليل التكاليف اإلصبالية ذلذه وسيقلل كذلك من مقادير ادلخلفات الضارة ادلنتجة 
 1.سؤسساتادل

 فرض خبلؿ من حقيقي لتزاـا لوجود آلية وجدت إذا ؛ستدامةاال سلوؾ تسلكاالقتصادية سؤسسة فادل 
 ثابتة األخرى ادلتغَتات بقاء مع ىنا القوؿ وؽلكن ،سؤسسةادل دخل يف ملموس طلفاضا ذلك وؽلثل لملكيةل حقوقا

 بقاء مع استدامة أكثرسؤسسة ادل تصبح أف ؽلكن وبادلقابل تسببو، الذي الضرر شتيجة استدامة أقلسؤسسة دلا أف
 تسببو. الذي اخلارجي الضرر حجم زبفيض عند ثابتة األخرى ادلتغَتات

 مؤسساتلل االجتماعيةالمسؤولية  المطلب الثاني:
بشكل واضح يف الفًتة  مسؤسساتلل االجتماعيةة التنمية ادلستدامة وادلسسؤوليبالعبلقة بُت  ىتماـاالرز ب
 من أجل رلتمٍع أفضل االقتصاديةم دبسسؤوليتها عن أثر ششاطاهتا هتت االقتصاديةسؤسسات وأصبحت ادل ،األخَتة

إذل ادلساعلة يف ربقيق أىداؼ التنمية  سؤسساتوىذا يوضح العبلقة الوطيدة بُت ادلفهومُت، حيث تسعى ادل
 .االجتماعيةئها دلسسؤوليتها ة من خبلؿ أداادلستدام

العمل  ادلسسؤوؿ، العمل ،ادلسؤسساتمواطنة  ،سؤسساتدبسسؤولية ادل " أيضا ادلسسؤولية االجتماعيةتعرؼ 
  2."االجتماعيةأداء ادلسؤسسات  ادلستمر، أو ادلسسؤوؿ

ف ادلسسؤولية رد الباحثوف يف شأحيث أو ؛ ادلسؤسسات استدامةب بطةتمن ادلفاىيم ادلر  االجتماعيةتعترب ادلسسؤولية 
 ادلستدامة التنمية أجل من لؤلعماؿ العادليرلموعة من التعاريف منها: تعريف اجمللس  مسؤسساتلل االجتماعية

 يف وبادلساعلة األخبلقي بالسلوؾ ادلتواصل األعماؿ مسؤسسات لتزاـا ىي مسؤسسات:لل االجتماعية ادلسسؤولية"
وتعرؼ 3، "احملليةاجملتمعات  عن فضبلً  وأسرىا العاملة القوى اةحي شوعية ربسُت ذاتو الوقت ويف االقتصادية التنمية
 فعالية سؤسساتادل مسسؤولية تشمل بأهنا: " االجتماعيةادلسسؤولية االقتصادي  ادليداف يف والتنمية التعاوف منظمة

 سؤسساتدلا دلسسؤولية األساسي العنصر ويتعلق، فيها تعمل اليتاجملتمعات  مع تطورىا اليت (ادلبلئمة) األعماؿ
 اإلغلابية، سؤسسةادل تأثَت :التارل النحو على مسؤسساتلل االجتماعية ادلسسؤولية تعريف يتمو  ذاهتا األعماؿ بأششطة
 خبلؿ ومنادلقدمة،  اخلدمات أو وادلنتجات عملياهتا، خبلؿ من والبيئة، اجملتمع ضد السلبية التأثَتات وربسُت
  4."وادلستثمرين العمبلء وظفُت،ادل مثل الرئيسيُت ادلصلحة أصحاب مع تفاعلها

يئية والقضايا الب االىتماماتلدمج  ادلسؤسساتل هبا "الطريقة اليت غلب أف تعم: أهنا تعرؼ أيضا  
والعمليات واألششطة  سؤسسةوسياسات وقيم وثقافة ادل واسًتاتيجيات ،يف صنع القرار االقتصاديةو  واالجتماعية

                                                           
1
 . 21، ص2013د، اإلسكندرية، ، ادلكتب اجلامعي اجلديالمحاسبة في مجال التنمية المستدامة بين النظرية والتطبيق ،زلمود عباس بدوي، يسرى زلمد البلتاجي 

2
 Donna. j, wood, corporate social performance revisited, The Academy of Management Review, 7887, vol 

16, no 4,  pp 691_ 692. 
3
 United Nations, disclosure of the impact of corporations on society current trends and issues, New York 

and Geneva, 2004. In Site Internet:  http://www.unctad.org/en/Docs/iteteb20037_en.pdf. Retrieved: 

77.77.2012. 
4
 Briefing, corporate social responsibility and the professional accounting firm: insights from firms’ 

disclosures, Business  with Confidence,  2010, p 20. 

http://www.unctad.org/en/Docs/iteteb20037_en.pdf
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وتعمل على تطبيق القواشُت والتعليمات اليت ذلا  ،طبيق أحسن ادلمارساتوبشفافية وزلاسبة ليتم ت سؤسسةداخل ادل
 1عبلقة دبكافحة الفساد والرشوة، وتلتـز باحلفاظ على الصحة والسبلمة وضباية البيئة وحقوؽ اإلشساف والعماؿ".

 ىي:مسؤسسات لل االجتماعيةادلسسؤولية  فإشو يستنتج أف ؛ إذل رلموعة التعاريف ادلقدمة استنادا
 ؛االقتصادية لتنميةل خدمة األخبلقي بالسلوؾ ادلتواصلادلسؤسسات  لتزاـا 

 يف خدمة اجملتمع؛ األعماؿ فعالية 

 ادلصلحة؛ أصحاب مع تفاعلها خبلؿ من والبيئة، اجملتمع ضد السلبية التأثَتات ربسُت 

  داخل ادلسؤسسة  ياتواسًتاتيجيف صنع القرار  االقتصاديةو  واالجتماعيةوالقضايا البيئية  االىتماماتدمج
 وبشفافية وزلاسبة والعمل على تطبيق القواشُت والتعليمات دلكافحة أشكاؿ الفساد.

يف  واالجتماعيةالبيئية  االىتماماتىي دمج  مسؤسساتلل االجتماعيةادلسسؤولية أف يرى الباحث  ؛شلا سبق
توفَت وتطبيق أحسن ادلمارسات ل ،ذات ادلصلحة األطراؼوذلك من خبلؿ احلوار والتواصل مع  ،ششاطها اليومي

اشت ادلسؤسسات يتم من خبلذلا معرفة ما إذا ك االجتماعية أعماذلا، حبيث أف ادلسسؤولية من اإلفصاح والشفافية يف
 أـ ال. ستدامةاال اذباهتتحرؾ 

Stakeholders * ذات المصلحة األطرافنظرية   المطلب الثالث:
 

 

من  الذي يأخذ بعُت االعتباروىو األطراؼ ذات ادلصلحة، الثالث ذل ادلفهـو إحث التطرؽ بيتم يف  ىذا ادل
 لتحديد اولوياهتم ومتطلباهتم من ادلعلومات.  اثناء عملية البحث عن االستدامة طرؼ ادلسؤسسات االقتصادية 

 ذات المصلحة األطرافمفاىيم متعلقة ب ول:الفرع األ
 ترتكز عليها من خبلؿ ربديد اجملاالت اليت ة،من خبلؿ تطبيق مفهـو االستدامة يف ادلسؤسسة االقتصادي

األعماؿ اذباه التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ومع ادلسسؤولية شامبل دلسؤسسات  جتماعياواليت تعترب ىدفا ا
يندمج مفهـو  للمسؤسسةبالنسبة  اجملتمع حتياجاتااالجتماعية باعتبارىا التزاـ أخبلقي لؤلخذ بعُت االعتبار 

ىتماـ حاليا ا ىذه النظرية تشغل ،ذات ادلصلحة األطراؼمية ادلستدامة ضمن ادلنطلق الذي تسَت عليو شظرية التن
 2يف العادل. ادلسؤسساتالعديد من الباحثُت اجلامعيُت و كذلك مسَتي كربيات 

عرفهم و  1984كاف ذلك سنة و    Freemanذات ادلصلحة ىو فرؽلاف األطراؼب ىتماإف أوؿ باحث 
 كذلك الذينعلى ادلسؤسسة يف ربقيق أىدافها و  كل شخص أو رلموعة الذين تتوفر فيهم القدرة على التأثَت "بأهنم 

  3."تسؤثر فيهم ادلسؤسسة يف شفس اجملاؿ

                                                           
1
، رللة العلـو "سمنت في الجزائردراسة حالة المؤسسات العمومية لصناعة اإل"وظيفة التنمية المستدامة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية  ،فاالعايب عبد الرضب 

 .171، ص 2011-11اجلزائر، العدد  -1عة سطيف االقتصادية وعلـو التسيَت، جام

 .الفاعلة ...اخل األطراؼادلصاحل،  أصحابذات ادلصلحة،  األطراؼ إذل stakeholders    اإلشكليزيلح طتعددت ادلصطلحات باللغة العربية لًتصبة ادلص الدراسةيف زلتوى  *
2
 Geneviève Ferrone et Charlesh Enridar Cimoles, le développement durable: des enjeux stratégiques pour 

l’entreprise, Editions d’Organisation,  2002, p 87. 
إدارة العالقة مع أصحاب المصالح كمدخل لممارسة المسؤولية االجتماعية من طرف منظمات األعمال في الجزائر: حالة   إشكالية، بقة الشريف، فالعايب عبد الرضبا 3

مداخلة يف ادللتقى الدورل الثالث حوؿ: منظمات األعماؿ وادلسسؤولية االجتماعية، كلية العلـو  ،"برج بوعريريج –وفنون الطباعة  للتوضيبقتصادية العمومية المؤسسة اال
 .22 ، ص2012فيفري  15و  14االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت جبامعة بشار ، يومي 
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بأهنم اجلماعات اليت تسؤثر أو " :ذات ادلصلحة األطراؼ Accountability معيار ادلساءلةحيث يعرؼ 
هم واليت تسمح ذلم ؼ على وجهات شظرىم من خبلؿ عمليات تراعي مصاحلوأششطتها، ويتم التعر  سؤسسةتتأثر بادل

 1.ف يعربوا عن أشفسهم بدوف أي قيد"بأ
ادلسؤسسات اليت تشارؾ بشكل احل على أهنم: "رلموعة األفراد و أصحاب ادلص G.Yahchouchiيعرؼ          

 2.إرادي أو غَت إرادي يف خلق الثروة للمسؤسسة، ويف اصلاز أششطتها "
أفراد أو رلموعات ذلم شصيب يف شتائج  على أهنم:" G.Hirigoyenو   j.caby  حُت يعرفهميف
 3."االقتصاديةادلسؤسسة 

 Freemanفيعرفاف أصحاب ادلصاحل شقبل عن العادل  Y.Pesqueuxو  S.Damak-Ayadi أما       
سسة من أعماؿ و ششاطات، و ما سؤ تلك اجلماعات اليت من شأهنا أف تأثر وتتأثر دبا تقـو بو ادل " : على أهنم

 4.اه من برامج و سياسات"تتبن
البعض من احلقوؽ، اليت ترتقي يف بعض  لؤلطراؼ ذات ادلصلحةيتبُت لنا أف  ؛من خبلؿ ىذه التعاريف

 ستجابةاالمن أجل  ،بيئيةو  جتماعيةواتعمل ادلسؤسسة ضمن أطر قاشوشية  األحياف إذل مستوى ادلطالبة ألف
 لطموحات

 .محتياجاهتاياهتم و اولو و 
ظهر يف الواليات ادلتحدة األمريكية يف بداية الستينات  األطراؼ ذات ادلصلحةظلوذج أذبدر اإلشارة إذل أف        

 ظلوذج أظلوذج اإلداري التقليدي ادلعروؼ بستمد فكرتو األساسية من األاذلك بعد أف و  5،من القرف ادلاضي
 أف للمسؤسسة غاية وحيدة تتمثل يف تعظيم ثروة ادلساعلُت. ؛ي يرىالذStockeholders  Model  ادلساعلُت
أف ىدؼ ادلسؤسسة ال ينحصر فقط يف ىذا  ،ظلوذج ادلساعلُتأظلوذج أصحاب ادلصاحل أضاؼ إذل أغَت أف  

بأفعاذلا و  اليت تتعامل مع ادلسؤسسة و تتأثر سلبا أو إغلاباً  األطراؼاألمر، بل يتجاوزه إذل ربقيق مصلحة كل 
تعد ادلسؤسسة " :يف إطار شظرية أصحاب ادلصاحل M.lassagneو  S.Mercier اراهتا و يف ىذا الصدد يقوؿقر 

 6. ادلستفيدة، إذ يتمثل ىدفها األساسي يف خلق الثروة ذلم..." األطراؼالتنسيق بُت مصاحل سلتلف و أداة للربط 

                                                           
1
 Accountability,  AA1000 Accountability Principles Standard, Accountability, 2008,  P 03. 

2
 Georges Yahchouchi,  Valeur ajoutée par les parties prenantes et création de valeur de l'entreprise, P66. In Site 

Internet: ttp://www.lacpa.org.lb/Includes/Images/Docs/TC/newsletter25/18%20Dr.%20Georges%20Yahchouchi.pdf.  

Retrieved: 75.02.2013 .    
3
 Jérôme Caby, Gérard Hirigoyen,  La Création de Valeur de l'entreprise, 2

ème
 édition, éd: Economica, Paris, 

2001, P 104. 
4
 Salma Damak-Ayadi, yon Pesqueux, La théorie des parties prenantes en perspective, P3. In Site Internet :  

http://www.unice.fr/edmo/ethiquepesqueux.pdf.  Retrieved: 20 .05.  20 13. 
5
 Centre des Jeunes Dirigeants d'entreprise (CJD), Le guide de la performance globale, éd: d’organisation, 

3ème tirage, 2006, P 16. 
6
 Marc lasagnes, Samuel mercier,  la gestion de risque éthique en entreprise: une gestion paradoxale ?, 

cahier du Fargo, octobre 2006, p 02. 

http://www.unice.fr/edmo/ethiquepesqueux.pdf
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احل ػلاوؿ إعطاء صورة أكثر دقة ظلوذج أصحاب ادلصأأف ادلنطق الذي ػلكم طروحات  ؛منو ؽلكن القوؿو 
العمل على و  األطراؼبالعمل على ربديد تلك  يطالب ادلدراءالعامة، و  االجتماعيةضمن بيئتها عن موقع ادلسؤسسة 

 .دلطالبهم ادلشروعة ستجابةاال
تتمثل مسسؤولية ادلسَتين يف إطار شظرية أصحاب  " S.giampor caro -sauniere :حيث يقوؿ 

 1." األطراؼق التوازف بُت كل الفئات الداخلية واخلارجية ادلشكلة ذلذه ادلصاحل يف ربقي
ؽلكن القوؿ أف ادلسؤسسة زلاطة ببيئة خارجية معقدة تتواجد فيها رلموعات عديدة من  ؛سبق بناء على ماو        

أدائها من زاوية  بالتارل فإهنم يقيموفاخلاصة، و  هممن مصاحل شطبلقااصاحل الذين ينظروف إذل ادلسؤسسة أصحاب ادل
 مدى ربقق ىذه ادلصاحل.

 يأ، فيها األطراؼ ذات ادلصلحةالعبلقات مع  استدامةيعتمد على  االقتصاديةة ادلسؤسس استدامةدبعٌت أف        
ادلساعلُت وادلوظفُت والعمبلء، ولكن أيضا ادلوردين، من منظور وادلشاركة ليس فقط  سؤسسةغلب أف تنظر ادل

، (اجملتمع ادلدين بشكل عاـ)و االقتصاديةادلسؤسسة ، وفقا حلجم أو الدولية لية أو الوطنيةحملالسلطات العامة، ا
القرارات اإلدارية وعملية دعامة  زباذاليكوف ادلبدأ ادلوجو  ؛األطراؼ ذات ادلصلحةمن العبلقات مع  ستدامةاالو 

يعٍت إعادة  فيها، طراؼ ذات ادلصلحةاأل لرأي ومشاركة عتمادوا ،االقتصاديةمسؤسسات أكثر مشوال لل اسًتاتيجية
ربتاج ة العرض يف طريق ،شفسها ادلسؤسسات عتمدهتاالؤلدوات اليت  ةواإلدار  ادلسؤسساتطبيعة أغراض يف التفكَت 

وذلك لتقييم ما إذا   ،ذات ادلصلحة األطراؼ مناسبة لقياس والسيطرة على سلوؾشظم  إذل االقتصاديةسؤسسات ادل
 وسيلة فعالة ومن أجل التواصل وإظهار النتائج اليت ربققت.  ىيأصحاب ادلصلحة  للشواغل ستجابةاالكاشت 

في المؤسسة  ستدامةاف ذات المصلحة لتفعيل ممارسة االلألطر  االستراتيجيةاإلدارة  الفرع الثاني:
 االقتصادية

ذات ادلصلحة  اؼاألطر غلب أف ػلفزىا إشراؾ  ؛االقتصاديةية ادلستدامة بالنسبة للمسؤسسة إف شلارسة التنم
فادلسؤسسة اليت ترغب يف إدماج أبعاد التنمية ادلستدامة يف إدارهتا غلب أف تضع ضمن أىدافها ليس  " ،يف العملية

ذات  األطراؼوؽلكن ربقيق التوازف بُت ادلصاحل اليت قد تكوف متناقضة لكل  ،فقط تعظيم األرباح لصاحل ادلساعلُت
 2.ادلصلحة"

 ذات ادلصلحة: األطراؼوفيما يلي تفصيبل ألىم 
 :ين ادلباشرين من ششاط ادلسؤسسة ؽلثل ادلساعلوف فئة مهمة جدا من أصحاب ادلصاحل وادلستفيد المساىمون

 عائدا رلزيا من خبلؿ ادلغامرة بأمواذلم اخلاصة متوقعُت ستثماراالىسؤالء ادلالكوف يتحملوف سلاطر . إف االقتصادية
 مسؤسسةمساعلة أو  مسؤسسةأف يكوف ادلالك شخصا واحدا أو رلموعة أو وؽلكن  ،ستثماراتاالومناسبا من ىذه 

إف كل من ػلوز على جزء من رأمساؿ ادلسؤسسة مهما كاف وزشو سواء تعلق األمر  ،تضامن أو أي شكل قاشوين آخر

                                                           
1 
Stéphanie Giampor caro-sauniere , l’investissement socialement responsable entre l’offre et la demande,  

These de Doctorat de Sociologie, Universite rene  Descartes, paris v, 2006, p35.   
 .176، ص مرجع سابق، سمنت في الجزائروظيفة التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة المؤسسات العمومية لصناعة اإل، فاعايب عبد الرضبال 2
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( لديو Petits Porteurs( أو صغار ادلساعلُت )(Investisseurs Institutionnelsبادلستثمرين ادلسؤسسيُت 
وسياسات  اسًتاتيجيات  سبثل ادلعيار األىم يف توجيو فباإلضافة إذل الرحبية اليت ،ق يف توجيو سياسة ادلسؤسسةاحل

يف وضع ورسم تلك  االجتماعيةاعلُت أيضا أف يفرضوا اجلواشب ، فمن حق ادلسستثماريةاالقرارات  وازباذادلسؤسسة 
وىذا  دى القصَت فقط بل وعلى ادلدى الطويل كذلكفادلستثمروف ال يسعوف فقط إذل الربح على ادل ؛السياسات

  ؛وبيئية يف ادلسؤسسة جتماعيةاما يدعوىم إذل تبٍت سياسة 
 :ستثناءابدوف  االقتصاديةذات أعلية كبَتة لكل ادلسؤسسات إف ىذه الشرػلة من أصحاب ادلصاحل  الزبائن 

 ن وطبيعة التعامل معهم وإقناعهمفوجود ىذه األخَتة مرتبط بإشتاج سلع أو خدمات وىذه يستهلكها زبائ
إف ما يرجوه الزبائن  ،التسويق يف أي منظمة من ادلنظماتىذه ادلنتجات عمل مهم من أعماؿ إدارة  ستهبلؾبا

من ادلسؤسسة دبر عرب إجراءات هتدؼ إذل ربسُت اخلدمات للمستهلك عن طريق ربسُت شوعية ادلنتج وخدمات 
ادلستهلكُت وقياس حوؿ جودة وشوعية ادلنتجات باإلضافة إذل رصد آراء أخرى ذات أعلية مثل اإلعبلـ الصادؽ 

ولو  فاعبلً  على ىذا النحو، يصبح ادلستهلك عنصراً  ،والبيئية ذلا االجتماعيةباخلصائص  واالىتماـدرجة رضاىم 
 ؛منتجات ذات عبلمة ذبارية شليزة ختياراالقدرة على 

 :ثروة للمسؤسسة ويعتربوف مصدر ،داريُت وفنيُت وفئات أخرىتشمل ىذه الفئة صبيع العاملُت من إ العمال 
حيث أف ذلم مصلحة مهمة ال تقتصر على األجور فحسب بل تتعداىا إذل توفَت ظروؼ عمل مبلئمة كمحيط 

 شوعية اإلشتاج فالعماؿ يساعلوف وبشكل إغلايب يف ربسُت ،العمل، التكوين والتدريب وكذلك شظاـ للحوافز
 ؛طرؽ جديدة للعمل تكارباواخلدمات، وكذا 

 :على أهنا عبلقة مبنية على الثقة  االقتصاديةعبلقة بُت ادلوردين وادلسؤسسات ؽلكن أف ينظر لل الموردون
قة وػلًتمها ويبادر إذل لذلك يتوقع كل طرؼ من الطرؼ اآلخر أف يصوف ىذه العبل ،ادلتبادلة والوثيقة جداً 

لعقود مع موردي ادلسؤسسة تتمثل يف عقود على ادلدى الطويل، وليس ويتعلق األمر خبلق شوع جديد من ا ،تعزيزىا
اذلدؼ ىو احلصوؿ على أفضل األسعار فقط بقدر ما ىو احلصوؿ على خدمات ومنتجات ذات شوعية جيدة 

 ؛وخبلؿ فًتات دائمة ومستمرة وبذلك تعم الفائدة كبل الطرفُت أي ادلسؤسسة وادلوردين
 :شقصد هبم كل من يقطن أو يعيش  ،حمللي شرػلة مهمة من ادلستفيديناؽلثل اجملتمع  المجتمع المحلي

إف  ،حوؿ زليط وحدات اإلشتاج ويتأثروف سواء بصفة مباشرة أو غَت مباشرة من ىذا النشاط الذي سبارسو ادلسؤسسة
يما للمسؤسسات خاصة ف االقتصاديةمد وبشكل مباشر على التأثَتات حياة وتطور اجملتمع والتجمعات احمللية تعت

عامة وكذا ؼلص توفَت مناصب الشغل، باإلضافة إذل مساعلة الضرائب واجلمعيات يف احملافظة على اخلدمات ال
تدعم النظرة اإلغلابية لتلك  عتبارىاباطيد العبلقة مع اجملتمع احمللي رلربة على تو  االقتصاديةوادلسؤسسات  ،التجارة

شفسها متحلية بادلسسؤولية  اليت ترى االقتصاديةوادلسؤسسة  ،تمعقة مع ىذا اجملادلسؤسسات اليت تبادر بتعزيز العبل
 ؛عليها أف ذبد أساليب وطرقا تسعى من خبلذلا إذل تلبية متطلبات اجملتمع احمللي االجتماعية
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 :وقد أصبح اجملتمع معنيا بشكل كبَت وبتزايد مستمر  ،هبا كل من الًتبة وادلاء واذلواءويقصد  البيئة الطبيعية
على صحة اإلشساف أوال وعلى النباتات  االقتصاديةلبيئية اليت تًتكها ادلمارسات ادلختلفة للمسؤسسات باآلثار ا

 ؛واحليواشات وادلياه والًتبة واذلواء من آثار
 :منذ ثبلثة عقود تقريبا ذبمعت بعض اذليئات اليت ذلا أثر دورل ربت لواء منظمات غَت  جماعات الضغط

اليت  ،االقتصاديةارسات السيئة للمسؤسسات الرأي العاـ وكذا اإلعبلـ حوؿ ادلم يكمن دورىا يف إثارة ،حكومية
السيئ  ستغبلؿااليضاحات يف حالة ما إذا الحظوا تطالب من مسَتيها بأف يكوشوا أكثر شفافية وذلك بتقدًن إ

وتعاين   ،ويث البيئةوتل مثل ادلنافسة غَت الشريفة وسلالفة قواشُت العمل ،للنفوذ الذي ربوز عليو بعض ادلسؤسسات
عرب العادل من ىذه اجلماعات حيث أف تصرفات البعض منها أدى إذل تدىور  االقتصاديةسؤسسات ات ادلَت كثَتا كب

ار سلبية من وقد يًتتب عليو أيضا آث ،مسعتها وصورهتا كأف تطالب مثبل من الرأي العاـ من مقاطعة منتجاهتا
ومن األمثلة على صباعات الضغط  ،ادلستثمرين شسحابوا البورصة قيمة أسهمها يف اطلفاضاجلاشب ادلارل بسبب 

 Médecins Sansوأطباء بدوف حدود  األخضرالدولية ومنظمة السبلـ  من منظمة العفو لؽلكن ذكر ك

Frontières وكذا رابطة فرض الضرائب على ادلعامبلت ادلالية دلساعدة ادلواطنُت  ،والصندوؽ العادلي للطبيعة
تقـو بعض ادلسؤسسات بإبراـ ، شتيجة تصرفات صباعات الضغط بادلسؤسساتضرر الذي قد يلحق ولتفادي ال

لدى  واالجتماعيإذل تنمية ورفع الوعي البيئي عبلقات مع بعض ادلنظمات غَت احلكومية من خبلذلا  تسعى 
 االجتماعيةسسؤولية دئ اليت تقـو عليها ادلادلبا تفتضيووتربىن أف تصرفاهتا كلها تنصب ربت ما  ،الرأي العاـ
 ؛للمسؤسسات

 :ادلمثل  عتبارىاباأعلية كبَتة  االقتصاديةادلستفيدين تعَت ذلا ادلسؤسسات سبثل احلكومة فئة من  الحكومة
 ؛القاشوين للدولة

 :دالة ادلنافسة ووضوح آلياهتا ادلتنافسة من بعضها البعض ع االقتصاديةتنتظر ادلسؤسسات  المنافسون
 .وأف ال تكوف منافسة غَت عادلة وشريفة ،اعلى إجراءاهت تفاؽواال

  :يف ادلسؤسسة االقتصادية ادلصلحةذات  األطراؼالشكل ادلوارل يوضح 
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 فئات أصحاب المصالح: 1-1شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعة األوذل، دار ، الط)منظور منهجي متكامل( االستراتيجيةاإلدارة طاىر زلسن منصور الغاليب، وائل زلمد صبحي، : المصدر
 .529، ص 2007وائل للنشر، األردف، 

 المصالح أصحاب مع الحوار أىمية الفرع الثالث:
 الكثَت الواقع يف ألشو فقط يرجع ال اإلدارية ادلسؤسسة شلارسات يف االجتماعية ادلسسؤولية مراعاة إذل الدافع إف

 ادلساءلة إذل خضوعها تشمل للمسؤسسات ماعيةاالجت ادلسسؤولية أف ذلك ،اجملتمع يف دورىا إدراؾ يف زبفق هامن
 فإف ادلصاحل، أصحاب بنظرية للمهتمُت فبالنسبة ؛ادلصاحل أصحاب كل وأماـ بل ادلساعلُت أماـ فقط ليست
 معلومات على عناء دوف باحلصوؿ ذلك ويكوف تصاؿاال يف جديداً  أسلوباً  ادلسؤسسة من ينتظروف األطراؼ ىسؤالء
 ربققو  مصلحتو ؼلدـ ششاطها أف للجميع تعلن حبيث ؛ذلك من تستفيد أف سةللمسؤس ؽلكن وبذلك ،شفافة
 سؤسساتدل ومفيدة مهمة عملية صيغة سبثل معينة حبدود االجتماعية فادلسسؤولية" ،واحد آف يف والثقة الشراكة بذلك

 يف يقف الفوائد من العديد ذلا ػلقق االجتماعية بادلسسؤولية الوفاء أف دبعٌت رلتمعاهتا، مع عبلقاهتا يف األعماؿ
 اجملتمع وأفراد والعاملُت العمبلء لدى اإلغلايب ادلظهر وترسيخ باجملتمع االقتصادية ادلسؤسسة صورة ربسُت مقدمتها

 

 

 

 

 المحلي اإلقليمي ، على مستوى الدولة ، العالمي 

 المؤسسات االستثمارية 

  المستثمر الفردي المحلي 

 المستثمرين الخارجيين 

 الموردون

 المجهزين

 

الحكومة 

المستثمرين 

نالمالكي  

 العمالء 

 مؤسسات االعمال

 
الشركاء 

 االستراتيجيين

فئات المجتمع 

 المحلي

 العاملين

 الحلفاء 

 المتعاونون 

  مجموعة حماية البيئة 

  الجمهور العام 

  الصحافة 

  جماعات الضغط األخرى 

 أنشطة االستهالك 

  المسؤولية عن
 المنتجات  

  النقابات العمالية 

  قدامى العاملين 

  النساء 

  األقليات 

 ةأنشطة الخدمات المدني 

 البنوك 

 المؤسسات المالية 

  شركات التأمين 

  مجهزي المواد األولية 

  الصناعيون 

  مجهزي الخدمات 

  لمؤسسات التعليمية ومراكز
 الحلفاء

 المتعاونون 
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 مصلحة ذات متعددة أطراؼ ذباهاسؤسسة للم طوعية مبادرا سبثل االجتماعية ادلسسؤولية أف عتربشاا إذا ،خاصة بصورة
 1."االقتصادية ادلسؤسسة دوجو  من مباشرة غَت أو مباشرة

تتقاطع مفاىيم أصحاب ادلصلحة مع ادلفاىيم وادلبادئ ادلتعّلقة بالتنمية ادلستدامة، ولعّل أىّم ىذه 
واليت تنّص على إغلاد التوازف  ،االجتماعيةمبدأ اإلشصاؼ ومبادئ العدالة  التقاطعات تكمن يف زلاولة كليهما تبٍّت 

إضافة إذل كوف التنمية ادلستدامة يف األصل ويف تطبيقها على ادلستوى  ،بة مصاحل أصحاب ادلصلحة ادلتضار بُت
ولعّل أىّم تأثَتات التنمية ادلستدامة على شظرية أصحاب  ،أصحاب ادلصلحة حتياجاتااجلزئي ترتكز على تلبية 

  2.ادلصلحة ىي توسيع دائرة أصحاب ادلصلحة، وإدخاؿ مبادئ التضامن وادلشاركة
 عتباراوب، االقتصاديةى الوظائف التقليدية للمسؤسسات نا سلتلف التغيَتات اليت طرأت عللكن وبعد أف رأي

فبل بّد من وجود تقاطعات أخرى بُت  ،ة كّل أصحاب ادلصلحة كّل بطريقتوأّف ىذه الوظائف يشارؾ فيها بالضرور 
وتنّفذ وتراقب، وربتاج ىذه  البد أف زبّطط سًتاتيجياتااجملالُت، خاصة وأشّنا رأينا أّف للتنمية ادلستدامة 

ّفذىا وىنا من يصيغها وىنا صلد أصحاب ادلصلحة التنظيميُت، وإذل من ين يف سلتلف ادلراحل إذل سًتاتيجياتاال
 .مراقبتها وىنا صلد أصحاب ادلصلحة اجملتمعيُت وأخَتاً  ،قتصاديُتاالصلد أصحاب ادلصلحة 

 ديةاالقتصامؤسسات نظرية مساءلة ال  المطلب الرابع:

من مراحل البحث عن االستدامة للمسؤسسة االقتصادية، ادلصطلح الرابع شظرية  خَتةيأيت يف ادلرحلة األ
رض الواقع، أعلى  اليت ذبسد التطبيق الفعلي الستدامة ادلسؤسسات االقتصادية مساءلة ادلسؤسسات االقتصادية

 اجملتمع والبيئة احمليط هبا. علىثَتىا وذلك ما ربملو من مزايا من الشفافية وادلسسؤولية والوضوح خبصوص تأ
 االقتصاديةمؤسسات مساءلة ال ول: مفهومالفرع األ

 وىنا جملتمعا يف تأثَتىا خبصوص الشفافية من وادلزيد ادلسؤسسات مساءلة من ادلزيد إذل احلاجة بوضوح تتبدى
 عدد زيادة وكذا ،للمسؤسسات ةاالجتماعي ادلسسؤولية عن التقارير تقدًن من ادلقصود ادلعٌت ستيعابا إذل كحاجة

 التوافق يزدادلك وبذ ،التقارير تقدًن يف ادلصلحة وأصحاب ادلسؤسسات مساعلة تعزيز يعٍت وىذا ،التقارير ىذه قراء
جاشب  من األفضل الفهم إذل أيضاً  كحاجة وىنا، ادلطلوبة ادلعلومات وشوع عنها أفصح اليت ادلعلومات شوع بُت

 3.ادلسؤسسات ومواطنة ادلستدامة التنمية مثل لقضايا صلحةادل أصحاب وكذلك ادلسؤسسات
لة ءومسا احملوكمة والتنمية ادلستدامة يعترب معيار ادلساءلة من ادلرتكزات األساسية اليت تقـو عليها اإلدارة

وعادة ما يستخدـ ىذا ادلصطلح بشكل مًتادؼ مع مفاىيم  ،ػلمل معاين عدة أخبلقي مفهـوىو  ؛ادلسؤسسات
 4.من قبيل ادلسسؤولية عن األفعاؿ

                                                           
 .52، ص 2005دار وائل للنشر، األردف، المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال،  ،صاحل مهدي زلسن العامري ، طاىر زلسن منصور الغاليب  1

2
 Jacqueigalens, Sébastien Point,  Vers Une Nouvelle Gouvernance Des Entreprises- L’entreprise Face A 

Ces Parties Prenantes, Edition Dunod, 2009, P 46. 
تمع االتجاىات لمجتمع، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، كشف البيانات المتعلقة بتأثير المؤسسات على المجتقييم تأثير المؤسسات في اموشوشو،  موخييت 3

 .114، ص 2004، األمم ادلتحدة، شيويورؾ وجنيف، والقضايا الراىنة
4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9  

.Retrieved: 77.77.2012. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9
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إذل ربسُت كل من السلوؾ ادلعياري االقتصادية هتدؼ مبادئ وشلارسات ادلساءلة األخبلقية داخل ادلسؤسسة 
 والبيئية ادلستدامة. االقتصادية االسًتاتيجياتمثل  اخلارجية، الداخلي للفرد واجملموعة، فضبلً عن العوامل

 ومايتوالبيئية، من خبلؿ خلق رلتمع حضري معل االجتماعيةعلى مواجهة التحديات  االذباهينص ىذا 
، إذل الًتكيز على ادلسؤسسات، من الًتكيز التقليدي على ادلتغَتات داخل توسيع شطاؽ ادلساءلة يف ادلسؤسساتو 

  واجملتمع بصورة عامة. ادلتغَتات اخلارجية
يتم معرفة  األشو من خبلذل ؛االقتصادية يف ادلسؤسسة ادلستدامة تعد آلية ادلساءلة أىم سبل ربقيق التنمية

وؽلكن ذبسيد تلك  ،وباقي فئات اجملتمع ادلسؤسسات، وػلدد طبيعة العبلقة بُت مديري ستدامةاال اذباهسلوكها 
 .االقتصاديةسؤسسات يف ادل ادلسؤسساتالعبلقة بتطبيق حوكمة 

 المؤسساتحوكمة  حول مفاىيم الفرع الثاني:
وكاف ذلك سنة  ،ادلسؤسساتأوؿ من اىتم دبفهـو حبوكمة  Meanو  Berleيعترب الباحثاف األمريكياف 

توصبل إذل ضرورة فصل ادللكية و  ،األمريكية ادلسؤسساتمن خبلؿ قيامهما بدراسة تركيبة رأمساؿ كربيات  7817
  1إذل إلزامية فرض رقابة على تصرفات ادلسَتين ضباية حلقوؽ صغار ادلساعلُت.و  عن اإلدارة

 بعض التعريفات ادلقدمة دلصطلح حوكمة ادلسؤسسات:يلي  ويف ما
 على أهنا: ذلك النظاـ الذي وفقا لو يتم تسَت ورقابة ادلسؤسسة ادلسؤسساتحوكمة  Cadburyتعرؼ جلنة  

وتقـو ، الشخصية ضلرافاتاالكل لسمح بإغلاد التوازف ادلنطقي للسلطة تفاديا وتعتٍت بإعطاء الوسائل البلزمة اليت ت
  2التدقيق وإدارة أعماؿ ادلسؤسسة. على ثبلثة ركائز وىي رللس اإلدارة،

والتحكم يف  ،ادلسؤسسات"النظاـ اليت تتم من خبللو إدارة  :بأهنا IFCتعرفها مسؤسسة التمويل الدولية 
 3أعماذلا".

ا: اإلطار العاـ الذي غلمع قواعد وعبلقات وشظم ومعايَت وعمليات تساعد على تعرؼ على أهنكما 
 4.ادلسؤسساتشلارسة السلطة والتحكم يف 

 يف الكفسؤة اإلدارة ربفيز أو ضماف بكيفية تبحث واليت ،قتصاداال حقوؿ من حقل :على أهنا تعرؼو 
 5.التنظيمية اذلياكل تشريعات، وتصاميمالعقود، ال :مثل احلوافز ميكاشيكية ستخداـاب ادلساعلة ادلسؤسسات
 :ىي ادلسؤسساتوكمة ف حأالسابقة شستنتج التعاريف  من

                                                           
1
 Gerard charreaux, vers une theorie du gouvernement des entreprises, Mai 1996, Iae Dijon - Crego / Latec, p 

03. 
2
 Jaques Renard, theorie et pratiques de l'audit interne, Edition d'organisation, 6eme Edition, paris, 2007, p 

439. 
3
 Alamgir. M, corporate governance - a risk perspective, paper presented to: corporate governance and 

reform: paving the way to financial stability and development, a conference organized by the Egyptian 

banking institute cairo, 7/8 may 2007. P 07. 
بع لكلية االقتصاد والعلـو اإلدارية، تداعيات األزمة ادلسؤسبر السا حوكمة المؤسسات المالية ودورىا في التصدي لالزمات المالية )التجربة الماليزية(، ،سناء عبد الكرًن اخلبلؽ 4

 .01، ص 7008االقتصادية العادلية على منظمات األعماؿ ) التحديات ،الفرص ،األفاؽ(، األردف، 
 ، رللة اربد للبحوث العلميةق الماليةالحاكمية المؤسسية بين المفهوم وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع في المؤسسات المدرجة في األسوا، ظاىر القشي، حاـز اخلطيب 5

 .01ص، 7002اجمللد العاشر، العدد األوؿ، 
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  ؛ادلساعلُت اذباهاآللية والطريقة اليت دبوجبها يدير ادلديروف مسسؤولياهتم 

 ذات ادلصلحة؛    األخرى األطراؼغلب إتباعو لصاحل ادلساعلُت و  ـشظا 

 ؛ ادلسؤسساتوضبط أداء  ادلمارسات والكيفية اليت يتم هبا رفع 

  هتتم دبعاجلة ادلشكبلت ومواجهتها عن طريق رلموعة التدابَت اليت يتم من خبلذلا متابعة أداء إدارة
 والرقابة عليها؛ ادلسؤسسات

 حقوؽ على ػلافظ ، دباسؤسسةادل إدارة على للقائمُت السليمة وادلمارسات التطبيقات وتنظيم بإغلاد هتتم 
 وفقاً  بينهم تربط اليت التعاقدية العبلقات صيغ تنفيذ ربري خبلؿ من وذلك صاحل،ادل وأصحاب األسهم ضبلة

 الواجبة؛ والشفافية اإلفصاح دلعايَت

 أدائهم لتحقيق أىداؼ  لىلة ادلدريُت وزلاسبتهم عءأف يقـو رللس اإلدارة شيابة عن ادلستثمرين دبسا
 .سؤسسةادل

العديد من ادلبادرات الرامية إذل وضع مبادئها  ، ىناؾادلسؤسساتادلتزايد دلفهـو حوكمة  ىتماـلبلشظرا 
إذل  ادلسؤسساتفإضافة إذل الدوؿ واحلكومات، حرصت العديد من ادلنظمات واذليئات الدولية وشلارسي حوكمة 

 .إرساء أفضل دلمارسات احلوكمة اليت تدعوا إذل بناء مسؤسسات على أسس صحيحة
االقتصادي صلد منظمة التنمية والتعاوف  ادلسؤسسات فمن ادلنظمات الرائدة يف وضع مبادئ حوكمة

OECD  ومركز ادلشروعات الدولية اخلاصةCIPE وادلسؤسسة ادلالية الدولية ،IFC وارباد ادلصارؼ العربية ،
UABحيث هتدؼ ىذه ادلبادئ إذل تعزيز اإلصبلحات والتطبيق السليم ذلا ،. 
 1:يف التارل ادلسؤسساتحوكمة  مبادئؽلكن سرد  
 اإلدارة رللس ختياراو  اجلمعية، يف والتصويت األسهم، ملكية شقل حق وتشمل :المساىمين حقوق 

 ؛ادلالية القوائم وتدقيق األرباح، من عائد على واحلصوؿ

 يف حقهم وأيضا فئة، كل داخل األسهم ضبلة بُت ادلساواة هبا ويقصد :للمساىمين المتساوية المعاملة 
 ادلعلومات يف ذباراإل أومن فيها، مشكوؾ دمج أو ستحواذاال عمليات من ايتهموضب القاشوشية، حقوقهم عن الدفاع

 ؛التنفيذيُت ادلدريُت أو اإلدارة رللس أعضاء مع ادلعامبلت صبيع على طبلعاال يف حقهم وكذلك الداخلية،

 كذلك  ،احلقوؽ لتلك شتهاؾا على القاشوشية والتعويض حقوقهم حًتاـا ويتضمن: المصالح أصحاب دور 
 ؛ادلطلوبة ادلعلومات على وحصوذلم ،سؤسسةادل على الرقابة يف مشاركتهم تعزيز آليات
 مسؤسسةلل والتشغيلي ادلارل األداء مثل األعلية، ذات ادلعلومات عن اإلفصاح ويشمل: والشفافية اإلفصاح 

 ادلناسب لوقتا يف ادلعلومات تلك كل عن اإلفصاح يتم حبيث ادلخاطر، وعوامل اذلامة واألحداث وأىدافها،
 ؛الكافية وبدقة تأخَت بدوف

                                                           
1
، حبوث وأوراؽ عمل مسؤسبر متطلبات حوكمة الشركات وأسواؽ وطنية للحوكمة من منظور إدارة الدولة  والمجتمع والحكم الرشيد استراتيجيةجل أمن حسُت مصطفى ىبلرل،  

 .80، ص7001، مصر، اإلداريةللتنمية ادلنظمة العربية  ادلاؿ العربية،
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 ومهامو أعضائو، ختيارا وكيفية القاشوشية وواجباتو اإلدارة رللس ىيكل تتضمن :اإلدارة مجلس مسئوليات 

 ؛التنفيذية اإلدارة على اإلشراؼ يف ودوره األساسية

 تعزيز من كبل ادلسؤسسات حوكمة إطار يتضمن: المؤسسات لحوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان 

 فيما ادلسسؤوليات تقسيم بوضوح ويبُت القاشوف، أحكاـ مع متناسقا يكوف أف غلب كما ،وكفاءهتا األسواؽ شفافية

 . ادلختلفة والتنفيذية والتنظيمية اإلشراقية السلطات بُت

 وال ،مسؤسسةأبعاد سلتلفة تنصهر يف بوتقة واحدة مع الدعائم األساسية يف كل  ادلسؤسساتوللحوكمة يف 
 1:وإظلا ىو ثبلثي األبعاد تتمثل يف : تنحصر يف بعد واحد وىو الربح واخلسارة

 ستثمارياال وأاالقتصادي  البعد :Investment Dimension السياسات يتضمن والذي 
 ،ادلالية غَت وادلعلومات ادلالية ادلعلومات شظاـ وتوفر السوؽ يف ادلنافسة ودرجة الكلي، ادلستوى على االقتصادية

 يف ستمرارىاوا سؤسسةادل أسهم قيمة تعظيم وتضمن ادلخاطر وإدارة التمويل على احلصوؿ يف سؤسسةادل تساعد يتال
 :يأيت ما البعد ىذا ويتضمن الطويل األجل
 االفصاح المالي Disclosure: التدقيق تقارير ادلتبعة، احملاسبية السياسيات السنوية، التقارير ويشمل 

 صلاز؛اإل ومقاييس اخلارجي

 التقديرية ادلوازشة ادلخاطر، إدارة التدقيق، جلاف الداخلي، التدقيق ويشمل :ةالرقابة الداخلي 

 .ادلوظفُت تدريب
 والقانوني جتماعياإل البعد :Social & Legal Dimension  الذي يشَت إذل طبيعة العبلقة التعاقدية

 من شاحية، وادلديرين من شاحية أخرىواليت ربدد حقوؽ وواجبات ضبلة األسهم وأصحاب ادلصاحل ادلختلفة 
 ىذا ويتضمن االقتصادية التنمية وربقيق ادلستثمرين وصغار األقلية حقوؽ ضباية يف االجتماعية ادلسسؤولية وتتمثل

 :يأيت ما البعد

 التنظيمي الهيكل Organisationnel Structure: وخطوط  وتوزيع ادلسسؤوليات الواجبات، ربديد ويشمل
 اخل؛...ت، تعُت اإلدارة واإلدارة التنفيذيةالتفويض للسلطا

 األخالقي السلوك Ethical Behavior :لسلوؾ عادلنا ودبستوى وأخبلقياهتا ادلسؤسسة بقيم التحكم ويشمل 

        .ادلهٍت السلوؾ بقواعد والتقيد فيها ادلثارل

 البعد البيئي Environnemental Dimension : ج السلعة أو بيعها على ضباية البيئة من إشتا  العمل
  .اخلدمة أو تقدًن

أشو مع تنامي وزيادة الوعي باألبعاد الثبلثة للتنمية ادلستدامة، ويف ظل ىذه التحديات،  ؛ويرى الباحث ىنا
تأخذ بعُت  ال ؽلكن التوقف عند حوكمة األداء ادلارل فقط، وإظلا غلب ذباوزىا إذل احلوكمة الشاملة ادلستدامة اليت

                                                           
(، رللة دمشق للعلـو االقتصادية المؤسسات المساىمة ما بين الحوكمة والقوانين والتعليمات )حالة دراسية للمؤسسات المساىمة العامة العمانية ،مها زلمود رمزي رػلاوي 1

 .99، ص 2008، العدد األوؿ، 24والقاشوشية، اجمللد 
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حوكمة األداء ادلارل دبعٌت والبيئية رلتمعة بالنسبة دلسؤسسات األعماؿ،  واالجتماعية االقتصاديةليفة التو  االعتبار
 .للمسؤسسات، األمر الذي يعد عبلجا لقصور حوكمة األداء ادلارل فقط لئلدارة واالجتماعيوالبيئي 

وفق الشكل  قتصاديةاالادلسؤسسات  استدامةشلا سبق ؽلكن تلخيص أىم إسهامات ادلصطلحات األربعة يف 
                        ادلوارل:

 المؤسسات استدامةمداخل  :1-2 كل رقمش
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

األطراف ذات 
 المصلحة

 مساءلة المؤسسات

 

 االجتماعية المسؤولية

 التنمية المستدامة

المؤسسات استدامةمداخل   

 

 مسؤسساتأف تعمل  تفسَت دلاذا غلب
ذباه التنمية ادلستدامة حيث األعماؿ يف ا

سيسؤدي ذلك إذل تقوية عبلقاهتا مع 
أصحاب ادلصلحة، وىذا بدوره يسؤدي إذل 

 يف ربقيق أىدافها. سؤسسةسبكُت ادل

غلب الًتكيز تساعد يف ربديد اجملاالت اليت 
عليها مثل األداء االقتصادي األداء 

جتماعيا فا اماعي والبيئي، سبثل ىدجتاال
لتنمية األعماؿ اذباه ا سؤسساتدل شامبلً 

 .والبيئية االجتماعية واالقتصادية

ر جدال أخبلقيا خاصة توف
ىل مديري بالتساؤؿ اآليت: 

ادلسؤسسات العمل ضلو ربقيق 
 ىدؼ التنمية ادلستدامة؟

تعريف طبيعة العبلقة بُت مديري 
وبقية فئات اجملتمع، وىي  ادلسؤسسات

اليت  ادلسؤسساتب على تفسر دلاذا غل
ها البيئي تعد وتنشر تقريرا عن أدائ

وليس فقط واالجتماعي واالقتصادي 
 أداؤىا ادلارل، ويطلق على ىذا األداء

 باألداء الثبلثي.

 إعداد الباحث نم المصدر:
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 بعاد(التكامل واأل ،المراحل ،)الخطوات استدامة المؤسسات االقتصادية المبحث الثاني:
من وكذا ادلراحل اليت تطبيق  ،نمية ادلستدامةسو يتم التطرؽ إذل اخلطوات وادلراحل الرئيسية لوضع برشامج الت

 .استدامة ادلسؤسسات االقتصاديةبعاد أخَت تكامل ويف األ ،االستدامةخبلذلا 
 االقتصاديةمؤسسات لل ستدامةالالرئيسية لوضع برنامج اوالمراحل  الخطوات ول: المطلب األ

برامج وضع البدئ بالبد ذلا  القتصادية،ادلسؤسسة ا دارةإأبعاد التنمية ادلستدامة وإدماجها يف إف تطبيق 
 الستدامة ادلسؤسسات االقتصادية. ةكمداخل معتمدوخطوات متتالية  

 ستدامةخطوات وضع برنامج اال: ولاأل الفرع
ؽلكن وضع اخلطوات الرئيسية التالية  ،االقتصاديةادلسؤسسة  ةاستدامداخل ادلعتمدة يف تطبيق ادلمن خبلؿ 

 :االقتصاديةادلسؤسسة  امةستداليت تعترب كربشامج ال
 الشكل ادلوارل يوضح اخلطوات الرئيسية لوضع برامج االستدامة يف ادلسؤسسات االقتصادية:

 للمؤسسات ستدامة: الخطوات الرئيسية لوضع برنامج اال1-3شكل رقم 

 
أحباث كلية ، تطبيقيةدراسة  -نموذج مقترح لإلفصاح المحاسبي عن تقارير االستدامة ،عفت أبوبكر زلمد الصاوي المصدر:

 .08 ،  ص7077سكندرية، ، جامعة اإلالتجارة
 1 :يف ما يلي الرئيسية لوضع برشامج االستدامة للمسؤسسات تتمثل اخلطواتحيث 

 :واليت غلب أف ستدامةيف ربديد رؤية اال ادلسؤسساتا استدامةتتمثل اخلطوة األوذل يف برشامج  وضع الرؤية ،
من الفرص اخلارجية، دبا ؼللق ميزة تنافسية  واالستفادة للمسؤسساترباوؿ الًتكيز على شقاط القوة الداخلية 

يف سؤسسة . وىذا باإلضافة إذل ربديد شقاط الضعف ومعاجلتها، ومواجهة التهديدات اليت تواجهها ادلاتلمسؤسسل
 ؛يف األجل الطويل واستمرارىاالبيئة اخلارجية وتسؤثر على ششاطها بل 

                                                           
 .80 ص ،مرجع سابق ،الصاويعفت أبوبكر زلمد  1

http://www.portal.alexu.edu.eg/index.php/ar/alexu-publications/%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.portal.alexu.edu.eg/index.php/ar/alexu-publications/%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.portal.alexu.edu.eg/index.php/ar/alexu-publications/%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 :اخلاصة هبا، تتحدد اخلطوة التالية يف  ستدامةالبوضع رؤية ا سؤسساتدبجرد قياـ ادل تخصيص الموارد
الكربى يتم زبصيص وظيفة على ادلستوى التنفيذي مثل تعيُت مدير  ادلسؤسسات ، وىفستدامةالق عمل اربديد فري

أفراد من األقساـ  ستدامةويشمل فريق عمل اال  Chief Sustainability Officiers  ستدامةتنفيذي لبل
 استدامةيدعم أفكار ربقق ، دبا يضمن اخلربات ادلتنوعة ووجهات سلتلفة لفريق العمل شلا سؤسساتادلختلفة للم

والبيئية  االجتماعيةيف صبع وربليل ادلعلومات عن اآلثار  ستدامةوتتمثل مهاـ فريق عمل اال ،سؤسساتادل
 ؛سؤسساتللم ستدامةالوربقيق رؤية ا االسًتاتيجيةالقرارات واخلطط  زباذاألغراض  سؤسساتللم االقتصاديةو 

 :وذلك من االقتصادية سؤسسةادل ستدامةاجلاشب اذلاـ الضع مقاييس األداء ؽلثل و  وضع مقاييس األداء ،
ستدامة، دبا يضمن تقييم األداء والكشف عن الفرص عن التنمية ادلاسبة احملخبلؿ شظاـ متكامل يتضمن أدوات 

، سؤسساتوعلي مستوي األثر البيئي لعمليات وأششطة ادل؛ لعملياهتا االقتصاديةوالتحقق من الكفاءة  االسًتاتيجية
 استخداـ، وتشمل تلك ادلقاييس معدالت ستدامةضع شظاـ لقياس مدى التقدـ احملقق ضلو ربقيق أىداؼ االيتم و 

 ادلياه، وإعادة التدوير، والناتج من النفايات، وتوليد الطاقة ادلتجددة واستخداـالغازات،  اشبعاثالطاقة، وقياس 
 اومساعلاهت االجتماعيةفع والتكاليف من األششطة ، قياس ادلناسؤسساتلعمليات ادل االجتماعيبينما يتضمن األثر 

وتتضمن تلك اخلطوة ذبميع البياشات ؛ االجتماعيوالعائد  االجتماعية االستثماراتيف اجملتمع، واحملاسبة عن 
 ؛ومقارشتها بادلعايَت وادلعدالت ادلقبولة واحملددة دوليا سؤسسةالفعلية السنوية على مستوى ادل

  فريق العمل، ووضع  ختياروا، ستدامةبلل سؤسساتدبجرد أف يتم وضع رؤية ادل :جيةاالستراتيتنفيذ الخطط
وشقاط القوة  سؤسساتدبا يتبلءـ مع الوضع التنافسي للم ستدامةلبل االسًتاتيجيةيتم تنفيذ اخلطط ادلقاييس 

 ؛االداخلية والفرص ادلتاحة خارجي
 :غلب أف يتم توصيلها بفعالية  ستدامةلتحقيق اال سؤسساتجهود ادل توصيل النتائج ألصحاب المصالح

، وما تتضمنو ستدامةالإذل أصحاب ادلصاحل الداخليُت واخلارجيُت، وذلك من خبلؿ ششر واإلفصاح عن تقارير ا
، وتشمل البعد ستدامةبلعلى مستوى األبعاد الثبلثة ل سؤسساتمن معلومات مالية وغَت مالية عن أداء ادل

 القرارات. ازباذا يفيد يف عمليات دب واالجتماعيوالبيئي االقتصادي 
 االقتصاديةالمؤسسات  استدامةمراحل  الفرع الثاني:
 1:كما يلي  ستدامةعند تطبيق مفهـو اال وفقا للشكل ادلوارل بثبلث مراحل االقتصادية سؤسساتسبر ادل

 
 
 
 
 

                                                           
 .12، ص مرجع سابق ،كر زلمد الصاويعفت أبوب 1
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 للمؤسسات: مراحل التنمية المستدامة 1-4شكل رقم 

  
 من إعداد الباحث المصدر:                                               

 ويقصد بتلك ادلرحلة أشو ينبغي ستدامة، وىو احلد األدىن لتحقيق االتزاـلاالتتمثل يف  :المرحلة األولى ،
 ؛أف تلتـز وسبتثل للقواشُت واللوائح والتشريعات الوطنية والدولية ادلتفق عليها للحفاظ على البيئة ادلسؤسساتعلى 

 غلب أف تكوف لديها الوعي  سؤسساتتتمثل يف عدـ اإلضرار، ويتضمن ذلك أف ادل :لثانيةالمرحلة ا
حقيقية وزلتملة، وبناء على ىذا الوعي ينبغي على  قتصاديةوا واجتماعيةيف بقدرهتا على خلق أثار بيئية الكا

شغيلية، على سبيل وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات للحد من أي ضرر ؽلكن أف ينتج عن عملياهتا الت سؤسساتادل
 ؛70007ادلثاؿ األيزو 

 :وعدـ اإلضرار، دبعٌت  لتزاـاال، وىذه ادلرحلة تتجاوز ستدامةتتمثل ادلرحلة الثالثة يف اال المرحلة األخيرة
 ستثمارااليف  االطلراطعلى ادلستوى الوطٍت من خبلؿ  ستدامةؽلكن أف تساىم يف ربقيق اال سؤسساتأف ادل

والبيئية  االقتصاديةلى ربقيق التكامل بُت األىداؼ صحاب ادلصاحل، والعمل عواحلوار مع أ االجتماعي
 .واالجتماعية

 االقتصاديةفي المؤسسة  ستدامةج وظيفة االكيفية إدما   الفرع الثالث:
جبملة من األدوات واليت صنفها  ستعاشةاالإذل  االقتصاديةتلجا ادلسؤسسات  ستدامةإلدماج وظيفة اال

 1:ُت إذل فئات ثبلثةالكثَت من الباحث
 على ادلعايَت ومواصفات قياسية دولية؛ االعتماد 

 تطبيق ادلبادرات دولية صادرة من صبعيات ومنظمات دولية؛ 

 .تطبيق ظلاذج التميز اإلداري 

يف التنمية ادلستدامة، غلادؿ البعض  االقتصادية إف تعدد األدوات ادلتاحة لقياس مدى مساعلة ادلسؤسسة   
مساعلة على ، ولكن يف احلقيقة ىذه األدوات سبثل إطار عمل متكامل للوقوؼ االرتباؾوعها تثَت بأف عددىا وتن

 ، وىي شلثلة يف الشكل التارل:ادلسؤسسة يف التنمية ادلستدامة
                                                           

ص  ،مرجع سابق، سمنت في الجزائردراسة حالة المؤسسات العمومية لصناعة اإل ،الجزائرية لتنمية المستدامة في المؤسسات االقتصاديةوظيفة ا العايب عبد الرضباف،  1
172. 
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 االقتصاديةفي المؤسسة  ستدامةدماج وظيفة االإل المتاحة لألدوات متكامل إطار:  1-5 شكل رقم

 
Source: Piotrma Zurkiewicz, Devcomm-sdo, Corporate Environmental Responsibility:is 

a Common Framework Possible?, World Bank,  2004, p 06. 

 
 ادلسؤسساتوأعماؿ  ختياراتاتشَت إذل ضماف أف  التنمية ادلستدامةف أ ؛من الطرح السابق يرى الباحث

فالتنمية  ،أيضا واالجتماعيةلية البيئية سؤو ي على ادلستنطو ، بل االقتصاديةلية سؤو يست مقصورة فقط على ادلسل
 استدامةادلساعلة يف  ىذا ما يقود هبا إذل ،يف التنمية ادلستدامة للمجتمع ادلسؤسساتادلستدامة تعٍت مساعلة 

األجياؿ  األجياؿ احلالية دوف إىدار حق حتياجاتابأي أهنا تلك التنمية اليت تعمل علي الوفاء  ؛ذاهتا ادلسؤسسات
ولتحقيق ، جتماعياال، البعد البيئي والبعد االقتصاديالبعد  :ثبلثة ىيالأبعادىا ب، حتياجاهتاباادلستقبلية يف الوفاء 

على البيئة احمليطة هبا، ومراعاهتا لكل من مصاحل  سؤسساتتأثَت أششطة ادل عتباراالمن األخذ يف  تلك التنمية البد
 .تنمية ادلستدامة لؤلجياؿ القادمةبالشكل الذي ػلقق ال ذات ادلصلحة األطراؼ
 وتكاملها االقتصادية  المؤسسات استدامة أبعاد: الثاني المطلب

ذل تكامل معايَت استدامة ادلسؤسسات االقتصادية من شاحية اجملاالت )االقتصادية، إسيتم التطرؽ 
 :االجتماعية والبيئية(

 االقتصاديةالمؤسسات  استدامةأبعاد  : ولاأل الفرع
رلاالت التنمية ادلستدامة بثبلثة  7007سبر القمة العادلي للتنمية ادلستدامة يف جوىاشسبورغ عاـ حدد مسؤ 

حيث أصبح  ،بوجود حدود للقدرة على توفَت ادلوارد عًتاؼاالواجملتمع مع  االقتصاد ،أبعاد رئيسية ىي: البيئة
 االجتماعياالت ىي: اجملاؿ هود يف ثبلثة رلف فعالية التنمية ادلستدامة تعتمد على تضافر اجلقويا بأ اعتقادىناؾ 

ف كل رلاؿ من ىذه اجملاالت الثبلثة يشمل عددا من األششطة اليت تتداخل أواجملاؿ البيئي، و االقتصادي واجملاؿ 
 مع بعضها دبا يكفل ربقيق التنمية ادلستدامة.

 واالجتماعيةالبيئية  امةستداالوىي ، األبعاد ثبلثةذو فكرة  لبلستدامةأصبح جوىر التفكَت السائد 
 ىذه األبعاد مت رمسها يف رلموعة من الطرؽ من حيث دوائر مركزية وأعمدة  ودوائر متشابكة، حيث االقتصاديةو 
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 زباذااج إذل أف تكوف أكثر تكامبل، مع األىداؼ ربت نموذج إلثبات أف ثبلثةك  الدوائر ادلتشابكة ستخدمتا
 ادلوارل: الشكل كما ىو مبُت يف  .ستدامةبُت أبعاد اال إجراءات إلعادة التوازف

 تمثيالت مرئية للتنمية المستدامة: أعمدة، دوائر، دوائر متشابكة :1-6شكل رقم

 
Source: The Future of Sustainability Re-thinking Environment and Development in the 

Twenty-first Century Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting, 29-31 January,  

2006,  p 03. 

النظرية الواقع والتغيَت ادلطلوب لتحقيق توازف  يف ،اليمُتالثبلث أعمدة للتنمية ادلستدامة من اليسار إذل 
كل بعد يركز على رلموعات فرعية   ،ستدامةشًتكة ىناؾ ثبلثة أبعاد رئيسية لبلادلووفقا لتعريفات  ،ظلوذجأفضل لؤل

 :يف اجلدوؿ التارل ةمبين يكما ى  سلتلفة
 االقتصاديةالمؤسسة  ستدامةمعايير الثالثية ال: 1-1جدول رقم

 العوامل البيئية االجتماعيةالعوامل  االقتصاديةالعوامل 
 ادلساءلة / الشفافية 
  ادلسؤسساتحوكمة 
 ادلصلحة القيمة أصحاب 

  االقتصادياألداء 

 األداء ادلارل 

  ستثماراالرلتمع 
 ظروؼ العمل 
 اإلشساف والتجارة العادلة حقوؽ 

 السياسة العامة 

 تنوع 

 سبلمة 

 مكافحة الفساد 

 طاقة 
 ماء 
  احلراري حتباساالغازات 

 شبعاثاتا 

 اخلطرة وغَت اخلطرة النفايات 

 إعادة تدوير 

 .التعبئة والتغليف 
Source: Ernst And Young, Climate Change and Sustainability; How sustainability has 

expanded the FO'srole, 2011. in site Internet:  

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Sustainability_extends_CFO_role/$FILE/CFOS

ustain. pdf, Retrieved: 77.77.2012. 

ادلسسؤولية ، االقتصاديةاجلدوى  :من خبلؿ ثبلثة أبعاد تتمثل يف ادلسؤسسات ستدامةاالتتمثل أعلية أبعاد 
 ادلسسؤولية البيئية.  ،االجتماعية

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Sustainability_extends_CFO_role/$FILE/CFOSustain.%20pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Sustainability_extends_CFO_role/$FILE/CFOSustain.%20pdf
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أف  واالجتماعيةث ال ؽلكن للمسسؤولية البيئية حبي ،يف حُت غلب أف تكوف ىذه األبعاد مًتابطة بطرؽ سلتلفة
اجملتمع مواصلة تقدًن ادلنتجات واخلدمات اليت يرغب  سؤسساتادل على وغلب ،االقتصاديةتقف دبعزؿ عن اجلدوى 

ت، غلب عليها أيضا أف أجل توليد األرباح، والنمو...اخل، يف الوقت الذي تواصل حتمية التجارية للمسؤسسا يف
 1.والبيئي كجزء لتوليد قيمة مستدامة جتماعياالأثرىا  االعتبارتأخذ يف 

، ؽلكن أف تظهر من خبلؿ ادلصفوفة ستدامةىناؾ أربع جواشب لبل القتصاديةاعلى مستوى ادلسؤسسات 
 التالية:

 المؤسسات استدامة: مصفوفة 1-7شكل رقم

 
Source: Stat his Gould, Accounting for Sustainability, Finance & Management, 

IFAC, 7077, p 19. 

 ما يلي:أعبله الشكل  منيبلحظ 
 العائد ادلناسب دلستوى ادلخاطر؛ي: يقصد بالجانب المال 

  على اجملتمع يف ضوء العقد  االقتصاديةتأثَت عمليات وأششطة ادلسؤسسات  :االجتماعييقصد بالتأثير
 وتأثَت أصحاب ادلصاحل؛ االجتماعي

 :وأصحاب ادلصاحل الداخلُت وخاصة العاملُت  االقتصاديةالعبلقة بُت ادلسؤسسة  يقصد بثقافة المنظمة
 ؛وادلوظفُت

 :على البيئة اجليوفيزيائية االقتصاديةتأثَت عمليات وأششطة ادلسؤسسات  يقصد بالتأثير البيئي. 

 ستدامةعاد االتكامل أب : الثاني الفرع
االقتصادي منظورات ادلتعلقة بالتنمية ادلستدامة )ادلنظور  منثبلث  ؛يف الشكل أدشاه ستدامةؽلثل مثلث اال

مثلث  يف االقتصاديةو  واالجتماعية البيئية ؤلىداؼالتخطيط ل خبلؿ من فقط ليسوالبيئي(  واالجتماعي
 استدامة تواجو اليت التحدياتف أ، حبيث الثبلثة األبعاد ىذه بُت ادلتبادلة العبلقات أيضا تتناوؿ ولكن ،ستدامةاال

 . وترابطها ادلثلث يف االجتماعية عتباراتواال والبيئية االقتصاديةاألبعاد  االعتبارباألخذ بعُت  تتصلادلسؤسسات 

                                                           
1
Stat His Gould,  Accounting for Sustainability, Finance & Management, IFAC, 2011, p 19. 
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فعالية ربقيق كل بعد على يف ربقيق كل عنصر على حدة، حيث ؽلكن قياس  سؤسسةسبثل الزوايا فعالية ادل
حُت أف خطوط سبثل الطرؽ ادلختلفة اليت الكفاءة اإليكولوجية  أرقاـ، يفمسؤشرات يف ادلطلق أو من خبلؿ  ىحد

 .االقتصاديةوالكفاءة  واالجتماعية
 يتم ما وعادة ،الطبيعية البيئة على آثارىا من احلد يف ذلك صلاح مدى عكست بيئية للمسؤسسةفعالية الال

 ببساطة أو اإليكولوجية، اآلثار ،شبعاثاتا مثل الفيزيائية الكميات من ادلطلقة ادلبالغ حيث من ىذا عن التعبَت
 يف سؤسسةادل زبذتا كيف الجتماعيةاوتعكس الفعالية  ،ادلنتج حياة دورة يف تشارؾ اليت ادلواد من كتل رلموع

 أف ؽلكن وىذا، فيو تعمل الذي اجملتمع قبل من قبوذلا لضماف الثقافية طالبوكذا ادل ،االجتماعيالتنوع  عتباراال
 الصحة منظمة مثل نظماتادل قبل من ادلقًتحة ادلعايَت من الرغم وعلى ،ادلختلفة العوامل من واسعة رلموعة يشمل
 االجتماعيمن الصعب إعطاء تعريف شامل لؤلداء  ،(OECD) والتنمية التعاوف نظمةوم( WHO) العادلية

 من ىو العمل واجوي ذيال التقليدياالقتصادي  التحدي ،يف الثقافات االختبلؼومتطلبات ادلعلومات بسبب 
 ادلاؿ رأس مثل ادلالية ادلوارد إذل شسبة( األرباح) ادلالية العائدات حيث من الكفاءة من قدر أقصى ربقيق أجل

 البيئي األداء منشلكن  قدر أقصى ربقيق ىو ؛ستدامةاال إلدارة دو يعيف حُت أف التحدي األخر  ،ادلستثمر
 .التوارل على االجتماعية والكفاءة البيئية الكفاءة طريق عنها قياس ويتم ،القتصاديوا واالجتماعي

افة لؤلثر البيئي لكل وحدة، حيث األثر البيئي اإليكولوجية بأهنا شسبة القيمة ادلض الكفاءة تعريف يتم 
ادلضاؼ يعاد جملموع كل التأثَتات البيئية واليت ولدت مباشرة أو بشكل غَت مباشر من قبل ادلنتج أو مثاؿ آخر 

النسيب  االرتفاعبأهنا  االجتماعيةوبادلثل ؽلكن تعريف الكفاءة  ،ادلنبعث CO2القيمة ادلضافة للطن الواحد من 
 ذلا يتعرض اليت احلوادث لعدد بالنسبة ، القيمة ادلضافةاالجتماعيوعلى سبيل ادلثاؿ لؤلثر  ،االقتصادي للتدبَت

  1.واالجتماعية البيئية األىداؼ بُت النسبة عكست اإليكولوجيةوالعدالة  ،ادلوظفُت
ستدامة، حيث تعد ىذه قوية بُت األبعاد اليت تعتمد عليها التنمية ادل ارتباطف ىناؾ عبلقة أويتبُت شلا سبق 

غلب أف يكوف ىناؾ توازف يف األشظمة ادلتضمنة للعبلقات بُت  استدامةالعبلقة شرطية، ولكي تطوؿ ىناؾ 
 كل دمج ىو اقتصادية مسؤسسة ألية الرئيسي التحدياجملتمعات البشرية والطبيعية ىذا من جهة، ومن جهة أخرى 

 والتكامل اجلواشب، صبيعدمج  واحد وقت يف السعي سواء حد على يتطلب وىذا ،ادلختلفة اجلواشب ىذه
 ىو األعماؿ إدارة يفالتقليدي  اذلدؼف أحيث  ،بالتنمية ادلستدامة مع احملاسبة التقليدية صلةال ذات للمحاسبة

عن أبعاد الثبلثة  للمحاسبةىنا  التحديولكن  ،التقليدية اإلدارية احملاسبة من بدعم وىذا االقتصادية فعاليةال
 .معلومات متكاملة عن االستدامة توفَتاليت تدعم الفعالية البيئية واالجتماعية ل نمية ادلستدامةللت

 حيث ىذه التمثيبلت موضحة يف الشكل التارل:
 
 

                                                           
1
 Stefan Schaltegger, Martin Bennett, Roger Burritt, Sustainability Accounting and Reporting, Published by 

Springer, P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht, The Netherlands,  2006,  p 06 . 
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 المؤسسة ستدامةتكامل أبعاد اال: 1-8 رقمكل ش

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Source: Stefan Schaltegger, Martin Bennett, Roger Burritt, Sustainability Accounting and 

Reporting, Published by Springer, P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht, The Netherlands,  

2006, p 08. 

 االقتصادية المؤسسات استدامة مرتكزات: الثالث المطلب

ط دبجاالت إف ربقيق التنمية ادلستدامة يف ادلسؤسسات االقتصادية يستند إذل رلموعة من ادلبادئ اليت ترتب
رلموع من ادلنافع على ادلدى  )االقتصادية، البيئية واالجتماعية(، وىذه ادلبادئ ربقق التنمية ادلستدامة الثبلثة

 ادلتوسط والطويل.
 في المؤسسة االقتصاديةالتنمية المستدامة  تطبيقالفرع األول: المبادئ 

ربقيق التنمية ادلستدامة تستند إذل رلموعة من  فإشطاقها،  باتساعالتنمية  استدامةتتسم األششطة ادلرتبطة ب
اجمللس الدورل للدورل للتنقيب  ا وضعودب االسًتشادادلبادئ اليت ترتبط دبجاالت التنمية ادلستدامة الثبلثة، وؽلكن 

من مبادئ  The International Council On Mining And Métal (ICMM) ادلعادف واستخراج
هبا، وتتمثل ىذه  االلتزاـاليت تعمل يف ىذا اجملاؿ  االقتصاديةواليت غلب على ادلسؤسسات خاصة بالتنمية ادلستدامة 

 1:اآليتيف ادلبادئ 
 :وذلك ؤسساتتنفيذ الممارسات األخالقية والمحافظة عليها وعلى نظم حوكمة الم المبدأ األول ،

 من خالل:

 ؛سؤسسةتلتـز اإلدارة بتطبيقها داخل ادل وتنفيذ قوائم خاصة بادلبادئ األخبلقية، وادلمارسات اليت تطوير 
 دلتطلبات القواشُت واللوائح اليت تقرىا الدولة؛ االمتثاؿ 

                                                           
1

 .26-25، ص ص مرجع سابقسرى زلمد البلتاجي، زلمد عباس بدوي، ي 

 قتصاديالتأثيـر اإل

 التأثيـر البيئي

 االقتصاد

 لتكامـلا

 المجتمع لبيئةا

 يالتأثيـر االجتماع
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 لتحقيق وتنفيذ سياسة  ،العمل مع اجلهات احلكومية وأجهزة اجملتمع ادلدين وغَتىا من أصحاب ادلصلحة
 عامة مناسبة وفعالة لتدعيم التنمية ادلستدامة.

 :وذلك ؤسسةالقرار داخل الم اتخاذالتنمية المستدامة في عمليات  تاعتبارادمج  المبدأ الثاني ،
 من خالل ما يلي:

  ؛ادلسؤسسةدمج مبادئ التنمية ادلستدامة يف سياسات وشلارسات 

 زبطيط وتصميم وتشغيل النظم اليت تدعم التنمية ادلستدامة؛ 

  والبيئي وتعزيز األداء  عياالجتماوربسُت األششطة ادلرتبطة باألداء  وابتكارتنفيذ شلارسات فعالة
 يف شفس الوقت؛االقتصادي 

 شلا غلعلو قابل للمقارشة؛سؤسسةتشجيع العمبلء وادلوردين على تبٍت مبادئ وشلارسات شلاثلة دلا تتبعو ادل ، 

 توفَت التدريب على التنمية ادلستدامة لضماف الكفاءة على صبيع ادلستويات بُت العاملُت؛ 

 سؤسساتعامة اليت تعزز ادلوقف التنافسي للمدعم السياسات وادلمارسات ال. 
 :الثقافات والعادات والقيم لجميع أصحاب  حتراموادعم حقوق اإلنسان األساسية  المبدأ الثالث

 يلي: المصلحة، وذلك من خالل ما
 ؛منة جلميع العاملُتضماف أجور عادلة وظروؼ عمل آ 

  ادلشًتؾ؛ اـاالىتمادلشاركة البناءة مع العاملُت بشاف ادلسائل ذات 

 تنفيذ السياسات وادلمارسات اذلادفة إذل القضاء على التميز وادلعاملة غَت العادلة؛ 

 التعويض العادؿ لآلثار السلبية على اجملتمع واليت ال ؽلكن ذبنبها؛ 

 ثقافة وتراث صبيع فئات اجملتمع. احًتاـ 

 لمية صحيحة وسليمة، إدارة الخطر على أساس معلومات ع ستراتيجياتاتنفيذ  لمبدأ الرابع:ا
 وذلك من خالل:

  البيئية الصحية، ، االجتماعيةة صبيع اآلثار ادلهتمة وادلتأثرة لتحديد وتقييم وإدار  األطراؼالتشاور مع
 ؛ادلرتبطة بأششطة ادلسؤسسة االقتصاديةو 

 ضماف الفحص ادلنتظم، وربديث شظم إدارة ادلخاطر؛ 

  ف والفلزات بالتدابَت اليت سيتم كبَتة من سلاطر التعدين وادلعاداليت ػلتمل أف تتأثر بدرجة   األطراؼإببلغ
 إلدارة ادلخاطر احملتملة على ضلو فعاؿ؛ زباذىاا

  اليت ػلتمل  األطراؼحلاالت الطوارئ بالتعاوف مع  ستجابةاالفعالية إجراءات  اختبارتطوير واحلفاظ على
 أف تتأثر.

 :حة وسالمة األداء، وذلك من خاللالبحث عن التحسين المستمر للص المبدأ الخامس: 
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 اليت ؽلكن أف يكوف ذلا  ،تنفيذ شظاـ لئلدارة اليت تركز على التحسُت ادلستمر جلميع جواشب العمليات
 ؛سؤسسةلى صحة وسبلمة العاملُت بادلتأثَت ع

 العاملُت صبيع التدابَت ادلعقولة والعملية للقضاء على الظلم، واإلصابات واألمراض اليت تصيب  زباذا
 ؛سؤسسةبادل

 .تزويد صبيع العاملُت بتدريبات الصحة والسبلمة 

 :البحث عن التحسين المستمر ألدائنا البيئي، وذلك من خالل: المبدأ السادس 
 غلابية والسلبية، ادلباشرة وغَت ادلباشرة، وادلًتاكمة للمشاريع اجلديدة؛تقييم اآلثار البيئية اإل 

  منع، أو للتخفيف من اآلثار الستعراضالذي يركز على التحسُت ادلستمر تنفيذ شظاـ اإلدارة البيئية و ،
 البيئية الضارة؛

 تقييم طرؽ أمنة لتخزين النفايات ادلتبقية وادلخلفات والتخلص منها؛ 

  االحتياجاتتصميم وزبطيط صبيع العمليات واليت توافر موارد كافية لتلبية. 
 :والمؤسسية للمجتمعات التي تعمل  االقتصاديةو  ماعيةاالجتالمساىمة في التنمية  المبدأ السابع

 :المنشاة فيها، وذلك من خالل
  والصراعات بشاف إدارة اآلثار  ادلتضررة للمناقشة والرد على القضايا األطراؼالدخوؿ بشكل عملي مع

 ؛االجتماعية

  ادلتضررة؛ األطراؼضماف تفعيل النظم ادلبلئمة إلجراء تفاعل مستمر مع 

 ساعلة يف تنمية اجملتمع احمللي؛ادل 

 مثل اجملتمع والصحة تشجيع الشراكة مع احلكومات وادلنظمات غَت احلكومية لضماف أف الربامج( 
 والتعليم، وتطوير األعماؿ التجارية احمللية( مصممة بشكل جيد وفعاؿ.

 :تقديم تقارير تتصف بالفعالية والشفافية ألصحاب المصلحة: المبدأ الثامن 
  واألداء البيئي وادلساعلة يف التنمية ادلستدامة؛ واالجتماعية االقتصاديةتقرير عن تنميتنا 

 توفَت معلومات دقيقة ويف الوقت ادلناسب؛ 

  مع أصحاب ادلصلحة من خبلؿ عمليات التشاور. حوارإجراء 
تبطة باألداء البيئي يات ادلر نطوي مضموهنا على توسيع شطاؽ العملتف كاشت ادلبادئ سالفة الذكر ىذا وإ
إطار  فإذلك على أدائها يف رلاالت التنمية ادلستدامة، ف شعكاسوا ،االقتصاديةسؤسسات الشامل للم واالجتماعي

ينبغي ربديده، وذلك على أساس أف تلك األششطة سبثل ادلوضوع  والبيئي جتماعياالشطاؽ األششطة ذات األثر 
 ة.الذي يدور يف شطاقو جوىر الوظيفة احملاسبي

وإجراء  ،تقدًن تقارير التنمية ادلستدامة لؤلطراؽ ذات ادلصلحة مبدأ تاسع مفاده:وبتارل فبلبد من إضافة 
 .القرار زباذاعليها بدقة يف  االعتماد ؽلكنذلذه التقارير لكي تأكيد عليها؛ أو تدقيق 
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 االقتصاديةمؤسسات بالنسبة لل ستدامةأىمية اال :ثانيالفرع ال
 بالسياسات تعلقت سواء تغَتات إحداث خبلؿ من ادلستدامة التنمية ربقيق على تعمل اليت ادلسؤسسات إف

 1:يلي ما يف تتمثل ادلنافع من رلموع ربقيق ؽلكنها ادلنتجات، أو العمليات أو
 ؼلفض أف شأشو من ادلستدامة التنمية عدسة خبلؿ من ادلسؤسسة عمليات إذل النظر إف :تنافسية ميزة خلق 

 ىذا يسؤدي سوؼ قدؽلة دلشاكل ةجديد حلوالً  تقدـ منتجات تطور اليت فادلسؤسسات العوائد، من دويزي التكاليف
 بقاء ومع ،أقل مدخبلت ظل يف اإلشتاج من ادلستوى شفس إشتاج أف كما السوؽ، يف حصتها زيادة إذل التطوير
 ىيكل على إغلايب تأثَت لو سيكوف كما إغلايب، قتصاديوا بيئي أثر ذلا سيكوف حاذلا، على األخرى العوامل
 ؛بادلسؤسسة اخلاص التكلفة
 فيها يزيد اليت ادلسؤسسات ىي ،ستدامةاال تقارير وششر بإعداد تقـو اليت ادلسؤسسات إف :المخاطر تخفيض 

 واليت للبيئة، تلويثها على تًتتب قد اليت التهديدات وذبنب القواشُت مع االتفاؽ عدـ ادلخاطر زبفيض حتماؿا
 ؛التقارير ىذه تنشر ال تعدو ال اليت بادلسؤسسات بادلقارشة وذلك وسيولتها، ادلارل أدائها على لباس تسؤثر أف ؽلكن
 واالجتماعي البيئي التأثَت لتحديد ادلسؤسسات ستجابةا عدـ إف :المصلحة أصحاب بوالء حتفاظاال 

 أصحاب والء يهدد قد شلا جوىرية دلخاطر يعرضها سوؼ اإلشتاجية، العملية مراحل من مرحلة لكلاالقتصادي و 
 ستكوف وإال بنفسها ختياراهتاوا قراراهتا تتخذ أف ؽلكنها اليت تلك ىي اآلف، تستجيب اليت فادلسؤسسات ادلصلحة،
 ؛اآلخروف يضعها معايَتى علتنص  أو الضغط اتيجلمع ستجابةلبل مدفوعة

 شأهنا من ،ستدامةاال عن مقدرهتا عن تقارير وتنشر تعد اليت ادلسؤسسات إف :المؤسسات حوكمة تفعيل 
 احلوكمة تفعيل على يعمل الذي األمر ،واالجتماعي والبيئي ادلارل األداء بشأف والشفافية اإلفصاح مستوى ترفع أف
 .احلوكمة ومبادئ آليات من الشفافية أف عتباربا

سة ادلسؤسسية أعلية يف السنوات األخَتة على الصعيد النظري وادلمار  ستدامةمفهـو اال اكتسبوقد 
ادلسؤسسية وكيفية ربقيق أفضل منو، أكد  ستدامةيشكل اال بينما ما زاؿ ىناؾ عدـ وضوح حوؿ ما ،التنظيمية

داخل  ستدامةثقافة اال اعتماديسؤدي عرب  ستدامةمبادئ اال ادلسؤسسات دلبلعتماالكثَت من العلماء إذل أف ادلسار 
 2.ادلسؤسسة
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2
 Martina K, Linnenluecke Martina, Corporate sustainability and organizational culture Journal of World 

Business, Contents lists, Science Direct, 2010,   p 357. 
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 المؤسسة استدامةن إطار المطلب الرابع: مبادئ األداء المستدام ضم
إف إدماج جواشب التنمية ادلستدامة يف ادلسؤسسة االقتصادية،  ربكمو رلموعة من ادلبادئ اليت تشكل فيما 
بينها صورة متكاملة لتحسنب أدائها هبذا اخلصوص وادلتمثل يف األداء الشامل وادلستداـ،  لتحقيق التوافق والتكامل 

 ئية واالجتماعية( لتحقيق استدامة ادلسؤسسة االقتصادية.بُت اجملاالت )االقتصادية، البي
 األول: مفهوم األداء المستدامالفرع 

خَتة حريصة جعلت ىذه األ ،االقتصاديةلتنمية ادلستدامة على ادلسؤسسة إف التحديات اجلديدة اليت فرضتها ا
 قتصادياالومتداخلة مع البعد ة ومتوازشة بصورة متكامل اإلدارةوالبيئية يف  االجتماعيةعلى إدماج األبعاد 

إذل وتطوير أداء ادلوارد البشرية،  واإلشتاجيةوالذي أظهر رلاالت جديدة لؤلداء ذباوزت الرحبية واحلصة السوقية 
 والبيئية.  االجتماعيةرلاالت متعلقة بادلسسؤولية 

وفيق بُت مطالبا بالتيف إطار التنمية ادلستدامة أصبح  االقتصاديةفإف األداء ادلستداـ للمسؤسسة  وعليو
   ىا.وظلو  ىاوالبيئية كشرط لضماف بقاء االجتماعية، االقتصاديةاألىداؼ 

 االجتماعيةية ادلستدامة لتشمل ادلسسؤولية فإف مسسؤولية ادلسؤسسة تزداد يف ظل التنم ؛وبناء على ذلك
أكثر مشولية كوشو سيمس صبح ، وىذا ما يدفع بأداء ادلسؤسسة أيضا للتغَت ليةقتصادياال لؤلبعادوالبيئية إضافة 

والبيئي كذلك، وىو ما عرؼ دبصطلح األداء ادلستداـ، والناتج عن عبلقة ادلسؤسسة بالتنمية  جتماعياالاجلاشب 
 والبيئية للمسؤسسة.  واالجتماعية االقتصادية :الفرعي األداءادلستدامة والذي يضم 

والبيئية"، فهو الذي يراعي  واالجتماعية قتصاديةاالوبالتارل يعرؼ األداء ادلستداـ بأشو: "ذبميع للنتائج 
 1ويدمج األبعاد الثبلثة لؤلداء وادلتمثلة يف:

  رغبات ادلساعلُت والزبائن وادلوردين واكتساب  بإشباعالذي من خبللو تقـو ادلسؤسسة  :االقتصاديالبعد
 ؛ىا ادلسؤسسةبالتقارير والقوائم ادلالية اليت تصدر  ستعاشةباالثقتهم، ويقاس ىذا األداء 

  ؛والذي يركز على قدرة ادلسؤسسة على جعل مواردىا البشرية أطرافا فاعلة :االجتماعيالبعد 
 :والذي يركز على ادلساعلة الفاعلة للمسؤسسة يف تنمية وتطوير بيئتها. البعد البيئي 

اليت زبلق أداء ادلسؤسسة الكلي الذي قد يتضمن سياسات وقرارات األعماؿ "فاألداء ادلستداـ يشَت إذل 
 2."جباشب مارل اقتصاديوبيئية و / أو  اجتماعيةشتائج 

يق التوازف قدرة ادلسؤسسة على خلق القيمة لؤلطراؼ ذات ادلصلحة، ومدى قدرهتا على ربق يعرؼ بأشو: "و 
 3". والبيئية االجتماعية، االقتصاديةبُت سلتلف األبعاد 
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دد أىم وأبرز أبعاد ػلو  الذي يوضح لؤلداءذبميع  يتضح لنا أف األداء ادلستداـ ىو ؛شلا تقدـ شطبلقاا
التنمية ادلستدامة، وأشو يعرب كذلك عن قدرة ادلسؤسسة على الوصوؿ إذل النتائج اليت تتوافق مع اخلطط واألىداؼ 

 وعليو تتمثل ادلكوشات األساسية لؤلداء ادلستداـ فيما يلي:، رسومة لتحقيق التنمية ادلستدامةادل
  وادلتمثل يف الفوائض اليت ربققها ادلسؤسسة جراء تعظيم شتيجتها مع زبفيض مستوى  :االقتصادياألداء

 مواردىا؛ استخداـ
  االجتماعيةوىو ترصبة دلا تقدمو ادلسؤسسة للمجتمع الذي تنشط فيو، لًتسيخ القيم  :االجتماعياألداء 

شرائح اجملتمع، ربسُت جودة ادلنتجات تتعلق بتحسُت حياة الفقراء والعمبلء وعائبلهتم، توفَت الفرص دلختلف  اليت
 2للمسؤسسة يعٍت مستوى رضاء مواردىا البشرية وتبلضبهم؛ االجتماعيفاألداء  1اليت تقدمها ادلسؤسسة للمجتمع،

 :دبعٌت كل ما تقدمو  ىو النتائج اليت تتحصل عليها ادلسؤسسة من خبلؿ تعاملها مع البيئة األداء البيئي
 3.ادلوارد الطبيعية استغبلؿصياشة وترشيد ادلسؤسسة هبدؼ ضباية البيئة و 

 مبادئ األداء المستدام للمؤسسة: ثانيالفرع ال
اولة إعطاء صورة جديدة وزل 7887يف مسؤسبر ريودي جاشَتو بالربازيل عاـ  ادلستدامة التنميةبروز مفهـو 

ات األساسية تبٌت على فكرة هتيئة ادلتطلب التنميةعن الطرؽ التقليدية ادلعهودة للتنمية وأصبحت  بتعادااللتنمية 
 وادلشروعة للجيل احلاضر دوف أف يكوف ىناؾ إخبلؿ باحمليط احليوي، على أف يهيئ لؤلجياؿ القادمة متطلباهتم

كل مالو عبلقة بالتنمية كادلنتجات وتقنيات أخرى كاحملاسبة باإلضافة إذل ادلشاريع بظهور   ستدامةومشلت اال
ع إذل ربقيق مستويات أداء عالية وذلك خبلق قيمة دلستثمريو مفهـو ادلشروع ادلستداـ، حيث يناضل ىذا ادلشرو 

 4.وعمبلئو ومورديو وموظفيو واذليئات اليت تعتمد عليها أعمالو
 ادلستدامةاليت يعتمد عليها للحصوؿ على موارده وتعمل ادلنشأة  واالجتماعيةوىو يركز على النظم البيئية 

إف الكفاءة  .واإلدارة البيئية من خبلؿ شلارستها ألعماذلا االجتماعيةواحلقوؽ االقتصادي على تكامل وتوازف النمو 
ادلسؤسسة، وأف ادلسؤسسة ال تستطيع احملافظة على البيئة كما ىي بسهولة، وإذا  ستدامةوالرحبية ليستا كافيتُت ال

 5.طويل األجل التزاـدلسؤسسة التكاليف البيئية فإف ذلك ؼللق ذباىلت ا
يناضل ادلشروع ادلستداـ لتحقيق مستويات أداء عالية خبلق قيمة دلستثمريو وعمبلئو ومورديو وموظفيو 

اليت يعتمد عليها للحصوؿ على  واالجتماعيةوىو يركز على النظم البيئية  وللهيئات اليت تعتمد عليها أعمالو،
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، مداخلة ضمن ادللتقى العلمي الدورل حوؿ أداء وفعالية ادلنظمة يف ظل مؤشرات قياس األداء والفعالية للمنظمة ومدى مساىمتها في تحقيق التنمية المستدامةحيمر ضبود،   
شوفمرب  11-10زائر، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة ادلسيلة، االقتصادية يف اجل واالسًتاتيجياتالتنمية ادلستدامة، اجلزء األوؿ، منشورات سلرب السياسات 

 .315، ص 2009
3

للموارد  االستخدامية، مداخلة ضمن ادللتقى الدورل حوؿ التنمية ادلستدامة والكفاءة دور إدارة البيئة في تحسين األداء البيئي للمؤسسة االقتصادية، عثماف حسن عثماف  
 .526، ص 2008أفريل  8-7تاحة، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة سطيف، ادل
4

 .33، ص2002، دار النهضة، القاىرة مستقبل المراجعة في القرن الواحد و العشرين، قراءة و تطلعات ،أمُت السيد أضبد لطفي  
5

مقاؿ متاح على ادلوقع  .مسؤسبر احلكومة يف جامعة جرش بي،لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العر حوكمة المؤسسات: منهج القادة والمدراء  ،فريد كورتل  
 .2014.04.02: تاريخ االطبلع.  http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=3736:التارل
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واإلدارة البيئية من  االجتماعيةواحلقوؽ االقتصادي تدامة على تكامل وتوازف النمو وتعمل ادلسؤسسات ادلس، هموارد
يف األسواؽ البارزة أف ىناؾ  ستدامةدراسة ادلشروع الذي يبحث عن اال وقد أظهرت، خبلؿ شلارساهتا ألعماذلا

 27منتشرة داخل  مسؤسسة 700موعة مكوشة من أسباب تلزمو بالعمل للبحث عن الفرصة ادلتاحة، ويف دراسة جمل
 سوؽ. 
 1:يلي فيماتتمثل من ادلسؤسسات  استدامة اإلتباع النشيط للمداخل األكثر الفرص اليت تنشأ أف تضحا
 توفَت التكاليف وزيادة اإلشتاجية عن طريق زبفيض اآلثار البيئية الضارة وادلعاملة اجليدة للموظفُت؛ 

 ؛االقتصاديةديدة، وذلك من خبلؿ التحسينات البيئية والفوائد دخوؿ عمبلء وتوفَت أسواؽ ج 

  والتداخل مع اجلهات ادلهنية بادلسؤسسة؛ شدماجاالتقليل ادلخاطر من خبلؿ 

 بناء السمعة عن طريق الكفاءة البيئية؛ 

  اجليدة للموارد البشرية؛ اإلدارةادلاؿ البشري من خبلؿ  رأستطوير 

 وكمة أفضل.تطوير مدخل رأس ادلاؿ عن طريق ح 

 اطرؽ وأساليب لتكوين مسؤسسة مستدامة ومسئوؿ بيئي عتبارىاابادئ لؤلداء ادلستداـ اليت ؽلكن م ومن بُت
 2وىي كما يلي:

 :؛االقتصاديةوالبيئية و  االجتماعيةر والقوائم ادلالية عن اآلثار أي اإلفصاح يف التقاري الشفافية 

 :؛ـباحًتاادلوظفُت واألفراد  معاملةأي  األفراد 

 :؛اجتماعيةأو بيئية أو  اقتصاديةسواء كاشت سلاطر  إدارة الخطر 

 :التأكد من احًتاـ أفراد سلسلة التوريد وادلشاركُت يف ادلشروع للمعايَت وادلبادئ اخلاصة  سلسلة التوريد
 بادلسؤسسة؛

 :؛للمسؤسساتمع ادلستويات العليا  بااللتحاـ الحوكمة 

 ر ادلنتجات واخلدمات اليت تستخدـ ادلوارد الطبيعية بطريقة ذات  يف تطوي االستثمارعن طريق  :االبتكار
 كفاءة وفعالية على ادلدى الطويل؛

 طويلة  واالجتماعيةوالبيئية  االقتصاديةحيث ينبغي أف يكوف ىناؾ تكامل بُت األبعاد  :االستراتيجية
 ادلشروع. اسًتاتيجيةاألجل داخل 

 
 
 
 

                                                           
 .22-25، ص ص 5882، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، المراجعة البيئةأمُت السيد أضبد لطفي،  1
 .جع نفسوالمر  2
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 النظام المحاسبي الستيعابها في  المؤسسة استدامةالمؤدية إلى اإلطار العام لألنشطة  المبحث الثالث:
هبا عند إعداد التقارير اليت  لتزاـاالرلموعة من اإلرشادات اليت غلب   70000ISO يزواإلتناولت سلسة 

ادلعايَت  عودبا ػلقق التوازف م ،من التطور والتحسُت يف شظاـ ضباية البيئة تتعلق باإلدارة البيئية هبدؼ ربقيق مزيداً 
لكتابة  يسًتشادوالدليل اإل االجتماعيةلة ءاسبة وادلساومواصفات احمل ،SA8000 االجتماعيةلة ءالعادلية للمسا

وىو ما أدى إذل تطور فكر زلاسيب يتناوؿ عمليات القياس والتقرير والتقييم ألداء  ،GRI ستدامةتقارير اال
 .امةيف ظل مفهـو التنمية ادلستد االقتصاديةسؤسسات ادل

االقتصادي و  واالجتماعياألششطة ذات ادلضموف البيئي  ذلك ظهرت زلاوالت هتدؼ إذل ربديدشتيجة لو  
 .احملاسبة اىتماماتبأبعادىا الثبلثة، والذي ينبغي أف يدخل ضمن دائرة اليت تسهم يف ربقيق التنمية ادلستدامة 

دامة يرتبط باألششطة ذات ادلضموف البيئي حيث ترى ادلنظمة العادلية للمعايرة أف ربقيق التنمية ادلست 
تسؤدي بالضرورة إذل احلكم  االقتصاديةللمسؤسسات  واالجتماعي، لذلك فإف شتائج تقييم األداء البيئي واالجتماعي

يف ربقيق التنمية ادلستدامة، فإذا كاشت ادلعلومات اليت يوفرىا شظاـ  االقتصاديةعلى مساعلة تلك ادلسؤسسات 
عتمد على مدخبلت ىذا النظاـ واليت ي ،فيد يف رلاؿ تقييم األداء ادلارل للمسؤسساتي ذيسيب الادلعلومات احملا

تتمثل يف البياشات ادلرتبطة باألحداث ادلالية اليت تقـو هبا ادلسؤسسات، فإف ادلعلومات اليت يوفرىا شظاـ ادلعلومات 
لتلك ادلسؤسسات ترتبط باألحداث ذات قتصادي االو  واالجتماعيفيد يف رلاؿ تقييم األداء البيئي ي الذياحملاسيب 

 .واالقتصادي واالجتماعيادلضموف البيئي 
ادلسؤسسة عند طريق مسؤشرات  استدامةؽلكن تصور اإلطار العاـ لؤلششطة ادلسؤدية إذل  ؛على ضوء ما تقدـ

 Internationalمنظمة العادلية للمعايرة ومن ادلستدؿ على ذلك  ،االجتماعية والبيئية: األبعادربمل 

Standardisation Organisation  واالجتماعيلتنمية ادلستدامة يرتبط باألششطة ذات البيئي اأف ربقيق ،
تسؤدي بالضرورة إذل احلكم االقتصادية للمسؤسسات االقتصادي و  واالجتماعيف شتائج تقييم األداء البيئي إلذلك ف

 .على مساعلتها يف ربقيق التنمية ادلستدامة

 1مكوشة من: ادلسؤسسة االقتصادية ادلسؤدية إذل استدامة األربعة ششطةاأل ىعل تفاؽإصلد 
 رلاؿ ادلوارد الطبيعية وادلساعلات البيئية؛ 
 رلاؿ ادلساعلات العامة؛ 
 رلاؿ ادلوارد البشرية؛ 
 .رلاؿ مساعلة ادلنتج أو اخلدمة 

 
 

                                                           
1
، رللة دراسات العلـو االدارية، أثر االفصاح عن محاسبة المسؤولية االجتماعية على األداء المالي للشركات الصناعية المساىمة العامة االردنيةببلؿ فايز عمر وأخروف،  

 .243، ص 2014، 2، العدد 41اجمللد 
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 ات العامةومجال المساىم المساىمات البيئية ،الطبيعية مجال الموارد  ول:المطلب األ
 يف الفروع التالية: ادلساعلات العامة تادلوارد الطبيعية، ادلساعلات البيئية ورلاال تتتحدد رلاال

 مجال الموارد الطبيعية والمساىمات البيئيةالفرع األول: 
كثر من يتضمن ىذا اجملاؿ األششطة اليت تسؤدي إذل زبفيف أو منع التدىور البيئي، وؽلتد شطاؽ ىذا اجملاؿ أل       

، وترتبط أششطتها بامتثاؿ تلك ادلسؤسسات للمتطلبات القاشوشية لتجنب االقتصاديةادلنظمة اجلغرافية للمسؤسسات 
مسببات تلوث اذلواء وادلياه والضوضاء، ووضع برامج للتخلص من ادلخلفات الصلبة وإتباع أكثر الطرؽ الفنية  

حملافظة على ادلصادر النادرة للمواد اخلاـ والطاقة وزلاولة يف ا سؤسسةكفاءة لتقليل كميات ادلخلفات، ومساعلة ادل
        1.مصادر جديدة ذلا اكتشاؼ
منها  اعتبارات ىذا اجملاؿ من أىم رلاالت ادلساعلة يف عملية التنمية ادلستدامة وذلك شتيجة إذل حيث يعترب       

متزايد للموارد الطبيعية غَت القابلة  تخداـاسالتوسعات الضخمة للمسؤسسات والتقدـ التقٍت وما ينتج عليها من 
األمسدة الكيمائية وادلبيدات الزراعية  استخداـللتعويض، وزيادة ادلخلفات الصناعية من أدخنة وكيماويات وتوسع 

شلا أدى إذل تلوث مياه األهنار والبحَتات والًتبة، ويتفق ىذا النوع مع ما خلصت إليو إحدى الدراسات اليت 
 .شفقاهتابادلائة من إصبارل  10للرقابة عن التلوث بلغت  سؤسساتسبة ادلبالغ اليت تنفقها بعض ادلأوضحت أف ش

 الفرع الثاني:  مجال المساىمات العامة
يتحدد شطاؽ ىذا اجملاؿ باألششطة اليت تسؤدي إذل ربقيق منافع لكافة أفراد اجملتمع وليس ألفراد ادلنظمة 

يف تدعيم ادلسؤسسات العلمية  سؤسسات، وترتبط أششطة ىذا اجملاؿ دبساعلات ادلسؤسساتاجلغرافية اليت تعمل هبا ادل
واألمراض، والعمل والثقافية واخلَتية، وادلساعدة يف التسهيبلت اخلاصة بالعناية الصحية وبرامج احلد من األوبئة 

، وتوفَت وسائل شقل العاملُت على حل ادلشاكل اإلشساشية فيما يتعلق بتوظيف األقليات، وادلعوقُت والعناية بالطفولة
يف برامج التخطيط احلضاري اليت هتدؼ إذل  واالشًتاؾدبا يسؤدي إذل زبفيف الضغط على وسائل النقل العامة، 

    2 .زبفيف معدؿ اجلرائم، وادلساعدة يف تنفيذ برامج اإلسكاف اليت زبتص بإششاء ادلساكن وذبدده
ما أمريكية أف  مسؤسسة 232واليت أجريت على  Vernon & Shetty وتوضح دراسة ميداشية اليت قاـ هبا       

هم كوادر فنية وإدارية ألششطة ىذا يدبادلائة ل 93ف أبادلائة من ىذه ادلسؤسسات تستجيب ذلذا اجملاؿ، و  97 وشسبت
 اجملاؿ.

 
 
 
 

                                                           
 .30 ، ص2000، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، ئية والمسؤولية االجتماعية  للمشروعالمحاسبة عن التأثيرات البيزلمد عباس بدوي،  1

 .31-30، ص ص 2007، ادلكتب اجلامعي ، االسكندرية، األوذل، الطبعة المحاسبة البيئية بين النظرية والتطبيقزلمد عباس بدوي،  2
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 ومجال مساىمات المنتج أو الخدمة مجال الموارد البشرية: انيالث المطلب
 ارد البشرية ومساعلات ادلنتج أو اخلدمة يف الفرع التالية:تتحدد رلبلت ادلو 

 البشرية الموارد مجالالفرع األول: 
من حيث ربسُت أحواذلم  سؤسساتيتحدد شطاؽ ىذا اجملاؿ باألششطة اليت توجو تلبية دلتطلبات العاملُت بادل       

مساعلة ادلسؤسسات يف توفَت فرص عمل ؽلثل رلاال داخليا، وتتضمن أششطتو ف ىذا اجملاؿ إبصفة عامة، لذا ف
متكافئة جلميع األفراد دوف تفرقة بينهم حسب اجلنس أو اللوف أو العقيدة، وإعداد برامج  تدريب العماؿ لزيادة 
مهاراهتم، وإتباع سياسة للًتقي ربقق رضاىم الوظيفي، وإتباع شظاـ أجور وحوافز ػلقق ذلم مستوى معيشي 

 منةَت ظروؼ عمل آدلوجودة يف ادلسؤسسات األخرى يف الصناعة أو يف اجملتمع، توفمناسب يتفق مع ادلستويات ا
التدريب  اعتباراتبالناحية النوعية للموارد البشرية، لذلك ربظى  واالىتماـوقد أدت التطورات التقنية إذل التأكيد 

دلسؤسسات، كما هتتم التشريعات خاص من قبل ا باىتماـ االبتكاروالتكييف مع طرؽ اإلشتاج ادلتغَتة وادلقدرة على 
حبماية ادلوارد البشرية وربدد سياسات التوظيف وشسؤوف العاملُت، وتنظم معاجلة ىذه األمور من حيث الشكل 

إغلابية، فتحقق سبلمة العاملُت يف  اقتصاديةوادلضموف. كما تستجيب ادلسؤسسات ذلذا اجملاؿ دلا لو من شتائج 
 1.م من إخطار ادلهنة يسؤدي إذل زيادة كفاءهتم اإلشتاجيةالنواحي الصحية والنفسية ووقايته

 مجال مساىمات المنتج أو الخدمة  الفرع الثاني:
اؿ باألششطة ادلرتبطة بالعبلقات مع العماؿ من حيث ربقيق رضاىم عن يتحدد شطاؽ األششطة ىذا اجمل       

اليت تتبلءـ مع ادلقدرة  ياجاتحتالتحديد  لقياـ بالبحوث التسويقيةادلنتج أو اخلدمة، وتتضمن ىذه األششطة ا
، وحبدود وسلاطر ومدة صبلحية استخدامهاخبصائص السلعة أو اخلدمة وبطريقة  للعمبلء، وإعبلمهم ستهبلكيةاال
 2.ستخداـاال

 :يف ادلسؤسسة االقتصادية ششطة ذات ادلضموف التنموي ادلستداـيلخص األ ادلوارل دوؿاجل 
 االقتصاديةالمؤسسة  استدامةعلى  األثرذات  ةاألنشطنطاق :1-2 جدول رقم

 اجلواشب الرئيسية واالجتماعيةادلسسؤولية البيئية 

 لية البيئيةسؤو ادلس

 ادلوارد الطبيعية
 ادلواد اخلاـ. استخداـيف  االقتصاد
 مصادر الطاقة. استخداـيف  االقتصاد

 مصادر جديدة للمواد اخلاـ والطاقة اكتشاؼادلساعلة يف 

 ساعلات البيئيةادل
 ذبنب مسببات تلوث األرض واذلواء وادلياه وإحداث الضوضاء
تصميم ادلنتجات وعمليات تشغيلها بطريقة تسؤدي إذل تقليل 

 ادلخلفات

                                                           
 .31ص  ، مرجع سابق ،طبيقالمحاسبة البيئية بين النظرية والتزلمد عباس بدوي،  1
 .نفسومرجع ال  2
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 التخلص من ادلخلفات بطريقة تكفل زبفيض التلوث

ادلسسؤولية 
 االجتماعية

 
 
 
 
 
 
 
 

البذؿ يف سبيل 
 اإلشساشية

 يةتدعيم ادلسؤسسات العلم
 تدعيم اذليئات اخلاصة بالرعاية الصحية

 تدعيم اذليئات اليت تقـو باألششطة الثقافية

 ادلواصبلت والنقل
 ادلساعلة يف رصف وإششاء الطرؽ

 توفَت وسائل النقل للعاملُت

 اإلسكاف
 ادلساعلة يف تنفيذ برامج اإلسكاف

 إششاء مساكن للعاملُت

 اخلدمات الصحية
 لربامج اليت ربد من األوبئة واألمراضتدعيم ا

 توفَت وسائل وإمكاشيات وخدمات العناية والرعاية الصحية

رعاية رلموعة معينة من 
 األفراد

 ادلساعلة يف توفَت وجبات غذائية لغَت القادرين ماليا
 ادلساعلة يف رعاية ادلعوقُت وذوي العاىات

 ادلساعلة يف رعاية الطفولة وادلسنُت

 سياسات التوظيف
 توفَت فرص عمل متكافئة ألفراد اجملتمع

 قبوؿ توظيف الطبلب أثناء العطل الصيفية
 قبوؿ توظيف األفراد ادلعوقُت

 ربقيق الرضا الوظيفي

 منح العاملُت أجور ومرتبات ربقق ذلم مستوى معيشي مناسب
ص إتباع سياسة للًتقي تعًتؼ بقدرات كل العاملُت ربقيق فر 

 متساوية للًتقي.
 إعداد برامج تدريب لزيادة مهارة العاملُت

العمالة بالصياشة ادلستمرة للمعدات وجدولة  استقراراحملافظة على 
 اإلشتاج حبيث ؽلكن احلد من البطالة
 هتيئة ظروؼ للعمل تتصف باألمن

 وتصميم ربديد
 ادلنتجات

 ادلستهلكُت احتياجاتالقياـ بالبحوث التسويقية لتحديد 
التعرض ألي  احتماالتتعبئة ادلنتجات بشكل يسؤدي إذل تقليل 

 االستخداـإصابة عند 

 ربقيق رضا ادلستهلكُت
 االستخداـادلنتج للتعريف حبدود وسلاطر  وضع بياشات على عبوة

 استخدامووتاريخ 
كُت خبصائص ادلنتج وطرؽ القياـ بربامج إعبلمية تعرؼ ادلستهل
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 ستخدامواورلاالت 

 توفَت مراكز خدمة لصياشة وإصبلح ادلنتج

 وفقا دلا سبق من إعداد الباحث المصدر:
 استدامةادلرتبطة ب واالجتماعيةشطاؽ العمليات البيئية  اتساعىذا وإف كاشت األششطة السابقة توضح        

ادلسؤسسة جملموعة  اختيارا أف ، فبل يعٍت أف كل ادلسؤسسات تضطلع بكل ىذه األششطة، كماالقتصاديةادلسؤسسات 
األششطة اليت ؽلكنها القياـ هبا، ال يعترب قيدَا يسؤثر يف ضرورة دخوؿ ىذه األششطة صبيعها يف دائرة الوظيفة 
احملاسبية، فما تقـو هبا مسؤسسة معينة من ىذه األششطة قد ال تقـو بو مسؤسسة أخرى لظروؼ زبصها، وبالرغم من 

والبيئية( فإف قيامها ببعض األششطة اليت  االجتماعية، االقتصاديةت التنمية ادلستدامة )تداخل رلاالل اذلك فإشو سبب
 على اجملالُت اآلخرين للتنمية ادلستدامة. اشعكاساتوترتبط بأحد اجملاالت سوؼ يكوف لو 

 االقتصادية المؤسسات استدامو تحقيق في المحاسبون دور: الرابع المبحث
على الفكر احملاسيب، وحاولت الدراسات احملاسبية  شعكسالتنمية ادلستدامة قد بقضايا ا ىتماـاالأف تطور 

ن أعلها اإلفصاح عن ربسُت رلاالت القياس واإلفصاح احملاسيب وتوسيع مضموشو ليشمل رلاالت جديدة م
ياً شلا ؼللق ربد، االقتصاديةللمسؤسسات  االقتصاديةوالبيئية إذل جاشب اإلسهامات  االجتماعيةاإلسهامات 

للمحاسبُت ومنظور جديد دلسسؤوليتهم، وذلك من خبلؿ توسيع رلاالت عملهم ليشمل قضايا جديدة مثل 
 .ستدامةوإدارة ادلخاطر وغَتىا من جواشب اال ادلسؤسساتحوكمة 

 االقتصاديةالمؤسسة  استدامةالعالقة المحاسبية بول: المطلب األ
تزايد الذي تزايدت معو معدالت نمو السكاين ادل، ومع الاالقتصادية ادلسؤسساتمع التطور ادلذىل يف 

كاف كما    ،بقاء ادلورد البشريعلى  ىذه ادلسؤسسات، وبدال من أف تعمل ادلوارد الطبيعية استنزفت ،االستهبلؾ
 . من أكرب ادلساعلُت يف اإلساءة البشرية والطبيعية، أصبحت )اجملاؿ ادلارل( اذلدؼ منها جباشب الرفع من رحبيتها

 بػشكلت األمم ادلتحدة ىيئة تعرؼ  ىذه االشكاليات ادلطروحة والتناقض احلاصلحيث من 
Brundtland Commission  وترأسها جروىاردلGro Harlem Brundtland وزراء النرويج  ةرئيس

السابق، هبدؼ مراجعة وضع البيئة العادلية ادلتدىور، وما آلت إليو ظروؼ اإلشساف ادلعيشية والصحية، وادلصادر 
ضرورة إغلاد يسؤكد  Our Common Futureوخلصت اللجنة بتقرير عنوشتو دبستقبلنا ادلشًتؾ  ،الطبيعية للحياة

 .قتصادياالالتطور  الستمرارية واجتماعيةأشظمة صحية وبيئية 
واالستفهامات والتي ال زالت  التساؤالتمجموعة من  نوجو الباحثون واألكاديميو من ىذا المنطلق؛ 

 :متمثلة في في مجال عمليات قياس المجاالت )االقتصادية، البيئية واالجتماعية( تبحث عن إجابة
  ادلستقبلية؟ األجياؿ احلالية وشفصلها بدقة عن األجياؿ  حتياجاتاالحجم  ؽلكننا معرفةكيف 
  قيسها بدقة وموضوعية يف ظل مشاكل كبَتة مثل تذبذب العملة والتضخم والقياس القائم ؽلكن كيف

 م القيمة احلالية والعادلة مع مشاكل قياس زلاسبية يعلمها الراسخوف يف علم احملاسبة جيدا؟على مفاىي
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  ماذا ػلق لؤلجياؿ القادمة من ادلوارد الطبيعية وخاصة تلك اليت تنضب؟ 
  ما ىو احلد الزمٍت الفاصل بيننا كجيل حارل واألجياؿ ادلستقبلية، واألجياؿ ادلستقبلية إذا أتت مع من

 بعدىا؟
 اليت تقـو على حق اجملتمع  ،والبيئة االجتماعيةوادلسسؤولية  ستدامةكيف ؽلكن الربط بُت مفاىيم اال

وادلفاىيم احملاسبية واإلفصاح وتقييم األداء اليت تقـو على فكرة حق تعظيم وتنمية الثروة ألصحاب 
 األعماؿ وادلستثمرين؟ 

م يقيتبل إف فهـو الثروة اخلاصة وتعظيمها، م ليس من األعماؿمسؤسسات  قيم صلاحت احلالية ذباىاتاالف
إذل تلبية  الشتقالوعلم احملاسبة  على اشعكس االشتقاؿوىذه  ؽلر عرب التجسيد الفعلي للتنمية ادلستدامةػ،األداء 

 احتياجات األطراؼ ذات ادلصلحة من معلومات حوؿ االستدامة.
 حيث ؽلكن أف يثار سسؤاؿ مهم جدا حوؿ ىذه العبلقة:

بعاد باألكن ربط المفاىيم المحاسبية المتعلقة بمفهوم الثروة وتعظيمها الخاصة بالبعد المالي ىل يم
 ؟)االقتصادية، البيئية واالجتماعية( الخاصة بالتنمية المستدامة

على الفكر احملاسيب، وحاولت  شعكسابقضايا التنمية ادلستدامة قد  ىتماـاالؽلكن القوؿ أف تطور 
ن أعلها ربسُت رلاالت القياس واإلفصاح احملاسيب وتوسيع مضموشو ليشمل رلاالت جديدة م الدراسات احملاسبية

شلا ؼللق ربدياً  للمسؤسسات،  االقتصاديةوالبيئية إذل جاشب اإلسهامات  االجتماعيةاإلفصاح عن اإلسهامات 
جديدة مثل  للمحاسبُت ومنظور جديد دلسسؤوليتهم، وذلك من خبلؿ توسيع رلاالت عملهم ليشمل قضايا

 .ستدامةدارة ادلخاطر وغَتىا من جواشب االوإ ادلسؤسساتحوكمة 
 مسؤسسات لل ستدامة، يظهر دور احملاسبُت يف دعم جهود االستدامةالوااحملاسبة العبلقة بُت رلاؿ  يف
وكمة، احملاسبوف يف عمليات القياس والرقابة واحل ستطيع فعلو، وذلك من خبلؿ الدور القيادي الذي ياالقتصادية

 .لؤلطراؼ ذات ادلصلحةطويلة األجل  ستدامةوعمليات اإلفصاح وتوصيل قيمة اال
 االقتصاديةالمؤسسة  استدامةالمحاسبين في مجال  وتحدي طار عملإ المطلب الثاني:

يتم مناقشة إطار عمل احملاسبُت يف رلاالت التنمية ادلستدامة ىذا من جهة، ومن جهة أخرى ذلك 
 .يف ادلسؤسسة االقتصادية عملية ادلمارسات للربط بُت االستدامة وعمل احملاسبُتمن  تجالتحدي النا

 طار عمل المحاسبينإ الفرع األول:
دلسؤسسات ا استدامةاإلطار العاـ لعمل احملاسبُت يف رلاؿ  IFACالدورل للمحاسبُت  رباداالػلدد 

 1:من خبلؿ عدة آليات تتضمن اآليت االقتصادية
 قتصاديااللك من خبلؿ إدارة ادلخاطر، وقياس وإدارة األداء، واإلفصاح عن األداء ، وذستدامةإدارة اال 

 ؛االقتصاديةمسؤسسة لل واالجتماعيوالبيئي 

                                                           
1
 IFAC, Why sustainability counts for professional accountants in Business, IFAC, 2006, p 06 .  
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 ويتضمن ذلك تقدًن معلومات دقيقة ومبلئمة وموثوؽ هبا ادلسؤسسات ستدامةإعداد التقارير اخلارجية ال ،
 ؛ألصحاب ادلصاحل وادلساعلُت

 ؛، ويساعد احملاسبوف يف تقييم وربسُت تلك النظمستدامةوتشمل بياشات أداء اال دعم النظم غَت ادلالية 
  يف شلارسات األعماؿ، وقرارات اإلشفاؽ الرأمسارل وزبصيص التكاليف  ستدامةوجواشب اال اعتباراتدعم

 ؛األعماؿ اسًتاتيجيةوالتكامل مع 
  وإدارة سلاطر األعماؿاالقتصاديةو  اعيةواالجتمزيادة الشفافية ووضع سياسات دلعاجلة القضايا البيئية ، 

 ؛والتواصل مع أصحاب ادلصاحل
 ستدامةالتوجو طويل األجل، ووضع سياسات دلعاجلة قضايا اال. 

 االقتصاديةلمؤسسة المحاسب والتنمية المستدامة عالقة وتحدي ل  الفرع الثاني:
د وربليل والتقرير عن ومراجعة على تولي االقتصاديةعلى مستوى ادلسؤسسات  ستدامةيعتمد متابعة اال

 احلصوؿ على فهم كامل ألبعاد ويتطلب ىذا اآلمر من احملاسبُت ،معلومات دقيقة سواء مالية أو غَت مالية
 والتحديات اليت تفرضها لتحقيق النمو طويل األجل للقيمة حلملة األسهم. ستدامةاال

مهاـ صبع وربليل البياشات والتقرير عن ادلعلومات  يتجاوز ؛االقتصاديةادلسؤسسة  استدامةإف دور احملاسبُت يف 
واليت ؽلكن أف  ستدامةيسؤديها احملاسب دلتابعة أىداؼ اال، حيث تتعدد األدوار اليت ؽلكن أف ستدامةة باالادلتعلق

  1: يلي تشمل ما
  ؛ستدامةإلبراز مفهـو اال االقتصاديةمساعدة ادلسؤسسات 
 ى عبلقات مع أصحاب ادلصلحة؛دعم جهود ادلسؤسسات لبناء واحملافظة عل 
 االستثمارألغراض  ستدامةإدارة ادلخاطر ادلتعلقة باال. 

ثل ربدي جديد وفرص جديد للمحاسب، حيث تتطلب منو تنمية مهاراتو وخرباتو وقدراتو سب ستدامةإف اال
يجة ألف احملاسبُت وشت ،التحليلية واإلحصائية وليس ادلالية فقط، حىت ػلافظ على موقعو ومكاشو كمنتج للمعلومات

 غلب الفهم الكامللذلك  ،وتفهم عملية ادلراجعة تادلعلوماؽلتلكوف مهارة صبع وربليل البياشات والتقرير عن 
 .يف ادلسؤسسة االقتصادية ستدامةقابلة التحديات اليت تفرضها قضايا االدل

اإلدارية أو ادلالية يف دعم مقدرة النظم احملاسبية سواء على أكدت  ؛يضاؼ إذل ذلك أف البحوث احملاسبية
 2:يلي شلارسات تلك النظم كما يتضح يف ما استعراضوذلك من خبلؿ  ،ستدامةاال

 األعماؿ إذل شظم قياس مبلئمة لدعم عملية  سؤسساتبالنسبة دلمارسات النظم احملاسبة اإلدارية، ربتاج م
مدوف على أحكاـ شخصية يف قياس وتقييم القرار فيما يتعلق باألداء البيئي، وإال فإف ادلدرين سوؼ يعت ازباذ

أدائهم البيئي، وذلذا فإف احملاسب اإلداري يف موقع غلعلو قادرا على جعل األداء البيئي مرئيا وذلك من خبلؿ 

                                                           
 .529، ص سابقمرجع  ،عبد الوىاب شصر علي 1
 .530، ص مرجع نفسوال  2
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إدماج معلومات مالية وغَت مالية بيئية يف شظم الرقابة احملاسبية ومن ادلداخل ادلستخدمة يف ىذا الشأف شظم األداء 
 اليت تقدـ مدى واسعا من ادلقاييس ادلالية وغَت ادلالية؛ ادلتوازف و 
 ألف الًتكيز على ربسُت النتائج ادلالية قد يشجع على الًتكيز فقط على  ؛لقد مت توفَت ادلسؤشرات غَت ادلالية

 ؛مةقرارات مستدا ازباذزبفيض التكلفة هبدؼ زيادة األرباح بدال من الًتكيز على مبادئ أخبلقية ؽلثل األساس يف 
 لية وربليل ادلعلومات سؤو وربمل مس ،احملاسب اإلداري يف موقع جيد ؽلكنو من ربديد وإدارة األداء البيئي

 القرارات البيئية؛ ازباذادلطلوبة لدعم 
  احملاسب ادلارل يواجو الكثَت من القيود اليت تفرضها ادلعايَت احملاسبية، واليت قد ربد من إمكاشية وجود شظم

كثَت من التأثَت اخلارجي   استثناءاألمر الذي ينعكس يف  ،ائص والتقرير عن األداء البيئيمثالية لقياس خص
 يف القوائم ادلالية؛سؤسسة للم

  احملاسب ادلارل ؽلكنو ربسُت احملتوى ادلعلومايت لئلفصاح عن األداء البيئي وذلك من خبلؿ زيادة دقة قياس
د وادلوارد غَت ادلتجددة ويذلك بدال من صبع التكاليف البيئية بعض عناصر األداء البيئي، مثاؿ ذلك تكاليف الفاق

 ؛يف حساب عاـ
 بفروعو احملاسبة علم ومنها العلم فروع من العديد على للتنمية احلديث ادلفهـو شعكساؽلكن القوؿ؛ لقد  

 الضريبية احملاسبة مثل زلاسبية فروع عدة قبلالتنمية ادلستدامة من  قضية معاجلة إمكاشية ذلك عن وشتج ادلختلفة،
 علم فروع وكافة ومواردىا وقضاياىا البيئة بُت تفاعل ىناؾ أف أي ،التكاليف وزلاسبة والوطنية واإلدارية وادلالية

 :التالية احلقائق ستدامةمشاكل اال مع احملاسبة علم تفاعل ضرورة ويسؤكد. احملاسبة
  لة تلوث البيئة وشفاد مواردىا، ألف تأخرىا يتطلب منها ضرورة التفاعل مع مشك اجتماعياحملاسبة كعلم

والقاشوف واإلدارة على سبيل  االقتصادسوؼ يعيق تقدـ ىذا العلم عن السابق مقارشة دبجاالت العلم األخرى مثل 
 ؛ادلثاؿ
 والتوصيل  القياس وظيفيت خبلؿ من بنتائجو اجملتمع عًتاؼا من وجوده يستمد احملاسبة علم أف شنسى ال

يستلـز منها العمل على  الطلب على خدمات مهنة احملاسبة ستمراروا ،للمجتمع االقتصاديةو الية للمعلومات ادل
 .وبيئية جباشب ادلعلومات ادلالية جتماعيةاتلبية احلاجات ادلتطورة للمجتمع مثل تقدًن معلومات 

ربليل كمي  شلا سبق يرى الباحث، أف خربة احملاسبُت يف تصميم وتشغيل شظم ادلعلومات ويف توفَت 
وأف ىذا يتطلب  ،االقتصاديةادلسؤسسات  استدامةدلعلومات مالية وغَت مالية غلعلهم يف موقع جيد لدعم ومتابعة 

من ادلساعلات  االستفادةيف شفس الوقت تفهم عميق ألوجو القصور يف النظم احملاسبية، مع البحث يف إمكاشية 
 استدامةلية و سؤو سيما أف احملاسبة أصبحت شريكا أساسيا يف ظلو مساحملتملة للطرؽ واألساليب احملاسبية األخرى، ال

على مشولية  االقتصاديةدبقابلة ادلسؤسسات  استخدامها، فادلهارات األساسية احملاسبية غلب االقتصاديةادلسؤسسات 
 يف يضعهم  امواردى وشفاد البيئة بتدىور اخلاصة ادلعلومات وتوصيل قياس عن احملاسبُتتقاعد  أفو  ،إعداد التقرير

 .احملاسبة مهنة صاحل يف ليس ادلوقف وىذا مواردىا، ستنزاؼوا البيئة بتلوث يقـو دلن وادلسؤيدين ادلساعدين موقف
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 االقتصاديةفي تنفيذ نظام اإلدارة المستدامة في المؤسسة  الداخلي المدقق دور: الثالثالمطلب 
اخل المؤسسة من شأنها أن دأي عملية  لتحسين " دائما كاشت الداخلي التدقيق وظيفة من اذلدؼ إف

 1."تؤدي إلى تحسين اإليرادات وتخفيض المخاطر
 حوؿ سابق ذليكل شظاـ إذل حباجة أهنا إدراكها تزايد ادلستدامة التنمية ربديات ظل يف اليـو ادلسؤسسات  
 التدقيق وظيفة أف تضحا ادلفقودة، حيث احللقاتومؤل  ادلعلومات جلمع ادلبعثرة، وذلك ادلستدامة التنمية عناصر

 بعد النظاـ تدقيق عملية وتنفيذ ستدامةاال إدارة شظاـ تنفيذ يف اإلدارة دلساعدة ايسؤىله جيد وضع يف ىي الداخلي
  2.هبا ادلعموؿ ستدامةاال تدقيق وتقنيات ادلعرفة على حلصوؿا عليو غلب التنفيذ، ولكن مرحلة

، يلعب فيها مراحل أربعة يتطلب ادلسؤسسة يف ادلستدامة التنمية دارةا شظاـ تطبيق أف أيضا Hans يرى
 ادلدقق الداخلي دورا مهما يف كل مرحلة من مراحل ىذا النظاـ.

 وتتمثل ىذه ادلراحل يف: 
 والسياسة ةاالستراتيجيالفرع األول :

ادلنتجات )مسؤسسة أي أششطة  استدامةأف تكوف مناسبة لطبيعة وحجم تأثَتات  ستدامةسياسة االينبغي ل 
ىذه السياسة، وينبغي على  استعراض، وينبغي على ادلدققُت الداخليُت مراجعة العملية اليت ربدد (واخلدمات
وغَتىا من السياسات، والتحقق  للمسؤسسة االسًتاتيجيةما إذا كاشت ىذه السياسة تتفق مع اخلطة  اختبارادلدققُت 

غلب أف ػلدد أيضا ما إذا  ، و تضمن صبيع القواشُت ذات الصلة واألشظمة والربوتوكوالت وادلعايَت الصناعيةت امن أهن
ينبغي إعادة النظر يف  ؛كاف قد مت اإلببلغ عن السياسات جلميع أصحاب ادلصلحة، وعبلوة على ذلك

التنمية  ةاسًتاتيجيوغلب أف تتسق ، وأىدافها الواضحةاإلدارة العليا  التزاـالسياسات لتحديد ما إذا كاشت تعكس 
معلومات كافية  االسًتاتيجيةوغلب أف توفر  ،مع سياسة التنمية ادلستدامة واخلطة التنظيمية العامةادلستدامة 

 سًتاتيجيةالية ولتحديد ادلنفعة العمل ،بشكل فعاؿستدامة ادلتنمية الومباشرة لتمكن من وضع خطط وأىداؼ 
التنمية ادلستدامة غلب أف يقابل ادلدقق الداخلي ادلسسؤولُت عن ربديد األىداؼ واخلطط، ويفحص العمليات 

 3.لئلدارة العليا استنتاجاتوويواصل  عملياهتاادلصاحبة لتلك األىداؼ واخلطط ويفحص 
 المخاطر وإدارة تخطيـطالفرع الثاني: 

ادلدقق الداخلي ينبغي  ،يف ربقيق األىداؼ والغايات تهاواسًتاتيجي دامةستمرحلة التخطيط تربط سياسة اال
وادلدرجة يف توصيف ، والسياسات االسًتاتيجيةأف ػلدد ما إذا كاف وصف األدوار وادلسسؤوليات اليت تتفق مع 

دلوظفُت ملفات ا باستعراضؽلكن أف يقـو ادلدقق  ؛ولتحقيق ذلك ،وفهمها من قبل ادلوظفُت ادلعنيُت، الوظائف
األىداؼ  اتساؽشظمة مصممة لضماف األوينبغي التحقق فيما إذا كاشت  ،معهم االستبياشاتوإجراء ادلقاببلت أو 

                                                           
1
 Tiff anydaykin, the Role of internal Auditing in sustainable development and corporate social reporting,  

The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2006,  p 03. 
2
 Hans Nieuwlands, Auditing Sustainable Development: Internal Auditors Can Add Value By Assessing 

Their Organization's Sustainability Management System, institute of internal auditors, 2007, p 01. 
3
 Hans Nieuwlands Op.Cit, p 02.  

http://findarticles.com/p/articles/mi_m4153/is_2_64/ai_n19020903/
http://findarticles.com/p/articles/mi_m4153/is_2_64/ai_n19020903/
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ستعرض ما إذا كاشت يأف  لوينبغي ، وعلى وجو اخلصوص ،فعالةالبلئمة و ادل سًتاتيجيةالواسياسة الوالغايات مع 
وينبغي  على سبيل ادلثاؿ اع مع تلك ادلخصصة دلوظف آخراألىداؼ والغايات احملددة لتعيُت موظف واحد يف صر 

ؽلكن أف يقـو  ؛الستشاريا دوره ويف يف إدارة ادلخاطر يف ادلسؤسسة ستدامةللمدققُت ضماف إدراج جواشب اال
ادلدققوف الداخليوف دبساعدة اإلدارة يف ربديد وتقييم وتنفيذ منهجيات إدارة ادلخاطر والضوابط للتصدي دلخاطر 

دد ما إذا كاف قد مت الوفاء ػلمع األدلة و غلأف  لوينبغي حيث ، كجزء من مراجعة حساباهتا ية ادلستدامةالتنم
 1. بأىداؼ عمليات إدارة ادلخاطر

 تشغيـلالتنفيـذ و الفرع الثالث: ال
وشظاـ إدارتو ىي مسسؤولية  ،ستدامةدلدقق الداخلي ربديد ادلسسؤولية العامة عن برشامج االعلى اينبغي  

وينبغي على ادلدقق الداخلي مقابلة ىذا الشخص لتقييم  ،ر إذل اإلدارة العليايقر يقدـ التص واحد والذي شخ
 ينبغي عليو تقييم ما إذا كاف مدير التنمية ادلستدامة لو صبلحية أو سلطة كافية لضماف ربقيق أيضا ،فعالية التقرير

 وعبلوة على ذلك ،ة دلعرفة وجهة شظرىم بشأف فعالية ادلديرومقابلة اإلدارة العليا وغَتىا داخل ادلسؤسس ،الربشامج 
شاكل يف ربقيق ادلتكشف أف وؽلكن ذلذه التقارير  ،تقارير رمسية إذل اإلدارة العليا استعراضينبغي للمدقق الداخلي 

وينبغي على  ،وينبغي عليو تقييم ما إذا كاشت اإلجراءات التصحيحية دلعاجلة ىذه ادلشاكل كافية ،النتائج ادلرجوة
ادلدققُت الداخليُت ربديد ما إذا كاف قد مت تأسيس برشامج تدريب شامل ليعرض تفكَت التنمية ادلستدامة يف 

ادلسسؤوليات لديهم  ربمل، وفهم أدوار األفراد وينبغي لبلستدامةوالغرض من التدريب ىو ششر الوعي  ادلسؤسسة
ذا الربشامج التدرييب ويف ذل القويف اإلدارة العليا ىي الراعي وينبغي عليو التحقق من أ ،لتحقيق األىداؼ والغايات

 ،ف التنمية ادلستدامةأبش االتصاؿخطة  استدامةو مدى كفاية  استعراضينبغي على ادلدققُت الداخليُت  ؛األخَت
ة وينبغي على ادلدققُت الداخليُت أيضا تقييم كيفية قياس فعالي ،اتصاؿتصف غرض كل أف وينبغي ذلذه اخلطة 

عند احلاجة وينبغي لو تقييم ما إذا   االتصاؿمن حيث زيادة الوعي، وما إذا كاف يتم ضبط خطة  االتصاالت
 االتصاؿوعما إذا كاشت أىداؼ خطة  سؤسسةللم االتصاالت الحتياجاتىي مصممة  االتصاؿكاشت خطة 

 2.ستدامةاال واسًتاتيجيةسياسة  يف السياؽ العاـ مع أتت

 ق واإلجراءات التصحيحيةالتحقالفرع الرابع: 
ينبغي على ادلدققُت الداخليُت تقييم مدى كفاية وفعالية  ،واألىداؼ احملددة ستدامةبالنظر إذل أىداؼ اال 

وردبا يتم الكشف عن أوجو الضعف يف ىذه العملية خبلؿ مقاببلت مع  ،عمليات توليد مسؤشرات األداء
 .اخليُت مواصلة التحقيق لتحديد ىذه األسباب الرئيسيةوينبغي على ادلدققُت الد، مستخدمي ىذه ادلسؤشرات

حيث يكوف من السهل التحقق منها بادلقارشة بادلقاييس النوعية  ،مسؤشرات األداء غلب أف تكوف كمية إف 
وينبغي تدقيق  ،مثل األماف والرفاىية، وينبغي للمدقق الداخلي فحص الشكاوى ادلقدمة من داخل وخارج ادلسؤسسة

عينة من الشكاوى ومتابعة الردود عليها دبا يف ذلك  اختيارفعاليتها من خبلؿ  واختبارالشكاوى  عملية تسوية
                                                           

1 Hans Nieuwlands Op.Cit, p 03.   
2
 Ibid, p 04.   
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وردبا تساعد ادلقاببلت أيضا مساعدة ادلدقق يف ربديد ما إذا كاشت األسباب الرئيسية  ،بالشاكي االتصاؿ
   1.للشكاوي مت إزالتها
 المستمر والتطوير اإلدارة فحصالفرع الخامس: 

وينبغي  ،أمر أساسي لضماف التحسُت ادلستمر ستدامةدارة دلدى كفاية وفعالية شظاـ إدارة االاإلفحص  
على ادلدققُت التحقق من أف الرقابة تكوف فعالة لضماف أف ادلعلومات اليت يتم توفَتىا تكوف متسقة مع التقارير 

واضحة وتسؤدي  راجعةا إذا كاشت شتائج ادلاألخرى ادلستخدمة يف متابعة األداء، وينبغي للمدقق الداخلي ربديد م
مراجعة األىداؼ و وينبغي عليو أيضا التحقق  ،ستدامةإذل اإلجراءات اليت تكفل التحسُت ادلستمر لنظاـ إدارة اال

أيضا غلب عليو التحقق من أف سلرجات اإلدارة وشتائجها اليت عدلت  ،والغايات دوريا وتعديلها عند احلاجة
وبالتارل إغبلؽ حلقة شظاـ إدارة التنمية ، بوضوح وإدخاذلا يف مرحلة التخطيط للفًتة ادلقبلة األىداؼ مت توصيلها

 2. ادلستدامة

 الشكل ادلوارل: وفقعبله أادلراحل ؽلكن أف شقـو بتمثيل  ؛وفقا دلا سبق ذكره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Hans Nieuwlands, Op.Cit, p 05.  

2
Ibid, p 02. 
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 مراحل نظام إدارة التنمية المستدامة :1-9 رقم شكل
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  وفقا دلا سبق الباحث إعداد من :المصدر
وسبكن صبيع  ،مساعدة يف بناء ادلزيد من العمليات ادلستدامةىي وظيفة التدقيق الداخلي  وظيفة         

من خبلؿ  اسًتاتيجيةوالتنفيذية وخلق مزايا  االسًتاتيجيةإدارة ادلخاطر على تعرؼ على ضلو فعاؿ للسؤسسات ادل
 1:اليةادلتنوعة وفق النقاط التوظائفها 
 والعمليات وشظم ادلعلومات،  سؤسسة االقتصاديةتشمل إدارة ادللكفاية وفعالية الضوابط  تقييم مدى

 ؛وتشجيع إدخاؿ ربسينات على ضلو مستمر

 ؛ستدامةتقدًن اخلدمات االستشارية بشأف برامج اال 

 ذلك اختباراتدبا يف ،ستدامةأو جواشب اال ستدامةت من أجل ربقيق االئادلشاركة يف اللجاف اليت أشش  

 .ستدامةتدقيق النظر يف السياسات واإلجراءات احملددة لضماف االمن خبلؿ ربامج اليف  ستدامةالا

على  االقتصاديةسؤسسة فرصة إلظهار قيمة مضافة للمذلم ادلدققُت الداخليُت أيضا أف  Hansكما أشار 
  2:ؼلص ماا فيأدوار  يسؤدي أف ؽلكن ،مستداـ ضلو

 التنمية ادلستدامة؛/ تنفيذ شظاـ إدارة  تصميم يف ادلساعدة 

  ؛أو تدريب ادلوظفُت بالتنمية ادلستدامةادلساعدة يف خلق الوعي 

  ؛النطاؽ اليت طلبتها اإلدارة العليا زلدود تدقيقإجراء 

  ؛االلتزاـمراجعة تنفيذ 

                                                           
1
  Samir Hassan, Internal Audit and Business sustainability, EIoD 3

rd
 annual Conference on corporate 

Governance, Audit & Business sustainability, 7077,  P 07.  
2
 Hans Nieuwlands, Op.Cit, p 01. 

والسياسة ةاالسًتاتيجي  

 واإلجراءات التحقق
 التصحيحية
 

 

ادلخاطر وإدارة زبطيط  

 والتطوير اإلدارة فحص
 ادلستمر

 التنفيػذ والتشغيػل
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  ُت؛ارجاخل ادلساعدين وادلستشارينتقدًن ادلشورة بشأف تعيُت 

  اخلارجيُت ادلستشارينقبل  تتم من التدقيق اليتتنسيق أششطة. 

التنمية  االتلديهم فهم جيد جمل أف يكوفالداخليُت على ادلدققُت غلب ؽلكن القوؿ وفقا دلا سبق؛ 
 اجلديدة يف عادل األعماؿ.  وأفضل ادلمارسات ادلعروفة يف ىذه الصناعة )االقتصادية، البيئية واالجتماعية( ادلستدامة
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 الصة الفصل األول:خ
 خبللو من سباما جديد ظلوذجأ شوأمن حيث  ،االقتصاديةادلسؤسسات  استدامةمفهـو  تقدًنبقاـ الباحث 

 واالجتماعيةالبيئية  للجواشب اإلدارة ادلمنهجة دمج الربح إذل تعظيم ظلاذج متابعة من بدال تعمل أف األعماؿ غلب
ادلسؤسسات عناصره من  استدامة، ويستمد مفهـو االقتصادية اجلواشب عم جنب إذل جنبا التجارية األعماؿ يف

ذات ادلصلحة،  األطراؼ، شظرية للمسؤسسات االجتماعيةالتنمية ادلستدامة، ادلسسؤولية أربعة رلاالت تتمثل يف: 
 ؛ادلسؤسساتوشظرية مسالة 
قمة العادلي للتنمية حيث حدد مسؤسبر ال ،بعاد التنمية ادلستدامةأرلاالت و بتحديد الباحث  قدـكما 

 جتماعياالالبعد ، (االقتصاديةاجلدوى )االقتصادي البعد ثبلث أبعاد رئيسية  7007ادلستدامة يف جوىاشسبورغ 
يف حُت غلب أف تكوف ىذه األبعاد مًتابطة بطرؽ سلتلفة   ،(ادلسسؤولية البيئية(، البعد البيئي )االجتماعيةادلسسؤولية )

 ؛كجزء لتوليد قيمة مستدامة
شباشية مبادئ واليت  قدمت، حيث االقتصاديةادلسؤسسات  استدامةمبادئ  باستعراضما قاـ الباحث ك

  ؛لتصبح أكثر استدامة هبا وتطبيقها االلتزاـغلب على ادلسؤسسات 
غلب أف يرتبط باألششطة ذات ادلضموف االقتصادية ادلسؤسسة  استدامةربقيق  ذل أفإشرشا أكما 

غلب أف  اليت و  ضرورة دخوؿ ىذه األششطة يف دائرة الوظيفة احملاسبية مع ،عيواالجتما، البيئي االقتصادي
 ؛ستوعبها النظاـ احملاسيبي

 على توليد وربليل والتقرير عن االقتصاديةعلى مستوى ادلسؤسسات  ستدامةيعتمد متابعة االخَتا؛ أو 
 ستدامةوؿ على فهم كامل ألبعاد اال احلصويتطلب ىذا اآلمر من احملاسبُت ،سواء مالية أو غَت مالية ادلعلومات

التدقيق الداخلي  وظيفة خرى صلدأىذا من جهة، ومن جهة طويل األجل الوالتحديات اليت تفرضها لتحقيق النمو 
 ادلسؤسسات االقتصادية. داخل مساعدة يف بناء ادلزيد من العمليات ادلستدامةىي وظيفة 
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 : الفصل الحاني تمهيد
اليت ينبغي نشطة ذات ادلضموف التنموي ادلستداـ بتحديد نطاؽ األ ىانته ؛ذي مت دراستوال وؿاأل فصلال

ساس على أف احملاسبة يقع أث يف ىذا الفصل سنركز على احلقيقة الثانية على أف يستوعبها النظاـ احملاسيب، حي
وعرض تلك يف التنمية ادلستدامة قياس اسهامات ادلؤسسة االقتصادية اغلاد وسيلة للتعبَت عن نتائج على عاتقها 

النتائج لؤلطراؼ ذات ادلصلحة، األمر الذي يستوجب وجود نظاـ زلاسيب ؽلكن تطبيقو يف ادلؤسسات االقتصادية 
 ." المحاسبة عن التنمية المستدامة" بػػػػػ:ويطلق على ىذا النظاـ 

 األدبياتنتباه متصل يف إب Sustainability for Accountingة  حظيت احملاسبة عن التنمية ادلستدام
زلاسبة عن التنمية  إرشاداتالتسعينات حىت مت نشر  أوائليف  رلموعة من الباحثُتاحملاسبية النظرية بداية من عمل 

زلاسبة التنمية  إطارحيث يشتق مضموف  ،2002عاـ ادلستدامة يف القمة العادلية للتطور ادلستدمي يف جوىانسبورغ 
تباعها للربط بُت احملاسبة إادلستدامة من مداخل عديدة قاـ عدد من الباحثُت يف رلاؿ احملاسبة بارتيادىا و 

 . األخَتةخبلؿ السنوات  واالستدامة
ظلوذج يف حسبانو مدى توسع وتعقد ذلك األ يأخذدراسة موضوع ىاـ الذي  إذلالفصل  اذىيهدؼ 

 اجلديد للمحاسبة.
 الفصل:ذلذا  ةالتاليتم التطرؽ إذل احملاور سي

 حملاسبة عن التنمية ادلستدامة مدخل مفاىيمي؛ا ول:المبحث األ
 ؛(ومساعلات اجلمعيات وادلعاىد ادلداخل، مربرات االستخداـ: احملاسبة عن التنمية ادلستدامة )المبحث الحاني

 ؛ادلستدامة مناىج تطبيق نظاـ احملاسبة عن التنمية المبحث الحالث:    

 .القياس يف رلاؿ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة اعتبارات ع:بالمبحث الرا
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 محاسبة عن التنمية المستدامة مدخل مفاىيميال ول:المبحث األ
عن طريق توفَت معلومات عن  ،احملاسبة عن التنمية ادلستدامة تقيس مدى فعالية األنشطة التشغيلية إف
يت تركز ال سًتاتيجيةاالف حيث أ ،االستدامةأهنا مبلئمة مع زلتوى تقارير  اليت يتم ربديدىا على ،رئيسياألداء ال

من أجل  مؤسسةم احملاسبة التقليدية للتتطلب إحداث تغيَت جوىري يف نظ االستدامةعلى تصميم إدارة أداء 
 .وأثارىا ادلالية ة االجتماعي، إدخاؿ القضايا البيئية

  المستدامة ل: التطور الفلسفي للمحاسبة عن التنمية و المطلب األ
اجملتمع، فقد أمجع  الحتياجات، تلبية ةاالجتماعيو  ةاالقتصادياحملاسبة وتطورت كبقية العلـو نشأت 

 االستجابةعلى ، ىو قدرهتا جتماعياة كعلم احملاسب ستمراراالباحثوف وادلهنيوف على أف من أىم مقومات 
 اؿ وقضاياىا ادلستحدثة. عمدلتطلبات بيئة األ

 ، البيئياالقتصادياألنشطة ذات ادلضموف بتحديد  وانتهت االشارة إليهاودلا كانت احلقيقة األوذل قد مت   
اليت ينبغي أف يستوعبها النظاـ احملاسيب، وعليو غلب الًتكيز على احلقيقة الثانية على أساس أف  االجتماعيو 

يف تفعيل ربقيق  ةاالقتصاديتعبَت عن نتائج قياس إسهامات ادلؤسسات احملاسبة يقع على عاتقها اغلاد وسيلة لل
، األمر الذي يستوجب وجود نظاـ زلاسيب عملي ؽلكن تطبيقو يف مؤسسات نمية ادلستدامة وعرض تلك النتائجالت

بة ادلالية األعماؿ لتوفَت معلومات تفيد يف تقييم إسهاماهتا يف رلاؿ التنمية ادلستدامة، فكما يوجد نظاـ للمحاس
فليس ىناؾ  ،يتناوؿ العمليات ذات الطبيعة ادلالية، ونظاـ احملاسبة اإلدارية يتناوؿ العمليات ذات الطبيعة اإلدارية

اليت تعد متطلبات ة االجتماعيالبيئية و االقتصادية و ما ؽلنع من وجود نظاـ للمحاسبة عن العمليات ذات الطبيعة 
 . "المحاسبة عن التنمية المستدامة"وؽلكن أف يطلق على ىذا النظاـ بنظاـ أساسية لتحقيق التنمية ادلستدامة، 

يكشف عن  وىذا التطوريف رلاؿ احملاسبة،  احلديثة من التطورات عن التنمية ادلستدامة برز مفهـو احملاسبة
 :من الفكر منظورين
 لتنمية ادلستدامة واليت جدؿ فلسفي حوؿ ادلساءلة، وكيف إذا كاف ذلك يسهم يف ربقيق ا :المنظور األول

ويستند ىذا النهج على نظاـ جديد سباما للمحاسبة يهدؼ  ،االستدامةتعرب عن اخلطوات البلزمة ضلو ربقيق 
  ؛الستدامةا اسًتاتيجيةأساساً إذل تعزيز 

 حيث ؽلكن النظر  ،االستدامةوجهة نظر اإلدارة ادلرتبط بشروط متنوعة وأدوات ضلو ربقيق  :المنظور الحاني
 .إذل ىذا على أنو تعديل على التكلفة ادلالية التقليدية أو احملاسبة اإلدارية

النسبية للفوائد  عليةىو هنج جديد يتيح إعادة تقييم كامل لؤل التنمية ادلستدامةومدخل تطوير احملاسبة عن  
حيث ؽلكن توضيحها يف  ،وادلخاطر وتفاعبلهتا يف النظم احملاسبية للمؤسسات ةاالقتصاديوالبيئية و  ة االجتماعي
 1:التاليةالتساؤالت 

                                                           
1
 Stefan Schaltegger, Burritt, R.L, Sustainability accounting for companies: Catchphrase or decision 

support for business leaders?, Journal of World Business, Vol. 45, Issue 4, October Elsevier 2010,  pp 375-

376.  
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 غَتت أهنا أواحملاسبة تساىم يف التطور ادلستداـ  من حيث ىل ؛احملاسبيةلة ءادلساالفلسفي حوؿ  دؿاجل 
 ؟االستدامةاخلطوات ادلهمة ضلو  تتخذكي ال  اإلدارةوتقيد  الرأي

  ؟رلرد وىم االستدامة عن اسبةاحملو  دلستدامةا ادلؤسساتىل  ؛الفلسفيالنقاش 

 الجدل الفلسفي حول المساءلة المحاسبية اتجاه التنمية المستدامة :ولالفرع األ
حيث ركزت على أوجو القصور يف احملاسبة التقليدية  ؛االستدامةادلنشورات األوذل ربطت احملاسبة مع 

 ادلؤسسات، واحملاسبة عن يف ةاالقتصاديزلدوديتها، اليت تركز تقليديًا على ادلقاييس الكمية النقدية لؤلنشطة و 
 التنمية ادلستدامة كمفهـو قد برز من التطورات اليت مرت هبا التنمية ادلستدامة على مر السنُت. 

من  لبلستخداـوعليو ففي البداية غلب االعًتاؼ أف احملاسبة منذ فًتة طويلة عرضها كاف بطريقة تقليدية 
  1قبل اإلدارة واألطراؼ اخلارجية.

 على لعرضها وأعدتبداخلها اليت مجعت  معلومات على حلصوؿات اللمؤسس ادلالية بةاحملاس توفر
 األنشطةب تتعلق مجعها مت اليت ادلعلومات ،اخلارجية التقارير يف اإلفصاح خبلؿ من اخلارجيُت ادلصلحة أصحاب
 احلالة بُتحيث ت ،...اخلميةالعمو  ادليزانية أو ادلارل، ادلركز بياف ؛ متمثلة يفاخلصوص وجو على، ؤسسةملل ادلالية
 والتدفقات ادلالية التدفقات حوؿ ادلعلوماتوتوفر  الدخل، أو ادلارل األداء بيافلا يف تاري  معُت ذلاخلاصة  ادلالية

 تصميمها مت اليت ستحقاؽالسيولة واال أساس على احملاسبية ادلعلومات وتقـو ،زلددة فًتة يفؤسسة للم اخلارجة
 ادلساعلُت وحقوؽاخلصـو و  األصوؿ على حداثلؤل اخلارجية التحوالت أو للمعامبلت، ادلارل األثر لتعكس

  .مؤسسةلل
 اليت الطرؽ حوؿ وادلنظمُت ادلهنية احملاسبية اذليئات قبل من زلددة قواعد عتمادا مت قد ؛السنُت مر على

لى مصداقية ادلعلومات ادلالية من من أجل احلفاظ ع ،حوؿ كيفية القياـ دبعامبلت معينة عتباراال يف أخذىا ينبغي
 2.اخلارجيُت ادلصلحة أصحاب نظروجهة 

يف رلاؿ خدمة التنمية ادلستدامة ويعجل  احملاسبة تطويرإمكانية  ىو احملاسبة رلاؿ يف التطورات ىذه أعليةإف 
 3 :رات أعلهالعدة اعتبا سلتلفة طرؽ يفبظهور نوع من احملاسبة ادلتمثل يف احملاسبة عن التنمية ادلستدامة 

 ؛االستدامة اسًتاتيجيةإذل أهنا نظاـ جديد سباما للمحاسبة ترمي إذل تعزيز  ستناداا ؛ألولىا 
 أو تعديل للمحاسبة ادلالية التقليدية، وزلاسبة التكاليف، أو احملاسبة اإلدارية. كامتداد ؛الحانية 

 كأساس إلعداد التقارير البيئية اخلارجية  ف احملاسبة البيئيةأ :حدثت تغَتات يف احملاسبة التقليدية على شكل
من الناحية ادلادية والنوعية، أو غَت ادلالية، حيث إف زلاسبة األبعاد  اغلري التعبَت عنه ،مركزة على التأثَتات البيئية

 ة االجتماعييد إلدخاؿ ادلنظورات البيئية و ىي البيت القص -المحاسبة عن التنمية المستدامة -النهائية 
                                                           

1
 Stefan Schaltegger, Burritt, R.L, Op.Cit, p 377. 

2
 Martin Bennett and others, sustainability accounting and reporting: development, linkages and reflection 

an introduction, journal of world business, vol. 45, issue 4, October Elsevier, 2010,  p 13. 
3
 Stefan Schaltegger, Burritt, R.L, Op.Cit, p 377. 
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من أنشطة  ة االجتماعيوالبيئية و  ةاالقتصاديأهنا تركز على تكامل األبعاد  للمؤسسات، كما ةصادياالقتو 
 .االقتصادية ادلؤسسات
ادلؤسسات يف  و  األكادؽليُتتغلغلت كنهج من قبل بعض اخلرباء  TBLعن نتائج األبعاد الثبلثية اسبة احمل

 ،عيوهبا ادلعروفةباحملاسبة التقليدية و  ارتباطها اين منالنظم احملاسبية تع إف كل ؛كل منطقة من مناطق العادل
العديد كن إغلاز ؽل، حيث غَت صحيحةمعلومات غَت كاملة و  إعطائهالك من خبلؿ ذبشدة و  انتقدتوالتقارير 

 1 :النقاط التالية وفق الواضحة نتقاداتاالمن 
  مفهـو  ةاالقتصاديؤسسات نشاطات ادلمنظور قانوين ضيق فيما يتعلق ب ذات ألهنااحملاسبة ادلالية انتقدت(

 ؛الكياف القانوين(
  أجندة والرغبة يف  األسبقيةالضمنية ادلتعلقة يف  االفًتاضاتأو احملاسبة عادة تتبٌت رلموعة من احملاوالت
 ؛ا احمليطذوك االجتماعي الشأفوالرحبية على حساب  أولوية األرباحالتقليدية واليت تتضمن  األعماؿ
 عديدة من  أنواعتعتمد على  ألهنا ،نتقاداالزاد من  الذيؿ كوحدة مشًتكة للحساب ادلا ستخداـا
لبعضها يف احملاسبة ادلالية كما لو   أضيفته ادلقاييس ذذل القيمة احلالية الصافية ،تارؼلية جارية بديلةالادلقاييس 

 ؛كانت مشاهبة ذلا عمليا
 الًتكيز ادلفرط على ادلقاييس النقدية  كذلك،  يم العادلةال تنتج معلومات مفيدة وقابلة للمقارنة عن الق أهنا
 ادلاديةمعلومات البيئية للكاملة للفرص وادلخاطر  بدوره يعطي صورة غَت الذي ،ؤسسةللم البيئي بالتأثَتوعبلقتها 

القدرة  عندما يتم ذباوز أو ا كاف الضرر البيئي ال رجعة فيوإذم ما يمعرضة للنقد عندما نق ، شلا جعلهاوعيةوالن
 .ةاالقتصاديؤسسات ادل أنشطةمن خبلؿ  ذلذا الضرر ستيعابيةاال

ادلؤسسات  تأثَتاتحوؿ اجليد دل تسهل الفهم  ألهناكثَتا   نتقدتااحملاسبة ادلالية التقليدية  فإفمن ىنا 
موازنة و  اعياالجتمالبيئي و  األداءعن  أكثر لئلفصاحالدعوة  إذل نتقاداالا ذى أدىقد و  ،على احمليط ةاالقتصادي

 .االقتصادي باألداءه النشاطات ذى
حتى  أوكان يمكن تطوير المحاسبة   ذاإما طرح: ي أفالسؤاؿ ؽلكن  فإفمن خبلؿ وجهة نظر فلسفية 

 أو  ،ةاالقتصاديفي المؤسسات في تعزيز التنمية المستدامة  اإلدارةتساعد  أنيمكن  أنهابحيث  ،تعديلها
 ؟االستدامةقضايا  بمعاجلةعندما يختص  إرىاقويتم  أساساكان نهج المحاسبة   إذاما 

تتداخل مع  إذ: مجرد وىم االستدامةومحاسبة المؤسسات  استدامةىل  الفلسفيالنقاش  :الفرع الحاني
بل أحيانا يف بعض  ،والطبيعية، وكذا إدارة ادلعلومات دبفهومها احليوي ةاالجتماعيعم النظم شروط وأدوات قدرة د

 لؤلعماؿ، ال ؽلكن سلبياً  أو غلابياً إكاف  وسوآءاوبالرغم من ذلك ، اىل النمو والقدرة التنافسيةادلناقشات يتم ذب
، االستدامة أو قضايا حوؿ مسائل الناشئوكذا العواقب التنافسية للعدد الكبَت  قتصاداالالتجارية اذلروب من وطأة 

 أو آجبلً  سواء كاف عاجبلً  ةاالقتصاديسات مؤسيعترب كهدؼ لل الذي سعي إذل ربقيق التنمية ادلستدامةالإف 
                                                           

1
 Stefan Schaltegger, Burritt, R.L, Op. Cit, p 378. 
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 أوبها  اإلدالء، وكيف يتم االستدامةالمقاييس المستخدمة لتفعيل ما ىي  :تساؤالت حوؿحتما الستواجو 
 ة االجتماعيلؤلنشطة البيئية و  ةاالقتصاديعلومات حوؿ اآلثار الطلب على ادل إف ؟على وجو الخصوص تبليغها

 .يف ادلمارسات ادلؤسسية ستخدامهاال االستدامةعن محاسبة للوات يساعد يف دفع تطوير األد
، واليت تسلط الضوء مؤسساتلل االستدامةاؾ إمكانات لتحسُت التنمية ضلو ربقيق ىن ؛يف الوقت احلاضر 
من الضروري لتحقيق ىذه اإلمكانات، ف ة االجتماعيالبيئية و  االعتباراتط اإلدارة مع ربو  خلق القيمة أعليةعلى 

ىناؾ حاجة وكذلك  ،الكايف للمحاسبة اإلدارية للمعلومات ىتماـاال يأف تعط االستدامةبلمسائل ادلتعلقة ل
يف بعض األحياف تستخدـ احملاسبة فقط   ،االستدامة عنالتحقيق يف ادلمارسات ادلؤسسية للكشف  لتدقيق

ليت تركز على الروابط بُت األبعاد ونظم ادلعلومات ذات الصلة اعن التنمية ادلستدامة كمصطلح جديد للمحاسبة 
 1.الثبلثة للتنمية ادلستدامة

 ،ال يوجد هنج واضح للمحاسبة عن التنمية ادلستدامة منبثق من ادلمارسات ادلؤسسية ؛ومع ذلك حىت اآلف
 .فًتة معينةوجهة نظر إدارة ادلعلومات عبارة عن تصور للمحاسبة عن التنمية ادلستدامة يف  عتمادا إف

دارة ادلعلومات وأساليب زلاسبية اليت إلة عن التنمية ادلستدامة ىو مصطلح يستخدـ لوصف جديد احملاسب
وبتارل  ،فيما يتعلق بالتنمية ادلستدامة ؤسساتادلعلومات ذات الصلة تدعم ادل إفرباوؿ خلق وتوفَت جودة عالية، 

 واآلثار ادلالية يف ة االجتماعيلقضايا تسعى لدمج البيئة واأف  مؤسساتللالتقليدية النظم احملاسبية غلب على 
 .نظمها

اليت   ذباىاتاالت زمنية عدة شارؾ فيها عدد من ادلستدامة يف فًتاعن التنمية احملاسبة  أفه الذي ؽلكن سبييز 
حجم الدراسات  يتباين ؛وحىت الوقت احلاضر ة،االجتماعيدخاؿ ادلنظورات البيئية و إجل أمن  كانت واضحة
لتطبيقات نظم احملاسبة عن التنمية  واألطر التنظيميةالبيانات ادلعيارية والنقاش الفلسفي، وبرامج التعليم التجريبية، و 

  2 .ةاالقتصاديادلستدامة يف ادلؤسسات 
 لبروز مصطلح المحاسبة عن التنمية المستدامةىامة محطات زمنية  :الحاني المطلب 

بدأ أو معيار اإلفصاح عن ادلعلومات يف البيانات ادلالية ادلنشورة بالتحوؿ م أعليةمن زاوية تارؼلية يرتبط تزايد 
باحثوف ذلك عندما ربولت احملاسبة منذ بداية الستينات عن ما يطلق عليو ال ،التارؼلي الذي حدث لوظيفة احملاسبة

ىذه  فبدخوؿ (Users Approach)ما يعرؼ دبدخل ادلستخدمُت  إذل Owners Approachمدخل ادللكية 
ربولت الوظيفة احملاسبية من الًتكيز على دورىا الرئيسي الذي كانت تؤديو كنظاـ دلسك الدفاتر  ،احلقبة التارؼلية

(Book Keeping System ) الًتكيز على دورىا اجلديد كنظاـ للمعلومات  إذلمحاية مصاحل ادلبلؾ  األساسيةغايتو
(Information system)  ولكي تقـو احملاسبة بوظيفتها  ،دلعلومات ادلناسبة لصنع القراراتتوفَت ا األساسيةغايتو

 Relevance وادلبلئمة Disclosure اإلفصاحاجلديدة ارتقى شأف بعض ادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها مثل مبدأ 
                                                           

1
 Stefan Schaltegger, Burritt, R.L, Op.Cit, p 377. 

2
 Mathews, M. R, Twenty-five years of social and environmental accounting research. Is there a silver 

jubilee to celebrate?, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 10, No. 4, 1997, p 481. 
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قق والقابلية للتح Objectivityوادلوضوعية  Conservatism للمقارنة والقابلية Reliabilityوادلصداقية 
Verifiability  ،كانفتاحها مثبًل على النظرية   ،األخرىفروع ادلعرفة  احملاسبة على نفتاحا كما صاحب ىذا التطور

 اإلفصاحمبدأ  أعليةاليت عززت من  األدواتو للمحاسبُت كثَتًا من ادلفاىيم  احلديثة للمعلومات وىي اليت قدمت
فرضت على  إذا ،ثر مباشر على احملاسبةأدلاؿ العادلية ا ألسواؽ االقتصادي كاف لتزايد الدور  ،آخرمن جانب 
مثل نظرية احملفظة  األسواؽيولوا اىتمامًا خاصًا للنظريات وادلفاىيم اليت ربكم مقومات وآليات ىذه  أفاحملاسبُت 

Portfolio Theory  1.وما يتفرع عنها من فرضيات كفرضية السوؽ ادلارل الكفؤ  
 ارؼلية اليت حصلت على الوظيفة احملاسبية وعبلقتها بأبعاد التنمية ادلستدامة:ويف ما يلي أىم احملطات الت

 ةاالجتماعيبروز المحاسبة  ؛بداية السبعينات: الفرع األول

إذل بناء النماذج  تشَت البحوثمت نشر رلموعة كبَتة من األعماؿ التجريبية وعدد من  ؛حبلوؿ هناية العقد
، على الرغم من أف ىذه األعماؿ األوذل عانت من رلموعة ادلشاكل  ةاالجتماعياحملاسبة  فصاح عناإلاليت تعزز 

 االجتماعيادلعلومات ادلتعلقة بالبعد  ،ةوالبيئي ةاالجتماعياحملاسبة يف  االختبلؼوكذلك  كموضوعية التحليل
 ة االجتماعيمن احملاسبة كجزء وعوجلت ادلسائل البيئية   ،مع ادلوظفُت أو ادلنتجات معظمهاللمحاسبة مرتبطة 

فقط، ومشلت األضرار البيئية األضرار اليت حلقت باألرض، اذلواء وادلاء والضوضاء، وغَتىا من أنواع التلوث، 
وتعيُت اآلثار  Shadow Pricesبرزت وتطورت األفكار األوذل عن أسعار الظل حيث  ؛والنفايات الصلبة

،  االجتماعيالتدقيق ذه الفًتة بارزة لتطورات واسعة يف رلاؿ وإف كانت مساعلة ى، Externalitésاخلارجية 
وال  احملاسبة ادلاليةمعايَت  يف ىذا الوقت كانت ال ،منهجية مألوفة تقريبا مع التقارير احملاسبية ادلالية التارؼلية تكان

 ،ادلقاـ األوؿ وكانت الدراسات التجريبية والبحوث وصفية يف ة،االجتماعيللمحاسبة األطر التنظيمية وضعت 
غَت  حوذلا ماثلة، وكاف النقاش الفلسفيادلعلى الرغم من أف تعززت العديد من النماذج والبيانات ادلعيارية 

 2.منتشر
متابعة والتقرير عن التأثَتات ربديد وقياس و  على أهنا يف ذلك الوقتة االجتماعياحملاسبة  حيث عرفت

 ى اجملتمع.ألحد التنظيمات عل ةاالقتصادية و االجتماعي

 إلى المحاسبة البيئية نتقالاإلالتسعينات  من الحمانينات إلى: الفرع الحاني

ىناؾ  ،سنوات التسعينات ة إذلاالجتماعيداخل احملاسبة  التطور زادالسنوات األوذل من الثمانينات يف 
مت  ،ربليبل أكثر لتجريبيةاألحباث ا كانت ،احملاسيب عرؼال التخصص يفتزايد مع ، البيئيةللمحاسبة  واضح نتقاؿا
وسيلة حيث تعترب  ؛البيئية اإلفصاحات الًتكيز على من خبلؿ ة االجتماعي اإلفصاحات من االنشغاالت ستبداؿا

 حوؿ الربامج التعليمية تطويرمت  يف ىذه الفًتة ،رلاؿ البيئة، وتعزيز وبناء ظلاذج يف األضرار البيئية للحد من بديلة
واألحكاـ  وادلعايَت احملاسبية، األطر ادلفاىيمية ستخداـازيادة  على الرغم من جذورىاو  البيئيةاحملاسبة  قضايا

                                                           
 .24، ص 2009داد، بغاألكادؽلية العربية يف الدظلارؾ، ، بة االجتماعية فصاح المحاسبي في ظل توسع المنهج المحاسبي المعاصر ليشمل المحاساإللعييب ىاتو خلف،  1

2
 Mathews, M. R, Op.Cit, p 481. 
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 إطارا مبلئما احملاسبة ىيكلة ينطبق على ذلذا ،التقارير ادلالية يف قليبلً  الفردي التفسَت درجة للحد من القانونية
1.نتقاؿاالذا ذل الفلسفية النقاشاتمن ادلزيد ىناؾ  ولكن ،والبيئية ة االجتماعياحملاسبة ب خاص

 

 ةاالجتماعيسؤولية بروز المحاسبة عن الم ؛منتصف التسعينات: الفرع الحالث

كانت ىناؾ أيضا عدد من حيث    ؛ةاالجتماعيو  البيئية كاملة للمحاسبةسبيزت ىذه الفًتة من ىيمنة شبو  
توجيو الطلبات من التدقيق البيئي عن وضع إطار ل ، فضبلً التدقيق البيئيادللحقات من اإلفصاحات البيئية يف 

ؤثر على الكشف عن احملاسبة يل ال يزاؿ ىناؾ إطار تنظيمي قلي ؛وعلى وجو اخلصوص تطوير نظم اإلدارة البيئية
أو  ة االجتماعية والقضايا غَت ادلالية الكمي ادلعلومات والبيئية، واألطر ادلفاىيمية للمحاسبة ال سبتد إذل ة االجتماعي

تطوير تنظيمي واضح وإطار مفاىيمي جيد يقًتب يف العديد من البلداف، يف حُت أف التقدـ يث ىناؾ ح ؛البيئية
وكاف  ،يف التنظيم البيئي يف ادلملكة ادلتحدة وأوروبا كاف أبطأ شلا كاف عليو يف الواليات ادلتحدة وكندا أو اسًتاليا

 الوقت ايف ىذ  ،ةاالجتماعيعن احملاسبة  لك يف رلاؿ الكشفلكن بادلقارنة مع ذ ،التقدـ السريع متفاوت
والبيئية على حد سواء. ومع  ة االجتماعيصحفية اليت تغطي احملاسبة كانت ىناؾ العديد من الكتب وادلقاالت ال

احملاسبة البيئية دل يتم إحياء  ،ذلك، كاف ىناؾ نقص نسيب/ معياري للعمل الفلسفي يف احملاسبة خبلؿ ىذه الفًتة
ومناقشة  االستدامةأصبحت  حيث ،العوامل اخلارجية وتكييفها يف ادلناقشات حوؿ تقييم 0970من  ها إالظلاذج

 2يف هناية ىذه الفًتة. متزايد ىتماـا يفيف ربقيق التنمية ادلستدامة  دور احملاسبة اإلدارية يف ادلساعدة
 المستدامةبروز المحاسبة عن التنمية ى اآلن ػػػإل التسعيناتمنتصف من : الفرع الرابع

اليت بلغت ذروهتا  -التقارب بُت أسواؽ رأس ادلاؿ العادلية وظهور قضايا عادلية وإقليمية دلراقبة اجلودة إف 
أدت إذل  - 2000شركة انروف يف عاـ  اهنيارفضبل عن  ،0998/0997دلهنة احملاسبة يف األزمة ادلالية اآلسيوية يف 

بقضايا التنمية  على اىتمامووقد برىن األدب احملاسيب  3،ية والوطنيةالًتكيز على مستوى عاؿ على احملاسبة الدول
تعاد النظر احملاسبة عن التنمية ادلستدامة، مهنة احملاسبة ومن احملتمل أف  نظاـ استكشاؼمن خبلؿ  ؛ادلستدامة

يد من ادلقًتحات واألعماؿ اإلحصائية وغلري تنفيذ العد ،يف ضوء التحدي ادلتمثل يف ربقيق التنمية ادلستدامة فيها
يف كثَت من البيئات  االستدامةالكبَتة يف ىذا اجملاؿ، فضبل عن رلموعة متزايدة من القياس يف احملاسبة من أجل 

  5 .لبلستدامةمثل األمم ادلتحدة ومنظمة التعاوف والتنمية للتصدي  4،الدولية والوطنية
                                                           

1
 Mathews, M.r,  Op.Cit, p 531. 

2
 Ibid. 

3
Association of Chartered Certified Accountants, Industry as a partner for sustainable development, 2002, 

ACCA,  p p 07-08..                                                                          .  
4
 Kee, P. Haan, M, Accounting for Sustainable Development, Statistical Commission of the Netherlands, P 01.  

5
Bebbington, J, Sustainable Development: a review of the international development, business and 

accounting literature, 2002, Aberdeen Papers in Accountancy, Finance & Management, working pepper 00-17. 

In Site Internet:  http://dx.doi.org/10.1111/1467-6303.00059. Retrieved: 00.04.2013 
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ومعاجلتها على ضلو متزايد يف  االستدامةاألكثر تطورا من احملاسبة عن  حىت اآلف احملاسبة البيئية ىو الشكل 
عن للمحاسبة   ، وذلك من خبلؿ اإلفراج عن ادلبادئ التوجيهية(,0990Gray) عمل منبداية دائرة األكادؽلية 

 1 .2002يف مؤسبر القمة العادلي للتنمية ادلستدامة يف عاـ  االستدامة

ال يزاؿ ىناؾ الكثَت من عدـ اليقُت كيف ستتطور ىذه األجندة يف  ،سلتلفةب وأساليأطر  الستخداـونظرا 
أدى إذل التشكيك يف شلا ، مستدامةأنشطة غَت تقـو على  ةادلاضي ةاالقتصاديادلؤكد ىو أف التنمية  ،ادلستقبل

بتكرة ادلت التجارب كما أثبت  ،للمناىج اجلديدةقبوؿ الشهدت السنوات األخَتة تزايد حيث  ؛الوضع احلارل للتنمية
  2.عملياعنها  يف رلاؿ احملاسبة واإلببلغ االستدامة إذل ادماج جوانب ادلؤسساتمن قبل 

 االستدامةوعبلقتها ب (، إذل تطوير مهنة احملاسبةIFACالدورل للمحاسبُت ) االرباديقـو ويف ىذا الصدد، 
 3حملاسبُت يف مجيع أضلاء العادل.امن شمل يف الوقت احلاضر أكثر من مليوين توتوحيد معايَتىا، و 

 المستدامة التنمية عن المحاسبة ماىية: الحالث المطلب
الوظيفة احملاسبية يقع على عاتقها إغلاد وسيلة للتعبَت عن نتائج قياس إسهامات  فإف ؛كما سبقت اإلشارة

األمر الذي  ،ادلصلحةوعرض تلك النتائج لؤلطراؼ ذات  يف ربقيق التنمية ادلستدامة ةاالقتصاديادلؤسسات 
يستوجب وجود نظاـ معلومات زلاسيب عملي ؽلكن تطبيقو يف مؤسسات األعماؿ لتوفَت معلومات تفيد يف تقييم 

 إسهاماهتا يف رلاؿ التنمية ادلستدامة.

 المحاسبة عن التنمية المستدامة ومفهوم عريفت :الفرع األول

 من البيانات من رلموعة معاجلة يف اخلدمة ىذه تتمثلو  خدمية، بوظيفةؤسسة ادل يف احملاسيب النظاـ يقـو
 القرارات اذزبا من ادلستفيدة األطراؼ تساعد قوائم يف وإظهارىا والتلخيص والتبويب التسجيل عمليات خبلؿ

كومة احمل واإلجراءات والطرؽ النظم من رلموعة أهنا على للمعلومات كنظاـ احملاسبة إذل النظر ؽلكنو ، ةاالقتصادي
 نتاجإ هبدؼؤسسة ادل يف ربدث اليت ادلالية العمليات عن البيانات تشغيل أجل من تتبع سليمة وقواعد دئدببا

 دلستخدمي وتنوًعا تعدًدا ىناؾ صلد إذ عليةاأل بالغو ربديا يواج احملاسيب النظاـ سلرجات أفحيث  ،ةمالي معلومات
 4.ادلعلومات تلك زبدمها فأ غلب اليت األىداؼ تعدد ذلك عنضبل ف احملاسبية ادلعلومات
 ؤسساتادل من كثَت ذباها عن الناتج البيئية للمشكبلت ادلستمرتزايد ال ادلعرفة، جملتمع العامة السمات من

 الكيماوية للمواد ادلنظم غَت ستخداـواال ،الصناعية بالنفايات التصرؼ وسوء ،الطبيعية البيئة ستثمارا سوء إذل
 أثار ذلا اليت األحداث قياس على قائمةالراىن  الوقت يف احملاسبية والعملية ،يةالصناع احلوادث ووقوع الضارة،
 وىذا ،مؤسساتللاخلارجية  اآلثار قياس عن عاجزةاحلالية  القياس ونظم فقط، ؤسساتادل قتصاداتا علىداخلية 

                                                           
1
 Lamberton. G,  Sustainability accounting—a brief history and conceptual framework, Accounting Forum, 

Vol. 29, No 1, March, 2005, p 07. 
2
Gray. R, Current Developments and Trends in Social and Environmental Auditing, Reporting & 

Attestation: A Personal Perspective, (E-Journal) Radical Organization Theory Special Issue on Theoretical 

Perspectives on Sustainability, Draft 2B, April, 2005, p 14. 
3 http://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview, Retrieved: 20.03.2012. 

 مصفى الجنوب مصافي شركة في تطبيقية دراسة :المحاسبي الموحد النظام في البيئية المعلومات عن لإلفصاح المقترح اإلطار ،البيئية المحاسبةالسيد،  عبد حسن ناظم 4
 .31 ص ،2010 ،البصرة

http://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview
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 الرفاىية ربقيق يف ةاالقتصادي ؤسسةادل مساعلة مدىلقياس  احملاسيب النظاـ سلرجات يف قصور وجود إذل أدى
 ادلنافع قياسأي  ،والبيئية ة االجتماعي األنشطة ألثار القياس تعتمد ال احملاسيب النظاـ سلرجات أف إذ  ،ةاالجتماعي

.بتنفيذه ادلشروع قاـ اليت ة االجتماعي األنشطة من اجملتمع على تعود اليت
1 

 والبيئية ةاالقتصادي برارلها يف تركز ،لياهتاعم يف ادلستدامة التنمية بإتباع هتتم اليت ؤسساتادل معظم إف
 تستخدـها من الكثَت وجود عدـ من الرغم وعلى، ؤسساتادل قيمة تعظيم ىدؼ ربقيق كيفية على ،ةاالجتماعيو 

 بتعريف الصعوبة وتبدأ ة االجتماعيو  والبيئية ةاالقتصادي الثبلثة بأبعادىا ادلستدامة التنمية عن احملاسبة كاملة بصورة
 .أنفسهم احملاسبُت بتعدداآلراء  تتعدد حيث ادلستدامة، التنمية عن اسبةاحمل

 2:ادلستدامة التنمية عملية يف البيئي العنصر على تركز اليت ادلصطلح ىذا فروع من بعض ىناؾ
 المحاسبة عن التكاليف الخارجية Accounting For Externalities؛ 

 محاسبة التكلفة البيئية الكلية Full Cost Environmental Accounting. 
 :صلد ةاالقتصاديأىم التعريفات ادلقدمة للمحاسبة عن التنمية ادلستدامة يف ادلؤسسات  من بُت 

 مشروع  يعرؼSigma " :ستخراجااحملاسبة عن التنمية ادلستدامة بأهنا Génération  واستخداـوربليل 
3."االقتصاديو  االجتماعيو ربسُت األداء البيئي  هبدؼذات القيم النقدية  ة االجتماعيادلعلومات البيئية و 

 

 القػرارات البيئيػة، الزبػاذادلعلومات الناذبة عنهػا  واستخداـبأهنا: "تتبع ادلواد والنشاطات البيئية  أيضا تعرؼ 
عػػن التنميػػػة ادلسػػػتدامة هبػػدؼ البحػػػث عػػن التػػػأثَتات البيئيػػػة السػػلبية ونظمهػػػا ونشػػػاطاهتا. ويشػػار أحيانػػػا للمحاسػػػبة 

 ة االجتماعيػػػػػمػػػػػن التكػػػػػاليف  واسػػػػػعاً  رلػػػػػاالً  ، وتتضػػػػػمن التكػػػػػاليف العامػػػػػة األخػػػػػرىؤسسػػػػػاتبالتكػػػػػاليف اخلاصػػػػػة بادل
 4،والتكاليف اخلاصة خبلؿ دورة حياة ادلنتج".

 :وتسجيل وربليل تأثَت  من األساليب ادلصممة لتحديد تتكوفاسبة عن التنمية ادلستدامة احمل تعريف أخر
 5.يف اجملتمع ة االجتماعيلى البيئة وعلى أصحاب ادلصلحة ع ةاالقتصادينشطة األ

 احملاسبة عن التنمية ادلستدامة تعريف أخر :(S4A)  هنجىو Approach جديد للمحاسبة تقدـ التقارير 
 .والبيئة ة االجتماعيو  ةاالقتصادييف ثبلثة أبعاد:  ادلؤسسات لتسهيل تنمية وتطوير

 
                                                           

رللة كلية بغداد للعلـو االقتصادية اجلامعة، العدد اخلاص بادلؤسبر العلمي ، تحديات مهنة المحاسبة في ظل متطلبات التنمية المستدامة، وآخروفعبد الرزاؽ قاسم شحادة  1
 .495، ص 2014ادلشًتؾ، 

 .496، ص نفسوالمرجع  2
3
 The Sigma Project ,The  Sigma  Guidelines-Toolkit:  SustainabilityAccounting Guide, The UK Department 

of Trade and Industry (DTI), London, 2003, P 57. 
تاري  االطبلع  .www.iefedia.com التارل: االلكًتوين. مقاؿ متاح على ادلوقع 05، ص اإلنتاجية المؤسساتالمحاسبة عن التنمية المستدامة من منظور ، أالفناجيو  4

2013.01.12 
5
 Mehdi Morad zadehfard, Mohammad Moshashaei, The Accountants' Role in Organizations' Sustainability, 

(Regarding Sustainability,  Framework of the International,  Federation of Accountants (IFAC)) , 2000, p 10.  

http://www.iefedia.com/
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 ها يعرف كماMathews ختيارياإل اإلفصاح: بأهنا(voluntary)   سواًء   -عن ادلعلومات الوصفية والكمية
سلتلفة من  إلعبلـ أو التأثَت على فئات ؤسسةوالذي تقـو بو ادل-الكمية مالية أو غَت مالية كانت تلك ادلعلومات

1".مستخدمي تلك ادلعلومات
 

  تعريفSchaltegger Sand Wagner, M ن النظاـ احملاسيب الذي يتعامل مع "رلموعة فرعية م
وذلا ربديد اآلثار البيئية أ ،ل والتقرير عن العديد من األمورجل التسجيأنشطة والطرؽ والنظم ادلطلوبة من األ
للمؤسسة ومواقع اإلنتاج وما إذل ذلك،  ة االجتماعيانيها اآلثار البيئية و الضمنية، وث ةاالقتصاديو  ة االجتماعيو 

اليت تشكل  ةاالقتصاديوالبيئية و  ة االجتماعيتفاعبلت والروابط بُت القضايا ىو قياس ال أعليةاألكثر وثالثها وردبا 
األبعاد الثبلثة للمنظور العاـ للمحاسبة عن التنمية ادلستدامة، عن طريق توفَت معلومات ألغراض اإلدارة 

لى أف تكوف ىناؾ رابطة ىامة بالتقرير حيث تعمل احملاسبة عن التنمية ادلستدامة ع ،وللتقرير االسًتاتيجية
ويتم  االسًتاتيجيةباستخداـ مدخل من الداخل إذل اخلارج حيث يتم اشتقاؽ متطلبات ادلعلومات من اإلدارة 

."االستدامةتوصيلها خارجيا من خبلؿ تقرير احملاسبة عن التنمية ادلستدامة ويتم  ستدامةبامجعها وربليلها 
2 

 تعريف IFACادلالية  التأثَتات"منهجية مصممة لقياس  بأهناسبة عن التنمية ادلستدامة : تعرؼ احملا
 3.ذات ادلصلحة" األطراؼعلى البيئة الطبيعية واجملتمع وباقي  ةاالقتصاديلنشاط ادلؤسسات 

 ف احملاسبة عن التنمية ادلستدامة ىي:أشلا سبق يرى الباحث 
 االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي و البي تص بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوظيفتي قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس األداءنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػام للمعلومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ"  
عػػػػػػػػػػػن نتػػػػػػػػػػػا ج ىػػػػػػػػػػػ ا  االفصػػػػػػػػػػػاحو  االقتصػػػػػػػػػػػادية، والتػػػػػػػػػػػرجيرات الخارجيػػػػػػػػػػػة للمؤسسػػػػػػػػػػػات االقتصػػػػػػػػػػػاديو 

بمػػػػػػػػا يكفػػػػػػػػل تقػػػػػػػػيم إسػػػػػػػػهاماتها فػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػ  التنميػػػػػػػػة  فػػػػػػػػي شػػػػػػػػكل تقريػػػػػػػػر عػػػػػػػػن االسػػػػػػػػتدامة القيػػػػػػػػاس
 "المستدامة

 :الشكل ادلوارل يوضح طريقة عمل احملاسبة عن التنمية ادلستدامة
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1
 Mathews, M.R, Socially Responsible Accounting, Chapman & Hall, London, 1993,  p 64. 

2
 Schaltegger S and wagner M, integrative management of sustainability performance measurement and 

reporting intertional, journal of accounting auditing and performance, Evaluation vol.3, no. 1, 2006, pp 

245_246. 
3
 International Federation of Accountants (IFAC), Why Sustainability Countsfor Professional Accountantsin 

Business, Professional Accountants in Business Committee,  Information Paper, August, 2006, p 05. 
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 ل المحاسبة عن التنمية المستدامةقة عمطري: 2-1 شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Mark Angelskin, A Sustainability Accounting System for Canada, An Assessment 

of the State of Sustainable Development Accounting and Indicator Reporting at the National, 

Provincial, Municipal-Community and Corporate Level, The Pembina Institute, 5 November, 

2002, p 48. 

ؤسسات من جهة أف العديد من ادل ،يف العقدين ادلاضيُت اىتماماوشلا زاد احملاسبة عن التنمية ادلستدامة 
 ى البيئةأساليب وتقنيات جديدة يف الكشف ادلارل حوؿ األنشطة األساسية ذلا وتأثَتىا عل اعتمدت ةاالقتصادي

ومن جهة أخرى أف أصحاب ادلصلحة وادلوردين وادلؤسسات احلكومية ترغب يف فهم أفضل لكيفية إدارة مواردىا 
 لتحقيق أىدافها لتحقيق التنمية ادلستدامة. 

من خبلؿ  ،إطار مستداـ يف ةاالقتصاديادلؤسسات  اسًتاتيجياتاحملاسبة عن التنمية ادلستدامة تربط 
 ادلمارسة العملية ىذا من ،(ة االجتماعيو  ةاالقتصاديهتا عند مستويات ثبلثية األبعاد )البيئة و اإلفصاح عن معلوما
 ة االجتماعيو  ةاالقتصاديؤلىداؼ البيئية، لوضع سياسات تعزز األبعاد الثبلثة معا يف وقت واحد  لكن من الصعب

فرعية البيئية بالادلخاطر اليت ترتبط  لق القيمة ولكن أيضا التخفيف من حدةزبجعل من ادلؤسسات  االذباهىذا 
 1:ىذا التطور جاء بفعل عوامل متعددة متصلة ،للتنمية ادلستدامة ة االجتماعيو 

  المخػػػػػػػػػػاطر   مػػػػػػػػػػن حيػػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػػؤجر ماديػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػى خلػػػػػػػػػػ  قيمػػػػػػػػػػة للمؤسسػػػػػػػػػػة، االسػػػػػػػػػػتدامةقضػػػػػػػػػػايا
 وااللتزامات؛

 .الحاجة للعمل لالستجابة بشكل مناسب لتحقي  النمو المستدام 
قياس  اخلربة يفمتزايد من واسع و  مع مستوى إطار دورل يفعن التنمية ادلستدامة  احملاسبة مفهـو ويتم تنفيذ

 .والبيئي االجتماعيادلستوى  أف سبتد إذل كيف ؽلكنيبُت  ادلعلومات ادلالية و  دورل ويعًتؼ ،ادلستدامة التنمية
 

                                                           
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability_accounting. Retrieved: 22.02.2012. 

 زلاسبة البعد البيئي

 

 
 

 -زلاسبة البعد ادلارل
 االقتصادي

 -  
 

   االجتماعيمحاسبة البعد 
 

التنمية المستدامة عن  محاسبةال  
 

  تقرير بيئي
 

  تقرير مارل
 

اجتماعيتقرير   
 

 
 

 

  تقرير التنمية المستدامة
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 المستدامة التعريف المتعدد األبعاد لنظام المحاسبة عن التنمية: الفرع الحاني
يتطلب تصميم نظاـ زلاسيب لتوفَت  ةاالقتصاديالتقرير عن استدامة ادلؤسسات  فإف ؛كما سبقت اإلشارة

وىو ما  ؽلثل الوظيفة احملورية لعمل نظاـ  ،ادلعلومات الداخلية واخلارجية وجعلها متاحة لؤلطراؼ ذات ادلصلحة
 احملاسبة عن التنمية ادلستدامة.

سلتلفة تتمثل يف  منظورات ثبلثة يف معلومات قـو بتقدمييبة عن التنمية ادلستدامة حيث أف نطاؽ احملاس 
1:يتاآل

 

 واخلدمات الناذبة  عمعلومة ادلخزوف يف نقطة معينة من الزمن أو توضح تدفق السلىل تعرض  لتوقيت:ا
 عن ادلخزوف خبلؿ الفًتة ؟

 :أو خارج حدود-الداخلية  - مؤسسةية للرير ادلالىل تظهر ادلعلومة داخل حدود التقا موقع الترجير– 
 ؟-اخلارجية

 :قتصادي؟إأو  اجتماعيو ىل تأثَت ادلعلومة بيئي أ نوع األجر 
احملاسبة عن التنمية ادلستدامة تقيس مدى فعالية األنشطة التشغيلية عن طريق توفَت  فإف ؛عبلوة على ذلك

 .االستدامةبلئمة مع زلتوى تقارير أهنا م معلومات عن األداء الرئيسية اليت يتم ربديدىا على
 بعاد احملاسبة عن التنمية ادلستدامة موضحة يف الشكل التارل:أ 

 : المنظور العام للمحاسبة عن التنمية المستدامة 2-2 شكل رقم                    

 
Source: The Sigma Project ,The  Sigma  Guidelines-Toolkit:  SustainabilityAccounting 

Guide, The UK Department of Trade and Industry (DTI), London.2003, P00. 

ومعيار القيمة ادلرتبط  ةاالقتصادية يتمثل يف ربط صلاح ادلؤسسات إف التحدي الذي تواجهو اإلدار 
وأىداؼ  وتأسيسا على أىداؼ األعماؿ ،متضمنا ادلساءلة احملاسبية للمخاطرة االجتماعيالبيئية و  باالعتبارات

                                                           
 .37ص ، مرجع ساب  ،المراجعة البيئيةد لطفي، محأمُت السيد أ 1
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احملاسبة عن  فإفومن مث  ،اليت ؽلكن أف زبتلف جوىريا بُت ادلؤسسات ادلختلفة ةاالقتصاديادلالية للمؤسسات 
 التنمية ادلستدامة تدعم تكوين مؤشرات األداء الرئيسية وتصميم نظاـ للتقرير.

تشغيلية عن طريق توفَت احملاسبة عن التنمية ادلستدامة تقيس مدى فعالية األنشطة ال فإف ؛عبلوة على ذلك
 .االستدامةأهنا مبلئمة مع زلتوى تقارير  معلومات عن األداء الرئيسية اليت يتم ربديدىا على

ادلوجو إذل نظاـ احملاسبة التقليدي؛ من حيث مقابلة االيرادات بالتكاليف البلزمة لتحقيقها  االنتقادأما 
عل القوائم ادلالية ال تبلئم الواقع، ومن مث ال ؽلكن االعتماد التكاليف البيئية، شلا غل االعتبارخذ بعُت ودوف األ

رباح القابلة للتوزيع، شلا تطلب تعديل ىذه القوائم حبث تشمل التكاليف البيئية واأل الضريبةعليها يف ربديد وعاء 
  1جل الوصوؿ اذل التكلفة احلقيقية لتشاط ادلؤسسة.أنتاجية، من ذل التكاليف اإلإضافة إ

تتطلب  االستدامةيت تركز على تصميم إدارة أداء ال االسًتاتيجية فأعلى Sara Parkin Obe  يؤكد
جل إدخاؿ القضايا البيئية أن م ،ةاالقتصادية التقليدية للمؤسسات إحداث تغيَت جوىري يف نظم احملاسب

  2.وأثارىا ادلالية ة االجتماعيو 
 موضحة يف الشكل التارل: نتقاؿاالوكيفية 

 عن التنمية المستدامة سبةلى المحاإ ةالتقليدي بةنتقال من المحاسكيفية اإل: 2-3شكل رقم

 
Source: Sara Parkin OBE And others, Accounting for Sustainability, Guidance for Higher 

Education Institutions Forum for the Future November, 2003, p13. 

 مؤسسػػػةتلخػػػيص البيانػػػات ادلاليػػػة ادلسػػػتخرجة مػػػن السػػػجبلت احملاسػػػبية لل ا كانػػػت احملاسػػػبة سبثػػػل عمليػػػةدلػػػ
وفضػػبلً عمػػا مت ذكػػره آنفػػا إذ  دلؤسسػػة،بصػػيغة تقػػارير سػػنوية تفيػػد أطػػراؼ سلتلفػػة مػػن داخػػل وخػػارج ا دلفصػػح عنهػػاوا

                                                           
1
عة الثانية: ظلو بداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات، الطالدورل الثاين حوؿ األ ادللتقى، مداخلة ضمن فعاليات فاؽ والمعوقاتالبيئي: األ ءداالمحاسبة عن األعمارة، بن نواؿ  

  .269، ص 2011نوفمرب  23و 22داء البيئي، ادلنعقد جبامعة ورقلة، ات األداء ادلارل وربديادلؤسسات واالقتصاديات بُت ربقيق األ
2
 Sara Parkin OBE And others, Accounting for Sustainability Guidance for Higher Education Institutions 

Forum for the Futurem , November 2003, p 35. 
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دـ أطػراؼ الحظنا كيف أف احملاسبة قد ربولت عرب احلقب الزمنية من رلرد عمليات تسجيل بالدفاتر إذل زلاسػبة زبػ
ذلػك إتبػاع ادلنػاىج واألسػاليب العلميػة ادلتطػورة وتنػوع فػروع احملاسػبة، ذلػك  إذلعدة وتوصل ادلعلومات ذلم، يضاؼ 

 اآلف.  عليويف تطور احملاسبة لتصل إذل ما وصلت  ستمراراا يدؿ على إف ىناؾ فإظلإف دؿ على شيء 
ادلهارات التقنية  ستخداـباوغَت ادلالية لبيانات ادلالية يف كيفية جعل ا احملاسبة عن التنمية ادلستدامة تركز  إف

سػتفيدة لتحػقيق إذل اجلهات ادل وغَت ادلالية بقصد توصيل ادلعلومات ادلالية ،االستدامةكمخرجات تتمثل بالتقارير 
 مناسبة. قػرارات زباذاأىدافػها ومنها 

تعديل وسبديد على البيانات األولية  ؛ادلستدامةعن التنمية من احملاسبة التقليدية للمحاسبة  نتقاؿاالطلب يت
 1:من خبلؿ الطرؽ التالية

 االجتماعيو  االقتصاديتتعلق بأداء  إعادة بياف حساب األرباح واخلسائر إلظهار التكاليف والفوائد 
 ؛والبيئي

 تمع يت تعود على البيئة واجملسبديد حساب األرباح واخلسائر لتشمل التكاليف اخلارجية والفوائد ال
 يف احملاسبة التقليدية. عتباراال تؤخذ عادة بعُت دل، واليت قتصادواال

 استدامةأكثر فعالة ؽلكن توظيفها دلساعدة ادلؤسسات لتصبح  أداةتعترب احملاسبة عن التنمية ادلستدامة 
تد لتأخذ سب أفيدية وىي تبُت الدور اذلاـ للمعلومات ادلالية يف التغيَت،  وتوضح كيف ؽلكن للمحاسبة ادلالية التقل

على مستوى ادلؤسسات، حيث تركز احملاسبة عن التنمية ادلستدامة على توسيع  االستدامةيف احلسباف تأثَتات 
القرارات  ازباذ، واليت يتم ةاالقتصاديو  ةاالجتماعيلتأثَتات البيئية و مدى ادلعلومات ذات التدفقات النقدية ادلتعلقة با

 على أساسها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Sara Parkin OBE And others, Accounting for Sustainability, Guidance for Higher Education Institutions 

Forum for the Future November, 2003, p 45. 
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ومساىمات الجمعيات  بحث الحاني: المحاسبة عن التنمية المستدامة )المداخل، مبررات االستخدامالم
 (والمعاىد

 ، وكذا مربراتسيتم التطرؽ إذل مداخل تطبيق نظاـ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة يف ادلؤسسة االقتصادية
متابعة مستجدات مجعيات ، وصوال إذل ة الًتشيدوارتباط االستدامة دبحاسب استخداـ ىذا النوع من احملاسبة أعليةو 

 ستدامة كمفهـو اسًتاتيجي دلؤسسات األعماؿ.احملاسبة عن التنمية ادلوتوجو اجلمعيات ضلو مفهـو  احملاسبة العادلية
 مداخل المحاسبة عن التنمية المستدامةالمطلب األول: 

التنمية خل ضلو تطوير احملاسبة عن ىناؾ ثبلثة مدا أف Burrit And Schaltegger  حيث يرى كبل من
1:تتمثل يف اآليت  ةاالقتصاديؤسسات ادلادلستدامة يف 

 

 مدخل من الداخل إلى الخارجول: الفرع األ

يف زلاولتهم  ؤسساتمن وجهة نظر مديري ادل االستدامةوفقاً ذلذا ادلدخل تبدأ عمليات تطوير احملاسبة عن 
القرارات  ازباذتاج ادلديروف ادلعلومات ادلبلئمة وادلوثوؽ هبا لدعم عمليات ادلساعلة يف التنمية ادلستدامة، حيث ػل

، باإلضافة إذل ادلساعلة يف تعزيز االقتصادية ؤسسةوالبيئية اليت تتأثر بنشاط ادل ة االجتماعياليت تتعلق حبل ادلشاكل 
 يف السوؽ. ذلاالوضع التنافسي 

األعماؿ وربليل القضايا ذات الصلة، وربويل  تيجيةالسًتاؤسسة ويعتمد ىذا ادلدخل على تعريف ادل
بأهنا عملية مجع وتوصيل  التنمية ادلستدامةوينظر إذل احملاسبة عن  ،إذل مؤشرات أداء رئيسية ؤسساتادل اسًتاتيجية

 ويتم تدعيم ىذا ادلدخل من خبلؿ ،ؤسسةادل اسًتاتيجيةالقرارات الداخلية لتنفيذ  ازباذادلعلومات لدعم عمليات 
 ؛لبلستدامةوالرقابة اإلدارية  لبلستدامةبطاقة األداء ادلتوازف 

 مدخل من الخارج إلى الداخل: الفرع الحاني
من وجهة نظر أصحاب ادلصاحل  التنمية ادلستدامةوفقًا ذلذا ادلدخل تبدأ عمليات تطوير احملاسبة عن 

 موجود يف اجملتمع جتماعياىي كياف  ةياالقتصادادلؤسسة ويتبٌت ىذا ادلدخل فكرة أف  ؛)األطراؼ اخلارجية(
وار مع احلوالبيئية بواسطة أصحاب ادلصاحل، ومن مث البد أف يتم  ة االجتماعيولياهتا وسوؼ يتم احلكم على مسئ

أصحاب ادلصاحل للتعرؼ على توقعاهتم ووجهات نظرىم، مث الًتكيز على تلبية تلك التوقعات وتوفَت ادلعلومات 
 ؛ارجيةادلطلوبة لؤلطراؼ اخل

 المدخل المزدوج :الفرع الحالث
 التنمية ادلستدامةحيث يتبٍت وجهة نظر أف تطوير احملاسبة عن  ؛يدمج ىذا ادلدخل بُت ادلدخلُت السابقُت

 )األطراؼ الداخلية( وأصحاب ادلصاحل )األطراؼ اخلارجية(. ؤسساتغلب أف ذبمع بُت وجهة نظر مديري ادل
 :اآليتتوفر معلومات مفيدة تساعد يف  التنمية ادلستدامةاسبة عن احمل فإف ؛ووفقاً ذلذا ادلدخل

  ؛بالسياسات والتشريعات البيئية لتزاـاالرقابة 
                                                           

1
 Burrit. R, S. Schaltegger, Sustainability accounting and reporting: fad or trend?, Accounting, Auditing and 

Accountability Journal (23) 7, 2010, p 829. 
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 ؤسسة؛تدعيم عمليات التحسُت ادلستمر لعمليات ادل 
 ؤسسة؛توفَت ادلعلومات ألغراض ازباذ القرارات الداخلية على مستوى إدارة ادل 
  التقرير اخلارجي ألصحاب ادلصاحل.توفَت ادلعلومات ألغراض اإلفصاح و 

 ي  لالستدامةمحاسبة الترشيد طر  المطلب الحاني:
، وبالنسبة إذل قتصادواالحات اخلاصة بالبيئة واجملتمع من ادلصطل االستدامة فإفما سبقت اإلشارة ك

 عماؿ ادلستدامةادلهمة الرئيسية ىي ضماف تطوير األ فإفالصناعية يف مجيع أضلاء العادل، العديد من ادلؤسسات 
والبيئية، وترتبط التحديات الرئيسية اليت تواجو إدارة ادلؤسسات  ة االجتماعية و االقتصاديواجلمع بُت اجلوانب 

  1:الصناعية اليت هتدؼ إذل ربقيق الكماؿ أف تتمكن من اإلنتاج وفق ادلواصفات التالية
  وخارجية  فشل داخلية : مدخبلت وسلرجات وعمليات ذات جودة، وتكاليفمن العيوبخالي

 وإصبلحها دخل ادلصنع؛ كتشافهاا ث يتم يمنخفضة للغاية حب

  :من حيث فًتة التسليم أو فًتة تلبية طلبات العمبلء؛سريع 

 ؛: تقضي على اإلسراؼ وأي نشاط غَت مضيف للقيمةيتبنى منهج الترشيد 

  :؛وأكثر تنوعاً  اتحتياجلبلطلب يف السوؽ تكوف أكثر تلبية احلاجة أو ال عندما تنشأمرن 

  :العمليات خالية من اإلسراؼ والتلوث وتنتج سلع مصممة حلماية واحلفاظ على البيئة؛صديقة للبيئة 

  تستخدـ شلارسات إدارية جيدة وشاملة حبيث تكوف مستعدة للتعامل مع حاالت الطوارئ اخلارجية
 .والداخلية واحلوادث

ومفهـو زلاسبة  Lean Manu Factoringالًتشيد فهـو التصنيع وفق منهج دب ينبثق منهج الًتشيد
وعلا مفهوماف يرتبط كل منهما باألخر بعبلقة تكامل، حيث أف نظاـ زلاسبة  Lean Accountingالًتشيد 

تقدمي نظاـ التكاليف تيار  ءاليت تطبق منهج الًتشيد، ويبُت أنو بد ؤسساتادل احتياجاتالًتشيد وجد لتلبية 
يب التصنيع ادلرشد يف الظهور، فهو يقلل من اإلسراؼ؛ ألنو يقضي على معظم القيمة عندما بدأت أسال

 2.ادلعامبلت ادلرتبطة حملاسبة التكاليف، كما يوفر معلومات مبلئمة يف الوقت ادلناسب ألعضاء فريق تيار القيمة
 3:يقـو منهج الًتشيد إذل مخس مبادئ أساسية وىي

 ديد القيمة؛رب            

  لقيمة؛ربديد تيار ا 

  بسبلسة عرب تيار القيمة؛       جل القيمة تتدفق 

  جعل ادليل يسحب القيمة من تيار القيمة؛ 

                                                           
 رللة، األردنية الصناعية المؤسسات في تطبيقية دارسة الصناعية المؤسسات في المستدامة التنمية عن المحاسبة ، واقعالبشتاوي حسُت سليماف ،البقمي عايش متعب 1
 .461، ص 2014 ادلشًتؾ العلمي بادلؤسبر اخلاص العدداالقتصادية،  للعلـو بغداد ةيكل

2
 .462، ص مرجع نفسوال 

3
 Baggaley  Bruce, Costing by Value Stream, Journal of Cost Management, 17(3): 24-30. (May/June 2003), p 

159. 
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 أخَتا السعي ضلو االكتماؿ. 
اليت تعتمد على األقساـ اإلنتاجية واإلدارات، أما  ؤسساتفالنظم التقليدية صممت لقياس التكاليف يف ادل

تيارات القيمة وكل تيار قيمة يتخصص  ةاألعماؿ إذل رلموع ؤسسةيف ظل منهج الًتشيد فيتم تقسيم العمل من م
بوظيفة معينة كتيار قيمة البحث والتطوير أو بإنتاج سلعة معينة  أو رلموعة متجانسة من السلع )تسمى عائلة 

 ادلنتجات ( حيث يبدأ تيار القيمة من بداية العملية إذل هنايتها.
تسعى إذل تقدمي ادلنتج سواء كانت األنشطة تضيف قيمة أو ال تضيف وؽلثل تيار القيمة كافة األنشطة اليت 

 أمر اإلنتاج حىت ربصيل النقدية. واستبلـقيمة بداية من مرحلة اإلطبلؽ 
 :أنواع التكاليف يف نظاـ تكاليف تيار القيمةالشكل ادلوارل يوضح 

 أنواع التكاليف في نظام تكاليف تيار القيمة: 2-4 شكل رقم

 
Source: Baggaley, Bruce, Costing by Value Stream , Journal of Cost Management, 17(3): 

24-30. (May/June 2003),  p 159. 

 من الشكل يتبُت أف نظاـ التكاليف تيار القيمة يتضمن سبع أنواع من التكاليف: 
  تكلفة األجورValue Stream Labor؛ 
 ادلواد تكلفة Production Materials؛ 
 الدعم فتكالي Production Support؛ 
 وادلعدات اآلالت تكلفة Machines And Equipment؛ 
 اخلارجية ادلعامبلت تكلفة Outside Processes؛ 
 ادلرافق تكلفة Facilities And Maintenance؛ 
  كافة تكاليف تيار القيمة األخرىAll Other Value Stream Costs. 
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وبتارل ال يوجد الكثَت من تكاليف  ،ليف ادلتعلقة هبا بشكل مباشرحيث يتم ربميل تيار قيمة بكافة التكا
حيث يكوف زبصيص التكاليف يف حدود ضيقة للغاية وبذلك يتم  ؛والتكاليف غَت مباشرة ة االجتماعيالبيئية و 

 التغلب على مسالة زبصيص التكاليف اليت تعد من أعظم ادلشاكل اليت تسببها نظم التكاليف التقليدية. 
اليت تتأثر  ة االجتماعيودلا كانت احملاسبة بصفة عامة وزلاسبة التكاليف بصفة خاصة، تعترب من العلـو ىذا 
 فإف  ،من حوذلا، شلا يؤثر بدوره على أىداؼ وادلعلومات ادلطلوب أف توفرىاة االجتماعيو  ةاالقتصاديبادلتغَتات 

  ،ةاالجتماعيا غلعلها تشمل اجلوانب البيئية و ىذا يتطلب إجراء تغَتات الزمة يف نظم التكاليف وتطويرىا دب
علومات التكاليف ادلتطورة صورة من صور نظم م Full Cost Accountingوتعترب زلاسبة التكاليف الكلية 

داخلية  واجتماعية(، واليت تتكوف من تكاليف بيئية ة االجتماعياليت تسعى إذل ربديد إمجارل التكاليف )البيئية و 
 الشكل التارل:يف توضيح ذلك  وخارجية، وؽلكن

 االستدامة اتجاهنهج محاسبة التكاليف  :2-5 رقمشكل 

 
Source:Thomas Heupel , implementing standard costing withan aim to guiding behaviour 

in sus_sustainability orientated organisation, Chapter 7, Springer, 2006, P 166. 

 1:ثبلث ظلاذج حملاسبة التكاليف ستنباطاؽلكن  بلهأعمن الشكل 
ويتم فيو الًتكيز على التكاليف  Typical accounting Frameworkأواًل: الهيكل المحاسبي التقليدي 

 ؛اخلاصة ادلباشرة
وفيو يتم  Frame work Modified Full COST Accountingجانياً: الهيكل المحاسبي المعدل 

 ؛اخلاصة ادلباشرة وغَت ادلباشرة الًتكيز على التكاليف
                                                           

 .222 ، صساب مرجع  ،زلمد عباس بدوي، يسرى زلمد البلتاجي 1
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وفيو تؤخذ كل  Full Social Accounting Framework الكاملةاالجتماعية المحاسبة  : ىيكلجالحاً 
 .(جتماعيةامباشرة، غَت مباشرة( أو خارجية )سواء داخلية ) عتباراالالتكاليف يف 

 ومات عن إمجارل التكاليف البيئيةوعلى الرغم من أفضلية النموذج الثالث وقدرتو على توفَت أفضل معل
ة  اخلارجية صعبة التحديد والقياس _ خاصة يف حالة اشًتاؾ أكثر االجتماعيإال أنو صعب التطبيق ألف التكاليف 

مقاييس كمية ووصفية، فعلى الرغم من أف  استخداـمن طرؼ يف التكلفة_ وذلك ألف قياسها ػلتاج إذل 
التكاليف البيئية  استبعادنو ال ؽلكن أمن تكاليف بيئية داخلية وخارجية، إال  التكاليف البيئية اإلمجالية تتكوف

اليت تفرضها الدولة على ادلؤسسات  ةاخلارجية وللتغلب عليها ؽلكن قياسها بدالالت الغرامات والضرائب البيئي
 ة اليت تقـو بأنشطة ضارة بالبيئة.االقتصادي

 التنمية المستدامة المحاسبة عن أىميةو  فوا د: لثالمطلب الحا
ديد من لتطبيق نظاـ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة داخل ادلؤسسات االقتصادية وفقا لعدة مداخل لو الع

السليمة وذبنب التصادمات والصراعات مع قرارات اليف ازباذ  بالغة  أعلية، وما ذلا من الفوائد لتحقيق االستدامة
 انونية والتنظيمية.اذليئات الق

 : فوا د المحاسبة عن التنمية المستدامةالفرع األول
ادلخاطر البيئية  وإدارة وتقييمعرفة ىوية ادلؤسسة دل مفيدة أداةتعترب  عن التنمية ادلستدامة احملاسبة

يا بالقضا رتباطواال وربسُت التكاليف يف فوراتو  ادلوارد ستخداـا كفاءة ربديد خبلؿ من ،ةاالجتماعيو 
 . ادلمارسات أفضل وربديد األداء من والقياس بادلقارنة يسمح كما ىذا. ادلالية الفرص معوالبيئية  ة االجتماعي

  1:احملاسبة عن التنمية ادلستدامة لتحقيق مجلة من الفوائد نوجزىا يف النقاط  التالية ستخداـاؽلكن 

  ؛االقتصادية بطها بالفوائد ادلالية بادلؤسسةذات الصلة ور  جتماعيةوامجع ادلعلومات عن النفقات البيئة 

  االلتزاـعند تنخفض مع مرور الوقت  أف ؽلكنواالجتماعية عرض كيفية أف التكاليف اخلارجية البيئية 
 يف ادلؤسسة؛ االستدامةب

  ادلرتبطة باألداء ادلارل احلارل ومساعدة ادلؤسسة إلدارة  والبيئيةاالجتماعية تسليط الضوء على ادلخاطر
 سلاطرىا؛

  ؛ستدامةلبلربديد العبلقات مع أصحاب ادلصاحل اليت تقدـ ادلخاطر وادلنافع 

 .تشجيع ادلشاركة بُت أصحاب ادلصلحة يف ادلؤسسات 

تقارير التنمية  إلعداد احلارل الوقت يف الضرورية ادلتطلبات من ادلستدامة التنمية عن احملاسبة تعترب
 على احملافظة علىدلؤسسة ا قدرة خبلؿ من وقياس يتمىل  ادلارل غَت األداء عن التعبَت أف حيث ،ادلستدامة
 غَت األداء لقياس السابق التوجو مع متماشيا التوجو ىذا جاء وقدع، واجملتم قتصادواال بالبيئة ادلتعلقة ادلقاييس

                                                           
1
 Constructing Excellence, sustainability accounting,, 2004. In Site Internet:  

www.constructingexcellence.org.uk/pdf/sustainable_business_accounting.pdf. Retrieved: 26.02.2012. 
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 Balancedء لؤلدا ادلتوازنة العبلمات بطاقة إذل مستند األداء لتقييم نظاـ تناوؿ الذي مؤسساتلل ادلارل

Scorecard  وزلور ،الداخليةوادلراحل  العمليات وزلور الزبائن، وزلور ؛ادلارل احملور: أربعة زلاورالذي تناوؿ 
 زلاور أف حيث من ادلستدامة التنمية تطبيق متطلبات مع متماشيا جاء النظاـ ىذا أف ادلبلحظ ومن، والنمو التعلم
 من والبيئة اجملتمع على تركز مارل غَت أداء مقاييس إال ىي ما ،والنمو التعلمو  الداخليةوادلراحل  والعمليات الزبائن
 وكفاءة أداء يف والتطوير التحسُت على والعمل الدفع على وقدرهتم ومتطلباهتم الزبائن برغبات ىتماـاال خبلؿ
 والء وضماف فيوألفراد وا للمجتمع الرفاىية ربقيق سبيل يف ،وادلوظفُت اإلدارة قبل من ادلقدـ األداء وفاعلية
 أكثر بعدا أخذت ادلستدامة التنمية أف إال ادلطلوبة، والرحبية التنافسية ادليزة لتحقيق مؤسساتلل والزبائن ادلوظفُت

 1.والبيئة اجملتمع علىيزا ترك
 المحاسبة عن التنمية المستدامة أىمية: الفرع الحاني

 استدامةة ؽلكن توظيفها دلساعدة ادلؤسسات لتصبح أكثر تعترب احملاسبة عن التنمية ادلستدامة أداة فعال
وىي تبُت الدور اذلاـ للمعلومات ادلالية يف التغيَت، وتوضح كيف ؽلكن للمحاسبة ادلالية التقليدية إف سبتد لتأخذ 

ستدامة يف احلسباف تأثَتات االستدامة على مستوى ادلؤسسة، وتركز احملاسبة عن التنمية ادلستدامة على تأثَتات اال
على مستوى ادلؤسسة، وتركز احملاسبة عن التنمية ادلستدامة على توسيع مدى ادلعلومات ذات القيم النقدية ادلتعلقة 

 القرارات على أساسها.  ازباذبالتأثَتات البيئية واالجتماعية  واالقتصادية واليت يتم 

وربديد أولويات  ،م األعماؿ ادلستدامةيف ربقيق تكامل نظ ىاماً  وللمحاسبة عن التنمية ادلستدامة دوراً 
األمور اذلامة فيما يتعلق  هيمداخل النظم اليت ربقق رضاء العميل وتعمل على تطوير رأس ادلاؿ الطبيعي، ف

 علومات االستدامة:يف نظم م ت. حيث الشكل ادلوارل يوضح كيفية تكامل القراراباحملاسبة داخل ادلؤسسات
 قرارات التنظيمية على المحاسبة عن التنمية المستدامةالترابط بين ال :2-6 شكل رقم

 
 

Source: Anthony hop wood And others, introduction to the accounting for sustainability 

case studies, publishing for a sustainable future,  London  Washington, DC, 2000, p 04. 
                                                           

 .461ص  ،مرجع ساب ، البشتاوي حسُت البقمي، سليماف عايش متعب 1
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 مؤسسةلل ادلستدامة التنمية عن احملاسبة أعليةو  ،ادلديرين بعض من بلقيةاألخ الدوافع عن النظر وبصرؼ
 1:احملاسبة عن االستدامة صلد منها نظاـ تطبيق على ادلديرين تشجع اليت األسباب من األقل على ثبلثة ىناؾ
 حتماؿاالىو  ،من خبلؿ التشريع لزاميإل ػػاالستدامة بشكعلومات مإف إدخاؿ  :الضغط التشريعي 
ة ؤسسأنشطة ادل ستمرارالادلؤسسي البلـز  متثاؿواال االستدامة التقرير عنفرض متطلبات للتطبيق لسهل األؿ و األو 

 ؛االقتصادية
 اختياريةبإجراءات  تلتـز أو أفعاذلا قيدت ادلؤسسة حيث ؛طوعي نشاط ىو الذايت التنظيم :ال اتي التنظيم 

من أجل أدائها ومسعتها بطريقة طوعية، لسعيها إذل ربسُت  ،(ادلعلومات البيئية واالجتماعية  مثل اإلفصاح عن)
 ادلنافسة ؤسساتوالسمعة، أو دلنع ادل االجتماعياللوائح احلكومية اإللزامية، للحفاظ على القبوؿ من منع ادلزيد 

 ؛(مثبل عن طريق ربمل تكاليف إدارة ادلعلومات)
 التكلفة) مثل وربقيق ربديد ىوالستدامة عن ا اسبةاحمل إلدخاؿ :االستدامة أجل من األعمال إدارة 

 دارةإل الدافع يكوف سوؼ ،االجتماعية والبيئية واألنشطة( ادلبيعات إيرادات زيادة أو خفض إمكانية ،ةاالقتصادي
 خلق ادارة االستدامة داخلها. خبلؿ من ؤسساتادل

 عن التنمية المستدامة محاسبةبال ىتماملال المحاسبية والمعاىد الجمعيات مساىماتالمطلب الرابع: 
  االستدامةتوجو تلك اجلمعيات ضلو مفهـو  نبلحظ ،متابعة مستجدات مجعيات احملاسبة العادليةمن خبلؿ 

دلؤسسات األعماؿ، وبتارل يتوقع أف تًتكز البحوث والدراسات وادلؤسبرات العلمية يف رلاؿ  سًتاتيجياكمفهـو 
،احملاسبة   : كاآليتنوجزىا   للسنوات ادلقبلة ضلو ىذا ادلفهـو

  المستدامةمجلس معايير المحاسبة عن التنمية : الفرع األول
 االستدامة احملاسبة معايَت رللسمبادرة رمسية من أجل إنشاء  FASBأطلق رللس معايَت احملاسبة األمريكي 

(SASB)،  ادلتحدة الوالياتزللية مقرىا  رحبية غَت منظمةىو (US)، أكتوبر 4 ادلعلنة مهمتها يف بدأت 
حوؿ قضايا  ادلتكاملة التقارير إعداد ألغراضعن التنمية ادلستدامة  احملاسبة معايَت ونشر لتطويرت أنشا ،2002

 K-00 ظلوذج مثل) القياسيةاإلببلغات  يف لئلفصاح مناسبة ىي SASB معايَتو  ،التنمية ادلستدامة يف الصناعة

 إذل تتطلع اليت مؤسساتلل العادلي الصعيد على أعليةو  واسع نطاؽ على تنطبق ولكنها ،(US سياؽ يف F-20و
 الصناعاتمن  88: ػػػػػػػػػػل معايَت وضع يتم ،(ESG) ة االجتماعيقضايا احلوكمة واجملاالت البيئية و  عن تقرير تقدمي
 وكذلك اآلثار من كل تصف معايَت ،شفافة عملية ادلتعددين ادلصلحة أصحاب باستخداـ قطاعات 00 يف

 ادلدى على القيمة خلق على والقدرة االستدامة بقضايا يتعلق فيما ؤسسةادل وضع سبيز أهنا مع ،بتكاربلل الفرص
 2.الطويل

                                                           
1
 Stefan schaltegger, Roger Burritt, corporate sustainability accounting a catch phrase for compliant 

corporations or a business decision support for sustainability leaders? Eco-efficiency in industry and 

science,2006, springer, p p 44- 45. 
2
 Kelly Gilman and Jess Schulschenk, Sustainability Accounting Standards Board.  In Site Internet:  

Www.sasb.org. Retrieved: 04.00.2014. 
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 (IFAC)االتحاد الدولي لخبراء المحاسبين : الفرع الحاني

 خبلؿ من ،العامة ادلصلحة خلدمة مكرسة احملاسبة دلهنة العادلية ادلؤسسة ىي للمحاسبُت الدورل االرباد
 024 يف شركاءالو من األعضاء  059 من IFAC ويتألف ،العادلية اتاالقتصادي تنمية يف وادلساعلة ادلهنة زتعزي
 والصناعة، احلكومية، واخلدمات والتعليم العامة ادلمارسة يف زلاسب مليوف 2.5 من أكثر ؽلثل ما وىو ،دولة

 ؽلكن الواقع، يف اعًتاؼ على للحصوؿ تستمر ؤسساتادل ومسؤولية االستدامة أعليةعلى  وفيشَت  1،والتجارة
 .وقيمتها ادلصلحة أصحاب مع مسعتها تعزيز االستدامة تتبٌتاليت  ؤسساتللم

 ،االجتماعي والرفاه ةاالقتصادي اجلدوى: ىي رئيسية أبعاد ثبلثةيف  االستدامةو  األعماؿعادل  تقاطع 
 وعمليات ؤسسةادل اسًتاتيجية يف االستدامة أبعاد لتضمُت تاجملاال هىذ يف يعملوف احملاسبُت. البيئية وادلسؤولية

 .مستدامة قيمة خلقو  لتحقيق القرار صنع
أف ادلعلومات غَت ادلالية تتمثل يف: معلومات عن االنبعاثات  IFAC للمحاسبُت الدورل االربادوأشار 

ـ الطاقة ومعلومات عن االنفاؽ والنفايات واستهبلؾ ادلياه، ومعلومات تتعلق بالغرامات والعقوبات البيئية واستخدا
الرأمسارل يف رلاؿ التكنولوجيا وشلارسة االستدامة، ومعلومات عن حوادث العمل ومعدالت االصابات والتدريب، 
ومعدؿ دوراف العاملُت، ومعدؿ التغيب عن العمل، ونسبة النساء يف العمل وسبثيلها يف رللس االدارة، ورضا 

رة وىياكل االجور، ادارة ادلخاطر ومعلومات عن مشاركة اصحاب ادلصاحل وسلاطر العاملُت، واستقبلؿ رللس االدا
      2التقاضي التربعات.

 ادلساعدة يف حيوياً  دوراً  يلعباف (A4S ) مشروع احملاسبة من أجل االستدامةو  للمحاسبُت الدورل االرباد
 ،Bunting Robert ويقوؿ لنتائج،ا وقياس ادلساءلة رلاالت يف وخاصة مستدامة، وأسواؽ مؤسسات خلق على
 على واإلبالغ االستدامة قيادة دور لتعزيز امعن تعمال المنظمتين أن " :للمحاسبُت الدورل رباداال رئيس

 قضايا إلدماج الممارسات أفضل وتطوير الر يسيين المصلحة أصحاب مع التعاون وتعزيز العالمي، الصعيد
 3".عمالناأ بها نؤدي التي الطريقة في االستدامة

 ( A4S) االستدامةمشروع المحاسبة من أجل : الفرع الحالث

 الدورل االرباد وقعحيث  ،التابع ألمَت ويلز بادلملكة ادلتحدة )A4S(  االستدامةمشروع احملاسبة من أجل  
تفاىم لدعم ومشروع احملاسبة من أجل التنمية ادلستدامة الذي يرعاه األمَت ويليامز على مذكرة  احملاسبُت خلرباء

الدور العادلي دلهنة احملاسبة يف تطوير ادلؤسسات ادلستدامة، وتتضمن أىم األولويات لدعم عمل احملاسبُت احملًتفُت 
 4:يف ترسي  ادلمارسات ادلستدامة كما يلي

                                                           
1
 http://www.ifac.org. Retrieved: 04.00.2014. 

2 International federation of Accounting, Investor Demand for Environmental Social, and Governance 

Disclosures Executive Summary,  IFAC,  2011. In Site Internet: www.ifac.org. Retrieved: 04.00.2014. 
3
.http://www.integratedreportingsa.org. Retrieved: 04.00.2014. 

 28، لتي حدجت على االتحادموجزات حول التطورات ا (IFAC)التحديث الخاص باالتحاد الدولي للخبراء المحاسبين قسم االتصاالت باالرباد الدورل للمحاسبُت،  4
  :. ؽلكن االطبلع على التحديث كامبل من خبلؿ ادلوقع التارل2010ماي 

web.ifac.org/publications. Retrieved: 04.00.2014 

http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/
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 ،على سبيل ادلثاؿ من خبلؿ تطوير  رفع مستوى الوعي وتيسَت ادلشاركة والتعاوف يف رلتمع احملاسبة العادلي
 عات؛محد اجملتأ
  تكوين جلنة دولية متكاملة تعمل على رفع التقارير لوضع ظلوذج جديد لئلببلغ عن اآلثار ادلتداخلة

اليت تنعكس على مستوى األداء على ادلدى  ،وتلك ادلتعلقة باحلوكمة ة االجتماعيو  ةللعناصر ادلالية والبيئي
 الطويل وحالة احد ادلؤسسات؛

 والتعليم.يف التدريب ادلهٍت االستدامةجل دمج مشروع احملاسبة من أ  
  The Prince’sاالستدامة  دلشروع األمَت اسبةزل مدير asserts Jessica Fries يؤكدحيث 

Accounting for Sustainability Project (A4S)  ادلعلومات ىذه على للتغلب الضوابط فعاليةعلى. 
 1:التالية العناصر من العديدذبسد  A4Sحسب االستدامة  برامجلتجسيد 

 والرقابة ةاالستراتيجي 

  التزاـ رللس اإلدارة واإلدارة العليا؛ 

  ؛يف ادلؤسسة االقتصادية ألبعاد االستدامةفهم وربليل 

  االقتصادية ؤسسةادل اسًتاتيجيةيف  أبعاد االستدامةدمج. 

  التنفي  والتنسي 

  ؛(قسم معُتوليس فقط ل)ؤسسة ىي مسؤولية اجلميع يف ادل االستدامةضماف 

  ككل إذل أىداؼ وغايات ذات داللة أو معربة بالنسبة لفروع   ؤسسةوأىداؼ ادل االستدامةتقسيم غايات
 وأقساـ أو إداراهتا؛ ادلؤسسة

  ؛من العمليات اليت تدمج قضايا االستدامة وباستمرارصناعة القرار الصائب يتضح بشكل ثابت 

 مشوؿ وفعالة التدريب ادلستداـ. 

 د التقاريراألداء وإعدا 

  ؛االستدامة أىداؼيتضمن  األداءتقييم 

 ؛النجاحلتحقيق  كمدخليعترب   تعزيز االستدامة 

 مراقبة األداء ادلستداـ والتقرير عنو. 
 Pearl initiativeمبادرة بيرل : الفرع الرابع

ح وىي منظمة ال هتدؼ للرب، مؤسساتمت إنشاء مبادرة بَتؿ باالشًتاؾ مع مكتب األمم ادلتحدة لل 
تأسست  ،شريكة دلبادرة بَتؿ مؤسسة 25ىناؾ  ،يقودىا القطاع اخلاص وتعمل يف دوؿ رللس التعاوف اخلليجي

لة واحلوكمة الرشيدة وأفضل شلارسات األعماؿ يف الثقافة ادلؤسسية يف العادل ءمبادرة بَتؿ لتعزيز الشفافية وادلسا
                                                           

1
The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) And others, Evolution of corporate 

sustainability practices Perspectives from the UK, US and Canada, Chartered Institute of Management 

Accountants, 2010, p 03. 
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مُت بدعم العمل ادلشًتؾ، ويُظهروف قيادة إغلابية ومشاركة العريب، ىي شبكة نامية أعضاؤىا من قادة األعماؿ ادللتز 
، تقود مبادرة بَتؿ مبادرات ملموسة يف منطقة رللس التعاوف 2000منذ منتصف ، حيث  يف ادلعارؼ واخلربات

واألخبلقيات والنزاىة، والتقارير  ادلؤسساتاخلليجي حوؿ موضوعات تتضمن مكافحة الفساد، وحوكمة 
تقـو مبادرة بَتؿ بتنفيذ برنارلا حوؿ التقارير ادلتكاملة ، لةؤو صاح ادلؤسسي، وشلارسات األعماؿ ادلسادلتكاملة، واإلف

لمشاركة مع مجعية احملاسبُت القانونُت ل التابع ألمَت ويلز (A4S) االستدامةباالشًتاؾ مع مشروع احملاسبة من أجل 
جلسات يف أضلاء ادلنطقة لزيادة الوعي من لبلستدامة، حيث تعقد  أبو ظيبورلموعة   (ACCA) ادلعتمدين

خبلؿ التعريف دبفهـو التقارير ادلتكاملة وفوائدىا، كما توفر أيضا شبكة إقليمية ؽلكن من خبلذلا للمؤسسات 
  1.ادلهتمة احلصوؿ على ادلعرفة واالستفادة من الدعم ادلتبادؿ وادلشاركة يف اخلربات

يقوؿ " غلب أف نواجو ربديات  ويلزAccounting for Sustainability(A4S)   حيث مشروع
  2.القرف احلادي والعشرين متسلحُت على احسن تقدير بنظم صنع القرار والتقارير اخلاصة بالقرف العشرين"

 Internationalوىذا شلا يدؿ على أف ىناؾ اذباه متزايد على التقارير ادلتكاملة يف عادل االعماؿ 

Integrated Reporting Council   اليت تتضمن معلومات مالية وغَت مالية كأساس دلخرجات نظاـ احملاسبة
 .عن التنمية ادلستدامة

  المبحث الحالث: مناىج تطبي  نظام المحاسبة عن التنمية المستدامة
اليت سبثل من وجهة نظره التطور التارؼلي والفكري  االستدامةطرؽ سلتلفة للمحاسبة عن  ربعأ Grayحدد 
 3:أساليب سلتلفة للمحاسبة عن التنمية ادلستدامة وىي أربعستدامة، حيث حدد ن التنمية ادلللمحاسبة ع
 ؛تكلفة المستدامة 
  ؛الطبيعي رأسمالمحاسبة مخزون 
 ؛تحليل المدخالت والمخرجات 
 .محاسبة النتيجة النها ية لألبعاد الحالجية 

طريقة  أو  Full-Cost Accountingتشكل معا زلاسبة التكلفة الكاملة  ربعةىذه األساليب األ   
األمر الذي يًتتب عليو ربديد النواحي العامة وإطار عمل احملاسبة عن  ،(TBL)الثبلثة   األبعاداحملاسبة عن 

 .التنمية ادلستدامة
 التكلفة المستدامة المطلب األول:

 ادلؤسسة قبل تأثَت عليهاانت ك  اليت احلالة إذل األرض ستعادةال( افًتاضية) التكلفة ىي ادلستدامة تكلفةال   
المحاسبية من  الفترة نهاية في تنف  أن ىي مقدار األموال التي يجبعليها، وؽلكن تعريفها  كما يلي: " 

                                                           
1
 http://www.pearlinitiative.org . Retrieved on: 22.03.2014 

2
 :  ارللكًتوين التاال.  متاح على ادلوقع 2015مَت ويلز، نوفمرب، مذكرة تفاىم بُت مبادرة بَتؿ ومشروع األ 

http://www.arabic.arabianbusiness.com/business/education. Retrieved on: 22.03.2014 
3
 Gray. R, Accounting and environmentalism: An exploration of the challenge of gently accounting for 

accountability, transparency and sustainability, Accounting Organisations and Society, 1992,  p 399. 
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 الوضع إلى أخرى مرة الحيوي إرجاع الكا نات الحية وبيئتها المكونة للمحيط أجل من طرؼ المؤسسة
 1."المحاسبية الفترة بداية في كان ال ي

 Biosphereعلى احمليط احليوي  وتطبيقو رأمساؿعلى ادلفهـو احملاسيب لصيانة  Grayكز حيث ر 

باحلاجة إذل احلفاظ على سلزوف رأمساؿ الطبيعي لؤلجياؿ ادلستقبلية، إف ادلؤسسة ادلستدامة ىي ادلؤسسة  عًتاؼباال
يتم طرح التكلفة ادلستدامة من و  ،اليت ربتفظ برأمساؿ طبيعي سليم يتسم بعدـ إحداث ضرر لؤلجياؿ ادلستقبلية

للتوصل إذل ادلستوى العاـ  -زلسوب باستخداـ مبادئ احملاسبة ادلقبولة وادلتعارؼ عليها عموما -الربح احملاسيب 
 االستدامةالربح احملاسيب يتم قياس درجة . وإذ ما زادت التكلفة ادلستدامة عن االستدامةالنظري لربح أو خسارة 

 بصورة نقدية.
شكلة العملية يف تقييم التكاليف اخلارجية على سبيل ادلثاؿ التلوث قد مت توثيقها والتأكيد عليها على إف ادل

ضلو جيد يف عديد من الدراسات أي إف ضرر أو خسارة على رأمساؿ الطبيعي احلرج سوؼ يتم تقييمها نظريا عند 
تب على ذلك نتيجة مفادىا إف أنشطة ويًت  Irreplaceableتكلفة غَت زلددة. حيث أهنا غَت قابلة لبلضلبلؿ 

احد فروع األحياء اليت  فإفولسوء احلظ  ،ستدامةمساؿ الطبيعي تعترب غَت قابلة لئلاليت تسبب ضرر لرأ ادلؤسسة
واضحة وغَت قابلة للجدؿ وللمشاكل البيئية، يف حُت إف  احلية وبيئتها ال يوفر حلوؿ تدرس العبلقة بُت الكائنات

 بلؿ مدى من احللوؿ ادلقًتحة للمشاكل البيئية.تكاليف اإلحبلؿ خ
عمومًا توفر التكلفة  ادلستدامة مثااًل عن إستخداـ ادلبدأ احملاسيب ادلقرر، يف تلك احلالة صيانة رأس ادلاؿ    

 وتطبيقو على رأس ادلاؿ الطبيعي بداًل من رأس ادلاؿ. وقد مت اإلعًتاؼ باألخطار الكامنة أو ادلوروثة للمحاسبة عن
 رأس ادلاؿ الطبيعي داخل إطار زلرؾ للسعر طبقاً لدراسات النظريُت واألكادؽليُت البارزين يف أدبيات احملاسبة.

توضيح لصعوبات التطبيق العاـ للتكلفة ادلستدامة. كما  Gray and Bebbingtonوقد قدـ كل من 
زلاولة تقدير التكلفة ادلستدامة قد تثبت و  ادلؤسسةأشار أيضا إذل نتيجة ىامة أخرى مفادىا إف عملية التشغيل مع 

 2.إنتاج بيانات أكثر قيمة مقارنة بالبيانات ادلالية ادلنتجة
عمومًا إف التكلفة ادلستدامة وزلاسبة التكاليف التامة ليست بالضرورة أظلاط زلاسبة متكافئة على الرغم    

ة اخلارجية على التنظيم واليت يربطها مع التكاليف من أف كبل من الطريقتُت رباوؿ أخذ يف احلسباف التكاليف البيئي
الداخلية ؽلكن توفَت صورة أكثر مشواًل للتكاليف اإلمجالية. إف زلاسبة التكاليف التامة رباوؿ أف تأخذ التكاليف 

ثار يف زلاولة لتقييم اآل ة االجتماعيللمنظمة متضمنا التكاليف البيئية و  ةاالقتصادياإلمجالية الناذبة من األنشطة 
صورة مالية. تعترب تلك الطرؽ احملاسبية زلاولة دلواجهة ربريفات أو تضليل ادلعلومات ادلتضمنة داخل األسعار 

واليت تقود إذل سوء زبصيص ادلوارد باإلضافة إذل التدمَت  االجتماعية والبيئيةالتكلفة  استبعادالسوقية نتيجة 
 والبيئي. االجتماعي

                                                           
1
 Gray. R, Corporate reporting for sustainable development: Accounting for sustainability in 2000 AD, 

Environmental Values, 1994, p 33. 
2
 Bebbington, J, Gray. R, Ran account of sustainability: Failure, success and a reconceptualization. Critical 

Perspectives on Accounting, 12. 2001, p 587. 



 اإلطار الفكري للمحاسبة عن التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية ----------الحاني الفصل

 

81 

 زون رأسمال الطبيعيمخ محاسبةالمطلب الحاني: 
الطبيعي تسجيل سلزوف رأس ادلاؿ الطبيعي عرب الزمن مع التغَتات يف تتضمن زلاسبة سلزوف رأس ادلاؿ    

جلودة البيئة الطبيعية، ىناؾ أنواع عديدة من سلزوف رأمساؿ  -زبفيض-مستويات ادلخزوف ادلستخدمة كمؤشر 
 أو التحسينات داخل أنواع سلتلفة.  تنفاذاتإسالطبيعي ؽلكن معها تسجيل ومراقبة والتقرير عن 

 1:على وجود أربعة أنواع من الرأس ادلاؿ الطبيعي وىي كالتارل Grayحيث يؤكد    
  رأس ادلاؿ الطبيعي احلرجCritical  التنوع  ،االستوائية، الغابات فاألوزو طبقة  على سبيل ادلثاؿ

 ؛اإلحيائي
 للتجديد  رأس ادلاؿ الطبيعي غَت ادلتجدد وغَت قابلNon-renewable/non-substitutable  على

 االستخراجية؛از، البًتوؿ وادلنتجات الغ ؛سبيل ادلثاؿ
  رأس ادلاؿ الطبيعي غَت ادلتجددNon-reniable/substituable تصريف النفايات ؛ على سبيل ادلثاؿ

  ؛واستخداـ الطاقة
  رأس ادلاؿ الطبيعي ادلتجددRenewable  أشجار ادلزارع ومصايد األمساؾ ؛على سبيل ادلثاؿ. 

وقد ؽلكنها تتبع توقعات  إف زلاسبة سلزوف رأس ادلاؿ الطبيعي ؽلكن أف تكوف غَت مالية بشكل أكثر شيوعاً 
قد اقًتح  Jonesادلوارد على ضلو كمي ولكن ليس على أساس وحدات نقدية، عل الرغم من أف البعض مثل 

حيث قاـ بتطبيق مدخل ادلخزوف على مشكلة احملاسبة  ،وحدات مالية تقييم األصوؿ الطبيعية باستخداـ استخداـ
للتكثيف اإلحيائي وتبٍت عملية تتكوف من ثبلث أجزاء تتضمن عملية التسجيل والتقييم والتقرير عن موطن 

كما اقًتح ذبميع سجبلت ادلنظمات الفردية لبناء سجبلت   ،األصل الطبيعي واحلياة الربية واحلياة النباتية واحليوانية
 قومية للمخزوف الطبيعي.

عند تطبيق مفهـو صيانة رأس  ثر احملاسبة التقليدية على زلاسبة سلزوف رأس ادلاؿ الطبيعي يعترب واقعياً إف أ   
 واعتمادة على ادلخزوف، ية كأداة للرقاباحملاسبة اإلدار  استخداـباإلضافة إذل  Capital Maintenanceادلاؿ 

القوية ؽلكن أف يتم تطبيق مفهـو صيانة رأس ادلاؿ لكل نوع من رأس ادلاؿ الطبيعي  االستدامةعلى حجية وفلسفة 
ورأس ادلاؿ من صنع البشر باإلقرار باف الفرصة اخلاصة بإحبلؿ رأس ادلاؿ ادلادي البديل من صنع البشر أو لرأس 

 .ادلاؿ الطبيعي يعترب زلدوداً 
إف كل دقة والنفعية احملتملة لتلك  ،إف احملاسبة عن ادلخزوف الطبيعي تعترب يف مرحلة استكشافية وريادية   

وتتضمن معظم التحديات ربديد  ،ادلعلومات ربتاج إذل أف يتم اختبارىا مع مزيد من األحباث النظرية والتجريبية
ها واليت تكوف ىي اجملتمع ذاتو وعند مستوى منطقة معينة بدال الوحدة احملاسبية ادلبلئمة اليت يتم تطبيق الطريقة علي

عند ربديد مستوى التفصيل ودرجة  النسبية تعترب ىاماً  عليةادلبدأ احملاسيب األ فإفوبادلثل  ،ادلؤسسةن مستوى م
                                                           

1
 Gray. R, Corporate reporting for sustainable development: Accounting for sustainability in 2000 AD. 

Op.Cit, p 45. 
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ت ادلخزوف الدقة ادلطلوبة لتحديد البيانات ومراحل التقرير. ورغما عن ادلناقشة السابقة وسواء مت اعتبار حسابا
الطبيعية ؽلكن أف تعكس على ضلو ذو مغزى تداخل وترابط وتشابك الطبيعة والكثافة الضخمة ذلا زلل شك كبَت 

 أـ ال.  
 تحليل المدخالت والمخرجات  المطلب الحالث:

يستخدـ ربليل ادلدخبلت وادلخرجات للمحاسبة عن التدفق ادلادي للموارد ومدخبلت الطاقة وادلنتجات    
حيث ىذا التحليل يساعد على قياس كافة مدخبلت ادلواد داخل  ،جات النفايات يف الوحدات ادلاديةوسلر 

 العمليات وسلرجات ادلنتجات التامة واإلنبعاثات وادلواد ادلعاد تدويرىا والنفايات زلل التصريف.
احملاسبة يف الوحدات وقد مت احملاسبة عن تدفقات ادلوارد باستخداـ وحدات من احلجم على الرغم من إف    

ادلالية تعترب ذات جدوى يستخدـ ربليل ادلدخبلت وادلخرجات أسلوب التوازف ادلتآلف للمحاسبُت والذي يطبق 
 مبدأ ما جاء غلب أف يذىب وتوفَت مدخل منظم لتقدمي ادلعلومات البيئية.

 دلوارد ووفرات الطاقة احملتملةإف ادلزايا اليت مت التقرير عنها لتحليل ادلدخبلت وادلخرجات تتضمن ربديد ا
 تواسًتاتيجياما تكوف اخلطوة األوذل يف ظل عملية ادلراجعة البيئية، كما أهنا ؽلكن أف تسهل ابتكار ادلنتج  وغالباً 

 منع التلوث وال سيما عند تشكل جزء من ربليل دورة حياة ادلنتجات والعملية.
و يوفر حساب فإنوإظلا باألحرى  االستدامةوعدـ  االستدامةل ادلدخبلت وادلخرجات ال يقيس إف ربلي

 واسًتاتيجياتشفاؼ للتدفقات ادلادية داخل أو خارج العملية، كما انو ؽلكن من إجراء ربليل إضايف لؤلثر البيئي 
 1.على ضلو شامل االستدامة

وجذوره يف ربليل ادلدخبلت وادلخرجات لو نشأتو  فإف االستدامةوخببلؼ األظلاط السابقة للمحاسبة عن 
 من مبادئ احملاسبة ادلالية أو اإلدارية وتطبيقاهتا. أساليب احملاسبة عن ادلواد ادلستخدمة يف العلـو ادلادية بدالً 

 لألبعاد الحالجية محاسبة النتيجة النها يةالمطلب الرابع: 
لؤلبعاد األساسية الثبلثية مت وصف ظلوذج احملاسبة عن التنمية ادلستدامة ادلشار إليو دبحاسبة النتيجة النهائية 

TBL ف وضع أ ؤسسة االقتصادية،والبيئية للم ة االجتماعيو  ةاالقتصاديإذل التقرير عن نتائج اآلثار  اليت هتدؼ
 2.ؽلثل تعريف ثبلثي األبعاد للتطور ادلستداـ TBLوربديد النتيجة النهائية 

لوحدات النقدية لقياس األداء وقد حاولت بعض أظلاط ذلك النموذج الثبلثي لؤلبعاد استخداـ ا
ف بعض األظلاط األخرى على سبيل ادلثاؿ تلك ادلستخدمة يف إرشادات أوالبيئي، يف حُت  االقتصاديو  االجتماعي

زلاسبة عن التنمية ادلستدامة دلبادرة التقرير العادلية حيث تستخدـ مصفوفة واسعة من ادلؤشرات لقياس األداء ذباه 
ادلؤشرات لتقدير ادلتغَتات اليت ال ؽلكن قياسها على وجو دقيق لو تاري   استخداـإف  ،االستدامةربقيق ىدؼ 

                                                           
 .140ص  ،ساب  مرجع ،المحاسبة والمراجعة عن التنمية المستدامة محد لطفي،أالسيد  أمُت 1

2
 Ellington. J, Triple bottom-line reporting: Looking for balance. Australian CPA, (March), 1999, pp 19–21. 
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وىي تعترب مبلئمة حيث ال ؽلكن أف تتم مبلحظة ادلتغَتات اليت تعترب  ،يف العلم البيئي االستخداـطويل من 
 1.متأصلة على ضلو معقد بشكل مباشر

ادلستدامة ادلرتبطة دببادرة التقرير العادلية ادلنشور يف القمة إف النمط األخَت إلرشادات احملاسبة عن التنمية 
قد وفرت إطار عمل صاـر لتطبيق تقرير زلاسبة عن نتائج  2002العادلية عن التنمية ادلستدامة يف جوىانسبورغ 

 األبعاد الثبلثية.
 المستدامة التنمية عن المحاسبة مجال في القياس عتباراتإ: عبالرا المبحث

مشكلة معقدة تتطلب جهود  ادلؤسسات االقتصادية يف ربقيق التنمية ادلستدامة إسهاماتإف قياس 
متخصصُت يف رلاالت متعددة، حيث نناقش يف ىذا ادلبحث زلددات القياس يف رلاؿ احملاسبة ادلالية للكشف 

ف أليت غلب ساسية اسس األعن إمكانية استيعاب تلك احملددات لقياس أبعاد االستدامة، وذلك لتحديد األ
 عمليات القياس يف رلاؿ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة.أثناء ليها إتستند 

 القياس في المحاسبةالمطلب األول: 
، الذي ؽلثل زلور اىتماـ ىذا القياس، أما موضوع القياس اجملاؿ الوظيفي احملدد لسمة الكيافبنطاؽ يقصد 

ذل إيف دائرة القياس، ويستند ربديد نطاؽ وموضوع القياس احملاسيب  القياس فيقصد بو الظواىر ادلعنية اليت تقع على
    2.وادلوضوعية Exchangeوالتبادؿ  Continuityواالستمرار  Entitiesافًتاضات الوحدات 

 : مدخل مفاىيمي للقياسالفرع األول
فقد  (Galileo)فيزياء إذل ما قدمو علماء النظريات الطبيعية ويف مقدمتهم عاـ ال يعود أساس القياس نظرياً 

حددت العناصر العلمية األساسية لعملية القياس عمومًا بأهنا )نظاـ عددي، وقواعد حسابية(، ويف خضم عملية 
 0887عاـ  إذ أصدر مؤلفاً  (Helmholtz)التطور العلمي ساىم علماء آخرين يف تطوير عملية القياس منهم 

 3.ال وىو اإلضافة الرياضية )الطبيعية( أو التجانستضمن ضرورة إضافة عنصر جديد لعملية القياس أ
وكانت النظرية ، (Campell)ر الرئيسي لنظرية القياس الكبلسيكية وتبعهم يف تبٍت تلك األفكار ادلنظ    

الكبلسيكية للقياس تطبق بشكل أساسي يف العلـو الطبيعية واليت تعتمد أساسًا على قياس اخلواص الطبيعية 
واستمر ىذا  ،وزف والطوؿ واحلجم والعدد وغَتىا أما اخلواص ادلعنوية فهي دل تكن زبضع للقياسادللموسة فقط كال

مؤلفًا حوؿ نظرية القياس تبٌت فيها مفاىيم حديثة لشموؿ اخلواص  (Steven)عندما أصدر  0946الوضع لغاية 
 ات النظرية احلديثة للقياس.  أف تفيد من تطبيق ة االجتماعيادلعنوية للقياس وبالتارل أصبح دبقدور العلـو 

 
 

                                                           
1
 Moldan, B, Billharz, S, et al, Sustainability indicators: A report on the project on indicators of sustainable 

development. Chichester: John Wiley& Sons. 1997, p 33. 
2
 .40ص  ،مرجع ساب  ،زلمود عباس بدوي، يسرى زلمد البلتاجي 
 .000 ، ص2004دار وائل للنشر، عماف، األردف، الطبعة األوذل، العلمي للممارسة المهنية المحاسبية،  الترصيل ،زلمد مطر 3
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 القياس المحاسبي تعريف: الفرع الحاني
 عرؼ القياس احملاسيب بعدة تعريفات نذكر منها:

  القياس احملاسيب ىو "مقابلة خصائص رلاؿ معُت خبصائص رلاؿ آخر وتتم ادلقابلة باستخداـ األرقاـ
 1.والرموز وذلك طبقا لقواعد معينة"

  وفق جلنة معايَت احملاسبة الدولية يعرؼ القياس احملاسيب(IASC)  على أنو "ربديد القيم النقدية للعناصر
أساس  ختياراادلارل وبياف الدخل ويتضمن ذلك  اليت تظهر هبا القوائم ادلالية واليت ستظهر هبا قائمة ادلركز

 2.زلدد للقياس"
  على أف يشمل  ادلؤسسةتبط بعرؼ القياس احملاسيب أيضا " زبصيص قيم رقمية حلدث أو عنصر معُت مر

 3.القياس على عمليات التعريف والتبويب ذلذا احلدث"
  ًلعملية القياس احملاسبية فهو ذلك الصادر يف تقرير جلمعية احملاسبة األمريكية  أما أكثر التعريفات ربديدا

(AAA) قبلية وذلك ادلاضية واجلارية وادلست ادلؤسسة"يتمثل القياس احملاسيب يف قرف األعداد بأحداث
 4.على مبلحظات ماضية أو جارية ودبوجب قواعد زلددة" ابناءً 

وبتارل ؽلكن القوؿ أف عملية القياس ىي عملية مقابلة رلمل األحداث اليت تقـو هبا ادلؤسسات االقتصادية 
 باألرقاـ للتحكم يف ىذا احلدث وإدارتو على الفًتات احملاسبية )بداية الفًتة وهناية الفًتة(. 

  جر ذلك على قياس التنمية المستدامةأمطلب الحاني: المحددات األساسية للقياس المحاسبي و ال
يقصد دبحددات القياس كل من موضوع القياس ونطاؽ اجملاالت اليت زبضع إذل عمليات القياس، ومن مث 

رلاؿ احملاسبة عن التنمية نتقاؿ من زلددات القياس ادلارل اليت تقابل األحداث ادلالية، إذل زلددات القياس يف اإل
 . يف ادلؤسسة االقتصادية ادلستدامة اليت تقابل األحداث اليت ترتبط باألنشطة ذات ادلضموف التنموي ادلستداـ

 القياس محدداتل : مدخلالفرع األول
على مر  ىتماـاالاحملاسيب الذي لقى ادلزيد من  ؽلثل القياس احملاسيب عنصر أساسيا من عناصر التطبيق

فيها الكثَت من التحديات وحاوؿ احملاسبوف  ةاحملاسبية خبلذلا وواجهت العملي ،ت احملاسبةعصور اليت تطور ال
ادلرغوبة اجتماعيا وتنفيذىا  األىداؼالتكيف معها مع االلتجاء إذل علماء االقتصاد وادلهندسُت والفلسفة لتفسَت 

اليت تركتها العوامل البيئية  لآلثاراب القياس احملاسيب وقد استج ،والتعامل معها من خبلؿ خرباهتم دبشاكل القياس
ىو أبعد من  ما إذلوذلك جبعل القياس احملاسيب يتضمن أبعادا متعددة ليخدـ أغراضا متعددة تذىب  ،فيو

إذل ربقيقها بتوفَت ادلعلومات  ةواليت سبثل أىدافا جديدة تسعى احملاسب ،ةللمخرجات احملاسبي ةالتقليدي األىداؼ
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ساىمة العامة مدى االلتزام بتطبي  معايير االبالغ المالي الدولية وأجرىا على توليد تقارير مالية ذات جودة عالية "دراسة تطبيقية على الشركات المسللوؼ، أمحد زلمد  3

 .76، ص 2014"، اطروحة دكتوراه يف علـو التسيَت، جامعة أزلمد بوقرة بومرداس، اجلزائر، الصناعية األردنية
 .100ص  ،2007العربية ادلفتوحة يف الدظلارؾ، الدظلارؾ،  ة، منشورات األكادؽلينظرية المحاسبةاحليارل،  وليد ناجي 4
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 ة االجتماعيو  ةالبيئي التأثَتات إخضاعوأف  ،بلئمة ألغراض ازباذ قرارات تساىم يف ربسُت وربقيق الرفاىيةادل
وادلتمثلة يف  ة،احملاسبي العمليةالوحدة للقياس احملاسيب من أىم التحديات اليت تواجهها  نشطةأل والسلبيةغلابية اإل

 احملاسبة عن التنمية ادلستدامة.
 ددات القياس في نظام المحاسبة الماليةمح: الفرع الحاني
 1:التاليةيف احلقائق  زلددات القياس يف نظاـ احملاسبة ادلالية تتمثل

 :انو يف ضوء فرضي الوحدة احملاسبية واالستمرار بتحدد نطاؽ القياس يف احملاسبة ادلالية من  الحقيقة األولى
 :اآليتا يف حيث طبيعة النشاط والبعد الزمٍت للنتائج ادلرغوب قياسه

 وينحصر ىذا ةاالقتصاديور يف النطاؽ الوظيفي للمؤسسة ؼلتص القياس احملاسيب بقياس األنشطة اليت تد ،
 ؛ةاالقتصاديلنطاؽ يف األنشطة ذات الطبيعة ا
 احملدد  باعتبارىا ةاالقتصاديللمؤسسة  ةاالقتصاديحوؿ ما لو تأثَت على ادلصلحة  يدور القياس احملاسيب

 .مرارىاستوالبقائها 
 :يت:اآلنو على ضوء مقتضيات ادلوضوعية العملية يتحدد نطاؽ موضوع القياس احملاسيب يف أ الحقيقة الحانية 

 عنها من  حصر موضوع القياس احملاسيب يف نطاؽ األحداث الناذبة من تداوؿ عناصر الثروة أو ما يتم
 واألطراؼ اخلارجية؛ ةاالقتصاديتدفقات بُت ادلؤسسات 

 ة الغالبة دلوضوع القياس يف نطاؽ عناصر الثروة أو ما يتم عنها من تدفقات قابلة للقياس تتحدد السم
 على األسعار السوقية عند التداوؿ. قدينال

 القياس في المحاسبة عن التنمية المستدامة نطاؽ: الفرع الحالث
يعد النطاؽ الوظيفي  دل من ادلناقشات السابقة يتضح أف نطاؽ القياس يف احملاسبة عن التنمية ادلستدامة،

اخلاصة، بل أصبح ينظر إذل  ةاالقتصاديرة الوظائف اليت ربقق ادلصلحة يف دائ زلصوراً  ةاالقتصاديللمؤسسات 
ادلختلفة  ادلمثلة لكافة قطاعات اجملتمع بدال من  ة االجتماعي ادلؤسسة باعتبارىا مؤسسة تعمل لصاحل األطراؼ

 )البيئية_ ةاالقتصاديمنطقة ادلصلحة  إذل ىتماـاالتعمل لصاحل ادلبلؾ، وربوؿ  ديةقتصااباعتبارىا وحدة  إليهاالنظر 
اليت تنعكس على نوعية يف ربقيق التنمية ادلستدامة  ةاالقتصادي( اليت تتبلور يف مساعلة ادلؤسسات ة االجتماعي

 دلبلكها يف احلاضر ةدياالقتصامركزا يف منطقة ادلصلحة كاف اىتمامها   أفاحلياة ادلستدامة للمجتمع، بعد 
 أصبحاستمرارىا وبقائها  أفوحدة اجتماعية، كما  أيضاً فهي  اقتصاديةأهنا وحدة جانب  إذلفادلؤسسة ادلعاصرة 

 اليت ترضى مجيع الفئات ذات ادلصلحة دبا فيهم اجملتمع. األىداؼعلى صلاحها يف ربقيق مزيج من  معلقاً 
الناذبة عن  األحداث_ يف إيضاحواسيب ادلارل _ كما سبق موضوع القياس احمل فإف اإلشارةكما سبقت 

سيب دبجهودات اخلارجية، وقد تبلور ذلك يف اىتماـ القياس احملا واألطراؼتداوؿ عناصر الثروة بُت ادلؤسسة 
عن عمليات التبادؿ واليت ؽلكن التعبَت عنها عن خصائصها ادلتباينة يف  اليت تنشأ ةاالقتصاديومنجزات ادلؤسسة 

                                                           
 .48، ص مرجع ساب ، ى زلمد البلتجي، زلمد عباس بدوييسر  1
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، ودلا كاف رة مالية، وبذلك اعتربت التكلفة تضحيات )رلهودات( اليت تعرب عن الدافع من وراء ربمل التكلفةصو 
القياس اضلصر موضوعو يف ادلعامبلت ذات التأثَتات ادلباشرة على  فإفاخلاصة،  ةاالقتصاديالدافع ىو ادلصلحة 

جملهودات ذات العبلقة السببية ادلرتبطة هبذه العبلقة ىذه ادلصلحة، حيث تتم عملية ادلقابلة القياسية للمنجزات وا
 االقتصادك ادلعامبلت والت تعرؼ يف علم ستيعاد التأثَتات اجلانبية ادلوجبة والسالبة لتلإادلباشرة، ويعٍت ىذا 

 ."Externalities"بظاىرة العناصر اخلارجية 
ف اخلاصة، وادلنافع والتكاليف تكاليختبلؼ بُت ادلنافع والور ظاىرة العناصر اخلارجية يف اإلوتتبل 
ثبلث وىي: اثر ادلسايرة، واثر ستهبلؾ باخلارجية اليت تؤثر على قرار اإل وف العواملاالقتصادي، وػلدد ة االجتماعي

يف اثنُت علا:  اإلنتاجستهبلؾ، واثر ادلظهرية، كما ػلددوف العناصر اخلارجية اليت تؤثر على قرارات اإلنفرادية يف اإل
 اصر اخلارجية التقنية، والعناصر اخلارجية ادلالية.العن

ودلا كانت القضية اليت تبحثها دراسات اقتصاديات الرفاه ىي قضية تعظيم رفاه اجملتمع وىي ذات القضية 
 للمؤسسة كأداة لتفعيل إسهاماهتا يف ربقيق التنمية ادلستدامة ة االجتماعياليت تقف خلفها دراسة ادلسئولية البيئية و 

على اجملتمع، لذلك فموضوع  ةاالقتصاديتعكس التأثَت الكامل للمؤسسات ىذا يتطلب معلومات مبلئمة  ففإ
ليات )العناصر اخلارجية( اليت ربدثها عم ة االجتماعياقو ليتضمن ادلنافع والتكاليف يتسع نط أفالقياس ينبغي 

ة عن رلموع حقيقية، وىي عبار  خيارات وكل خيار لو تكلفة إذل االستدامةىذه ادلؤسسات، حيث تًتجم 
 1.مقابل العائد من كل خيار ةاالقتصاديو  ة االجتماعيالتكاليف البيئية و 
القومية ادلتمثلة يف كل من  الرأمساليةاستدامة التنمية يدور جوىرىا حوؿ احملافظة على الثروة  فإفوعلى ذلك 

 باإلمكاففلم يعد  ،االجتماعيادلاؿ البشري و  رأسو احليوية(  األنظمةو  األرضالطبيعي)ادلوارد الطبيعية،  رأمساؿ
 ف موضوع القياس يف احملاسبة عن التنمية ادلستدامةأعند قياس الثروة والتغَتات فيها، شلا ؽلكن معو القوؿ ب إعلاذلم

وة يف مفهـو الثر  اتساعبينهما ىو  واالختبلؼاحلاؿ يف احملاسبة ادلالية،  الثروة والتغَتات فيها كما ىو أيضاً  أو
 ، وذلك بسبب ما تتصف بو الثرة يف احملاسبة عن التنمية ادلستدامة من خصائص. األوذل

 المستدامة التنمية عن المحاسبة مجال في القياس مداخل: الحالث المطلب
أف العمليات ادلرتبطة دبجاالت التنمية ادلستدامة  ؛يتضح من اخلصائص اليت كشفت عنها الفرعية السابقة

لة تنشأ من أف شرنا إذل أف ىذه ادلشكأيعد ادلشكلة األساسية للمحاسبة عن التنمية ادلستدامة، و إف قياسها 
ال يزاؿ من ادلوضوعات اليت تواجو صعوبة لتطوير مدخل قياس عملي يلقى القبوؿ  االجتماعيالقياس البيئي و 

 .العاـ كما يف احملاسبة ادلالية حيث ال خبلؼ على مدخل القياس الكمي النقدي
التعريف دبفهـو احملاسبة عن التنمية ادلستدامة ضن إطارىا الفكري من لفصل ىو ودلا كاف اذلدؼ من ىذا ا

والبيئية للمؤسسات  ة االجتماعيو  ةاالقتصاديلقياس نتيجة العمليات  اؽلكن إستخدامه ةعملي حيث أهنا اداة 
وف عليو مداخل القياس البيئي ما ؽلكن أف تك ذلذا نرى من الضرورة إلقاء الضوء على سبهيداً  فإف، ةاالقتصادي
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، حيث ؽلكن التميز بُت مدخلُت: األوؿ وىو مدخل القياس الكمي ذي ادلضموف الواحد، والثاين االجتماعيو 
عملي للقياس يف  مدخلمدخل قياس متعدد األبعاد، وبعد تقدمي قراءة يف أساليب القياس ادلتاحة ننتهي بتقدمي 

 ستخدامو يف رلاؿ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة.ؽلكن إ ةاالقتصاديادلؤسسات 
 مدخل قياس كمي ذي المضمون الواحد: الفرع األول

يقـو مدخل القياس الكمي ذي ادلضموف الواحد_ بصفة عامة_ على قياس األشياء والظاىر كما دبعيار  
ة عن قياس ىذه األشياء والظواىر موحد يعكس خاصية مشًتكة بينهما، حبيث ؽلكن أف تتوافر للمعلومات الناذب

يفرؽ بُت  االجتماعيذلا، ويف رلاؿ القياس البيئي و خاصية التجميع الرياضي على مستوى مجيع العناصر ادلكونة 
 :ة االجتماعيالذي يستخدـ يف قياس العمليات ذباىُت خبصوص ادلعيار ادلوحد إ

 اجتماعيةنو بوحدة منفعة مقياس كمي يعرب ع استخداـيقـو على أساس : األول تجاهاال"Socialutile؛" 
 وحدة النقد. استخداـيقـو على أساس  الحاني: تجاهاال   

 :االذباىُتويف ما يلي شرح لكبل من 
 ة االجتماعيوحدة المنفعة  باستخدامالقياس  :األول االتجاه
إذل سبييز وىو يستند  ،االجتماعيحوؿ ما ينبغي أف يكوف عليو القياس  االذباهيدور منطق ىذا  
قدرة شيء ما  ويقصد بقيمة المبادلة االستعماؿ؛قيمة ادلبادلة وقيمة  ؛ُت بُت نوعُت من القيمة للشيءاالقتصادي

على  ءالشيفيقصد هبا قدرة  االستعمال؛أما قيمة  لو صفات معينة على أف يتبادؿ بشيء آخر لو صفات سلتلفة.
خاصة فادلنفعة دلن يستعملو أو يتأثر بو،  ءالشياف، أو منفعة إشباع حاجة إنسانية مباشرة عندما يستعملو اإلنس

فالسلع واخلدمات مجيعها ذلا القدرة على إشباع حاجات عامة لؤلشياء حىت بالنسبة دلا ليست ذلا قيمة عادلة 
ا يف وف على قياس درجة اإلشباع ىذه كمياالقتصادييكوف ذلا قيمة مبادلة، ويتفق  إنسانية بالرغم من أف بعضها ال

 شكل وحدات نقدية.
تشًتؾ مجيعهًا يف أف ذلا تأثَت على نوعية احلياة  ة االجتماعيوحيث دبكن التسليم باف كافة العمليات 

قياسها ينبغي أف يعكس  فإفلكوهنا تدور حوؿ إشباع أو عدـ إشباع احلاجات اإلنسانية ادلادية منها وغَت ادلادية، 
نظر عن ما ربتويو من قيمة مبادلة، خصوصًا واف كثَتًا منها ال توجد لو درجة ما تؤدي إليو من إشباع بصرؼ ال
وف ينبغي قياس درجة ما تؤدي إليو ىذه العمليات من إشباع االقتصاديىذه القيمة. وسباشيا مع ما يتفق عليو 

د من اعتمادًا على مقياس ظلطي يعكس مقدار ما ربققو من منفعة، ويعرب عن ىذا ادلقياس كميا يف صورة عد
 .ةاالجتماعيوحدات ادلنفعة 
فيما ؼلص بكيفية قياس  االذباىُتألحد  ة االجتماعيوف يف تناوذلم دلوضوع قياس الرفاىية االقتصاديوينتمي 

وقد عرؼ باذباه ادلنفعة  ،األوؿ على فكرة إمكانية قياس منفعة األشياء ومقارنتها ومجعها االذباهويقـو  ،ادلنفعة
الثاين فيقـو على إمكانية ترتيب أوضاع تنازلية أو تصاعدية دلنفعة  االذباهأما  "Cardinal Utility"العددية 

 "Ordinal Utility"ادلنفعة الًتتيبية باذباهاألشياء طبقا لدرجة اإلشباع اليت ػلصل عليها الفرد منها، ويعرؼ 
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ن عدـ وجود اتفاؽ حوؿ ماىية وف على فكرة ادلنفعة عند دراستهم لسلوؾ ادلستهلك بالرغم ماالقتصاديويعتمد 
كمقياس عددي لدرجة اإلشباع، وبالرغم من تسليمهم بصعوبة قياسها كميا،   استخدامهاوحدة ادلنفعة اليت ؽلكن 

وحوؿ ىذا يقرر "باريتو " انو ال ؽلكن قياس ادلنفعة اليت يستمد الشخص من استهبلكو للسلعة أو اخلدمة ىي أمر 
ف يتصف موضوع القياس بادلوضوعي أو الكمي. ويؤكد ىذا فشل احملاوالت اليت شخصي حبت، وال ؽلكن بالتارل أ

لتطوير نظاـ قياس القيمة على أساس وحدة النقود الذي كاف  -يف الفًتة التالية للثورة -السوفييت االربادقامت يف 
 1.سائداً قبل قياـ الثورة

من منطق  ة االجتماعيند إليو وحدة ادلنفعة يف ضوء قراءتنا دلا سبق يتضح جليًا لنا انو بالرغم شلا تست
ما ينبغي أف يكوف ؼلتلف عن ما ؽلكن أف  فإف، االجتماعييدور حوؿ ما ينبغي أف يكوف عليو القياس البيئي و 

فتعذر قياس ادلنفعة عمليًا يعترب سببًا كافيًا بعدـ استخدامها كأساس يعتمد عليو القياس يف رلاؿ احملاسبة  يكوف
  ادلستدامة.عن التنمية 

ادلالية على أسعار التبادؿ، وفيما يعتمد القياس يف  احملاسبة الحاني: القياس باستخدام وحدة النقد:  االتجاه
باحملاسبة عن التنمية ادلستدامة سبق االتفاؽ على انو غالبا ما تكوف ىذه األسعار غَت متاحة، يضاؼ إذل ؼلتص  

رًا صحيحًا للقيمة عندما ال يعرب السعر عن ادلنفعة اليت ربققها ذلك أبضا إف ىذه األسعار قد ال تكوف مؤش
وف دبفهـو فائض االقتصاديالسلعة أو اخلدمة. فقد ػلقق ادلشًتي فائضا اثر عملية الشراء، وىو ما يعرب عنو 

قيمة الزيادة في المبلغ ال ي كان المستهلك فائض ادلستهلك بأنو:"  "dupuit"ادلستهلك الذي يعترب 
 "ا لدفعو للحصول على السلعة أو الخدمة وبين المبلغ ال ي دفعو فيها فعال عندما حصل عليهامستعد

على فائض  عتمادباال ةاالقتصاديللمؤسسة  االجتماعيإمكانية قياس األداء البيئي و  "Abt"كما يوضح
على نوعية احلياة،  ادلستهلك، على أساس أف ىذا الفائض يعكس اجلهود الفنية والتنظيمية اليت ذلا تأثَتاهتا

عن السعر الذي يكوف ادلستهلكوف  ةاالقتصاديواخلدمات اليت تنتجها ادلؤسسة سعر البيع الفعلي للسلع  فاضفاطل
مستعدين لدفعو يعترب دالة ذلذه اجلهود، واليت ؽلكن قياس بفائض ادلستهلك الذي يتمثل يف ادلساحة اليت ربت 

 منحٌت الطلب وفوؽ سعر البيع. 
يف قياس تأثَتات العمليات البيئية  استخدامونو إلمكانية أـو فائض ادلستهلك يتضح ومن مفه

ادلرتبطة بالتنمية ادلستدامة، غلب توافر معلومات عن السعر الذي يرغب يف  ةاالقتصاديللمؤسسة  ة االجتماعيو 
بالنسبة للعمليات البيئية دفعو للمستهلكوف وكذلك عن سعر البيع الفعلي، وىذه ادلعلومات كثَتًا ما ال تتوافر 

، فمن ناحية أخرى ال تتوافر معلومات عن كافة أسعار البيع الفعلية الف العديد من ىذه العمليات ة االجتماعيو 
 .2ال يكوف ذلا يف األصل أسعار تبادؿ

" Estesفي صورة نقدية اقترح " ة االجتماعيى ا وللتغلب على صعوبة قياس العمليات البيئية و 
 ة ى ه العمليات إستناداً إلى بعض طرؽ التقدير غير المباشرة منها:تقدير قيم

                                                           
 .60 -59 ص ، صاب مرجع سيسرى زلمد البلتجي، زلمد عباس بدوي،  1
 .62-61، ص ص رجع نفسومال 2
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  طريقة التقييم البديل"Surrogat Evaluation":  على قيمة األشياء أو الظواىر  عتماداالوفيها يتم
، أهنا تتضمن بالتقريب نفس ادلنافع أو التضحيات لؤلشياء أو الظواىر موضوع القياس البديلة اليت يتوقع منطقياً 
، ؽلكن تقدير قيمة ادلنافع اليت ربققت للعاملُت من ادلزايا العينية اليت قدمها االجتماعيي و ففي رلاؿ القياس البيئ

وذلك بتقدير ىذه ادلنافع  -على طريقة التقييم البديل عتمادباال - ذلم ادلشروع يف صورة مساكن رلانية مثبل
وافر البدائل ادلبلئمة ىذه الطريقة ىي مدى ت ستخداـاية اليت تواجو ، وادلشكلة األساسإذل قيمة إغلار ادلثل ستناداا

 1.القيمة البديلة ادلبلئمة من بينها ختياراإلمكانية 
  ستقصاءاالطريقة Surveyعلى  ة االجتماعيقدير قيمة العملية البيئية أو : وتعتمد ىذه الطريقة يف ت

دلتأثرين هبا، حيث يتم سؤاذلم عن قيمة التأثَتات ادلًتتبة ا ربليل البيانات اليت يتم احلصوؿ عليها من األشخاص
 ة االجتماعياألسئلة من الفئات  عليها من وجهة نظرىم، وتتطلب ىذه الطريقة أف يكوف الشخص الذي توجو إليو

ف يت تقع عليو بسبب ىذه العملية، وأف يكوف على دراية بكافة التأثَتات التأثرة بالعملية موضوع القياس، وأادل
على التعبَت عن ىذه التأثَتات يف صورة نقدية، كما يعترب صياغة األسئلة من احملددات األساسية اليت يكوف قادراً 

كم تدفع لتجنب الترجر الضار ترتكز عليها صحة النتائج اليت تؤدي إليها ىذه الطريقة، فقد يعكس سؤاؿ مثل: 
ف يشَتوا إذل رغبتهم يف دفع أكثر شلا يرغبوف تهم بأولة بعض األشخاص تعظيم مكان؟ احد أمرين. زلاللضوضاء

 من أف تؤدي اإلجابة احلقيقية إذل خوفاً  قل شلا يرغبوف يف دفعو فعبلً أ، بينما يشَت آخروف دبقدار يف دفعو فعبلً 
 projective" سقاطياألسلوب اإل إتباع أعباء فعلية اكرب، ويف حالة توقع مثل  ىذا ادلواقف يكوف من األفضل

technique" ،اـ غَتىم عن ادلبلغ الذي يتوقع قي ستقصاءاالكاف يتم سؤاؿ أفراد عينة   ادلستخدـ يف علم النفس
 2.موضوع القياس ة االجتماعيبدفعو مقابل العملية 

 :األسلوب ىذا استخداـ عند التالية ادلعايَت مراعاة وغلب
 ؛عليو التأثَتات تلك بنطاؽ واضحة دراية على ادلتأثر الشخص يكوف أف 
 ادلقاييس استخداـ خبلؿ من أو مباشر بشكل نقدية الوحدات التأثَتات ترمجة على القدرة ؽلتلك أف 

 ؛البديلة
 اإلشارة إذل  ذبب وىنا والصادقة الصحيحةاإلجابة  تقييم يف ادلتأثر الشخص لدى الصادقة الرغبة وجود

 .ادلعلومات من الفائدة يتوخى لكي زلرجو تكوف أف ينبغياألسئلة  بعض طبيعة أف
 طريقة تكلفة التصحيح أو التجنب"cost Restoration Oravoidanceريقة ": وتستخدـ ىذه الط

اليت ينتج عنها تأثَتات ضارة على نوعية احلياة، وفيها يتم تقدير ىذه  ة االجتماعيلقياس العمليات البيئية و 
لبلزمة للمعدات واألجهزة الضرورية لتجنبو، وتستند األضرار على أساس ادلبالغ البلزمة لتصحيح الضرر أو ادلبالغ ا

وجود عبلقة عكسية بُت األضرار اليت يتحملها  فًتاضاعلى  االجتماعيو  ىذه الطريقة يف رلاؿ القياس البيئي
 اجملتمع

                                                           
 .148 -147ص، ص مرجع ساب  ،للمشروع الترجيرات البيئية والمسؤولية االجتماعية المحاسبة عن زلمد عباس بدوي،  1
 .150، ص مرجع ساب ، المحاسبة البيئية بين النظرية والتطبي زلمد عباس بدوي،   2
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 األضرار. فكلما قامت لتصحيح أو ذبنب ىذه ةاالقتصادياليت يقـو هبا ادلؤسسة  ة االجتماعيوالعمليات البيئية و 
طلفضت األضرار اليت تصيب اجملتمع، ومن على تصحيح أو ذبنب الضرر، كلما إ باإلنفاؽ ةاالقتصاديادلؤسسة 
لتطهَت اجملاري ادلائية اليت تستخدمها  ةاالقتصاديادلبالغ اليت تتحملها ادلؤسسة " تكلفة إصالح الضررأمثلة " 

ادلبالغ اليت تتحملها ادلؤسسة دلعاجلة وتنقية ىذه  "تكلفة تجنب الضررللتخلص من سللفات عملياهتا، ومن أمثلة "
 1.ادلخلفات قبل إلقائها يف اجملاري ادلائية

، إال أف إمكانية التطبيق االجتماعيطبيقو يف رلاؿ القياس البيئي و ىذا واف كاف القياس النقدي ؽلكن ت
ستخداـ  ادلباشرة السابقة، ويقف إييم غَتستخداـ طرؽ التقالتوصل إذل التقديرات البلزمة إل تتوقف على إمكانية

عند تقدير القيمة النقدية للمنفعة اليت تعود على اجملتمع نتيجة مساعلة  ىذه الطرؽ عند حدود معينة، وخصوصاً 
ادلؤسسة يف الربامج اليت ربد من األوبئة واألمراض مثبل؟ أو نتيجة مساعلتها يف تدعيم ادلؤسسات العلمية أو 

 ألنشطة الثقافية مثبل؟اذليئات اليت تقـو با
 2:لذلك يضع بعضهم احملددات التالية الستخداـ ىذا األسلوب

 ؛إمكانية التحكم وزبفيض اآلثار والنتائج الفرعية غَت ادلرغوب بو النشاط ادلشروع 
 ؛إمكانية حساب وتقدير التكاليف ادلالية من تلك اآلثار والنتائج بقصد ربديد ادلسؤولية عنها 
 ضمن التكاليف اإلمجالية للمشروع وتوفَت ادلعلومات ادلناسبة عنها حىت  ة االجتماعي حتساب التكاليفإ

 .زباذ القرار دبمارسة النشاطإتكوف أدارة ادلشروع على بينة عند 
  عليو ىو ما إذل الوضع أعادة تكاليف أو الضرر حدوث منع تكاليف من كبلً  أف من الرغم وعلى

 تقرييب رقم أفضل سبثل أهنا أال اجملتمع، تصيب اليت األضرار لقيمة الدقيق قمالر  عن تعرب ال( التصحيح تكاليف)
 .الصحيحة ة االجتماعي للتكاليف بديل رقم أفضل أهنا أي
ؽلكن القوؿ أف مدخل القياس الكمي ذي ادلضموف الواحد لقياس التأثَتات الكلية دلساعلات  شلا سبق،   

 اليت تكفل ربقيق التنمية ادلستدامة غَت مبلئم، وذلك لؤلسباب اآلتية: ة ياالجتماعادلؤسسة يف اجملاالت البيئية و 
 بالرغم شلا لتعذر قياسها عملياً  ة االجتماعيل القياس الكمي بوحدة ادلنفعة عدـ إمكانية استخداـ مدخ ،

 ؛ةاالجتماعيمستوى كافة العمليات البيئية و توفره من مشولية القياس على 
 ة االجتماعيثَتات مجيع العمليات البيئية و لى القياس النقدي لتقدير قيم نقدية لكافة تأعتماد ععدـ إمكانية اإل

عدـ ستخداـ القياس النقدي إذل ذه العمليات للمجتمع. لذلك يؤدي إللمنافع اليت ربققها بعض ى وخصوصاً 
يم األداء البيئي تفيد يف تقيتعارض مع اذلدؼ من القياس الذي ؽلثل يف توفَت معلومات الشموؿ، وىو ما ي

 الشامل للمشروع. االجتماعيو 
 

                                                           
 .151، ص مرحع ساب  ،ة بين النظرية والتطبي المحاسبة البيئيزلمد عباس بدوي،  1
، العدد واإلدارةلغري للعلـو االقتصادية ا ،عنها في التقارير المالية اإلفصاحاالجتماعية  وطرا    األنشطةالقياس المحاسبي لتكاليف منافع  أسسالشكري،  يوسف أزىر  2

 .20ص  ،2008الثاين والعشروف، 
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 مدخل القياس المتعدد األبعاد: الفرع الحاني
يقـو مدخل القياس نتعدد األبعاد على قياس األشياء والظواىر بأساليب ومقاييس سلتلفة توفر معلومات  

ب قياس معُت أو بنظاـ تعكس تباين وتعدد خصائص األشياء والظواىر موضوع القياس، وذلك دوف التقيد بأسلو 
 قياس زلدد أو االعتماد على مقياس وحيد.

ويستند استخداـ ىذا ادلدخل للقياس يف رلاؿ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة إذل الطبيعة ادلميزة للعمليات 
 إففموضوع القياس، فحيث تتصف ىذه العمليات بتعدد جوانبها وتباين أبعاد تأثَتاهتا،  ة االجتماعيالبيئية و 

مدخل القياس ادلبلئم الذي ينبغي االعتماد عليو يف قياس ىذه العمليات ىو ادلدخل الذي يوفر معلومات تعكس 
عما تضفيو ادلعلومات  ة االجتماعيىذه الطبيعة ادلميزة، واليت تضفي داللة أكثر وضوحا لتأثَت العمليات البيئية و 

الذين استفادوا من برنامج التدريب أو نسبة النقص يف احلوادث ذات الطبيعة ادلالية، فادلعلومات عن عدد العاملُت 
نتيجة تطوير تصميم ادلنتج أو مقدار التخفيض يف معدالت التلوث أو توصيف مساعلة ادلؤسسة يف تفعيل ربقيق 
ل التنمية ادلستدامة قد تكوف أحيانا ذلا داللة بيئية واجتماعية أفضل من ادلعلومات ادلتولدة عن استخداـ مدخ

 قدي.نالقياس ال
ف كاف مدخل القياس الكمي ذي ادلضموف الواحد ينحصر نطاقو يف أسلوب القياس الكمي الذي إىذا و 

نطاؽ مدخل القياس متعدد األبعاد يتسع ليشمل أسلوب القياس  فإف" Cardinal" يقـو على نظاـ العد األصلي
 الكمي بأنظمتو ادلختلفة إذل جانب أسلوب القياس الوصفي. 

 :االجتماعيلومات يف رلاؿ القياس البيئي و يما يلي عرض ذلذين األسلوبُت، وما يوفرانو من معوف
"تعيين أعداد لألشياء  ؛بأنو" القياس الكمي Steven" يعرؼأوال_ أسلوب القياس الكمي متعدد األبعاد: 

مي باختبلؼ نظاـ وزبتلف صور ادلعلومات اليت تعكس نتائج القياس الكأو األحداث طبقا لقواعد محدد" 
أنظمة القياس التالية: نظاـ القياس الًتتييب  -إذل جانب نظاـ العد األصلي -القياس ادلستخدـ، حيث توجد

"Ordinal " نظاـ القياس الفاصلي "Interval،" نظاـ القياس النسيب"Ratio". 

وإعطاءىا رتبا وفق اكرب أو  داثاألح أو يقـو ىذا النظاـ على ترتيب األشياء": Ordinal"نظام القياس الترتيبي 
ؿ تفضيل تتعلق خبصائص معينة حسب أفضلية  القياس، أو يتم الًتتيب طبقا لدو اصغر ما ربتويو من اخلاصية زلل 

توافر البيانات اليت يولدىا ىذا النظاـ  فإفكل عنصر من موضوع القياس بالنسبة للعناصر األخرى. وعلى ذلك 
بُت األشياء، وؽلكن االعتماد على ىذا النظاـ يف رلاؿ احملاسبة عن  ختيارااليف فر نوعا من ادلعلومات تفيد تو 

، فمثبل ؽلكن قياس اثر التلوث الذي جتماعيةوادلعلومات اليت ذلا داللة بيئية التنمية ادلستدامة يف توفَت بعض ا
ا على احلالة الصحية، وؽلكن لشدة تأثَتى ربدثو عمليات ادلؤسسة على أساس ترتيب العناصر السببية للتلوث طبقاً 

العاملُت ادلستفيدين بو طبقا لدرجة ادلهارة اليت  قياس اثر برنامج التدريب الذي تعده ادلؤسسة على أساس ترتيب
 1.اكتسبوىا من التدريب

                                                           
 .153 ص الترجيرات البيئية والمسؤولية االجتماعية  للمشروع، مرجع ساب ، المحاسبة عنزلمد عباس بدوي،  1
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 الفاصلي القياس نظام"Interval:" األحداث من  أو يقـو على ربديد القدر الذي تتصف بو األشياء
واألحداث، إظلا  اس ربديدا كميا، فبل يكتفي القياس الفاصلي بتحديد دالة التفضيل بُت األشياءاخلاصية زلل القي

ػلدد أيضا مقدار الفروؽ اليت ربتويها من اخلاصية زلل القياس، ويستخدـ ىذا النظاـ للقياس يف رلاؿ احملاسبة عن 
عن ادلعايَت احملددة قانونا، مثل  ة االجتماعيية و التنمية ادلستدامة لتحديد االضلراؼ يف تأثَتات بعض العمليات البيئ

، أو زيادة 3ملجم/ـ 0.05أكسيد الزنك ادلنبعثة يف اذلواء عن ادلعدؿ احملدد قانونا دبقدار  ذلك زيادة أدخنة
األكسجُت احليوي الذي ربتويو ادلخلفات الصناعية اليت يتم التخلص منها بصبها يف اجملاري ادلائية عن ادلعدؿ 

 1.ملجم/لًت 00د قانونا دبقدار احملد
 نظام القياس النسبي"Ratio" فهو يقـو على أساس قياس العبلقات النسبية بُت األشياء، ويتصف ىذا :

من حيث ربديد الفروؽ يف اخلاصية زلل القياس، واف كاف يتميز عنو باف نقطة الفاصلي النظاـ بصفات النظاـ 
؛ حيث نقطة الصفر ىي نقطة الفاصلية حقيقية بعكس القياس الصفر اليت يبدأ من عندىا القياس ىي نقط

درجة احلرارة، ويستخدـ نظاـ القياس  نعداـاباف درجة احلرارة صفرا ال يعٍت  اعتبارية وليست حقيقية. فالقوؿ
النسيب يف رلاؿ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة يف حاالت عديدة مثل: حاالت ربديد معدؿ تكرار اإلصابة الذي 

إصابة/  45وضح مدى تعدد اإلصابات اليت تلحق بالعاملُت بادلشروع خبلؿ فًتة زمنية معينة كاف يكوف مثبل ي
 2.مليوف ساعة عمل

اليت تعكس نتائج  - يؤدي إذل أف تكوف ادلعلومات القياس الكمي متعدد األبعادف كاف أسلوب إىذا و 
مضموف ىذه  ختبلؼاو أيضا يؤدي إذل فإنستخدمة، ادل أنظمة القياس ختبلؼبايف صورة رقمية زبتلف  -القياس

 الصورة باختبلؼ وحدة القياس ادلستخدمة. إذل جانب وحدة القياس النقدي توجد وحدات قياس كمية أخرى
موضوع  ة االجتماعيا تتميز بو العمليات البيئية التعددية اليت يتسم ذلا ىذا ادلدخل تبلئم طبيعة م فإفلذلك 

ادلناسب لنظاـ القياس ووحدات القياس دبا  ختياراالادلستدامة، وتصبح ادلشكلة ىي  عن التنمية القياس يف احملاسبة
واذلدؼ من قياسها. فحيث تتعدد تأثَتات ىذه  ة االجتماعيبُت طبيعة العمليات البيئية و  يؤدي إذل الربط

فيد يف تقيم األداء البيئي ي ادلعلومات عن نتائج قياسها غلب أف تعكس اخلصائص اذلامة دبا فإفالعمليات، 
 الشامل إلسهامات ادلؤسسة يف ربقيق التنمية ادلستدامة.   االجتماعيو 

ادلقاييس ادلناسبة إذل مشكلة بعدىا عن رلاؿ خربة ومعرفة احملاسبُت، إال أف ىذا  ختياراوقد تتعرض عملية 
ادلستدامة، حيث ؽلكن للمحاسبة بالتنمية  ادلرتبطة ة االجتماعيلقياس العمليات البيئية و  ال غلب أف يكوف عائقاً 

البيئية ستخدمها لقياس العمليات اتاحة يف رلاالت العلـو األخرى، و بدرجة كبَتة على ادلقاييس ادل عتماداال
نمية بصورة تفوؽ ما للعمليات ادلؤدية الستدامة الت االجتماعيدبا يؤدي إذل مشولية القياس البيئي و  ة االجتماعيو 

 ادلطلق على ادلقياس النقدي. عتمادالايؤدي إليو 
                                                           

 .153 صالمحاسبة عن الترجيرات البيئية والمسؤولية االجتماعية  للمشروع، مرجع ساب ، زلمد عباس بدوي،  1
2
 .154، ص نفسو المرجع 
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، ة االجتماعيفة تأثَتات العمليات البيئية و ىذا وقد تعلق مشولية القياس على توافر مقاييس كمية لكا
ولكن قد يصعب ىذا يف بعض احلاالت إما بسبب عدـ وجود مقاييس كمية لبعض تلك العمليات، أو بسبب ما 

ما ؽلكن أف تتحملو ادلؤسسة أو ما ربققو من منافع، ويف مثل ىذه قد يؤدي احلصوؿ عليها من تكلفة تفوؽ 
 احلاالت يستخدـ أسلوب القياس الوصفي:

على " التوصيف اإلنشائي خلصائص أو  يقـو أسلوب القياس الوصفي عموماً أسلوب القياس الوصفي:  -
كما تنعكس على التوصيف زبيل ىذه اخلصائص أو ادلظاىر   مظاىر شيء أو حدث معُت حبيث ؽلكن لقارئ

حيث يعترب أسلوب القياس الوصفي من أسهل أساليب القياس اليت ؽلكن  الشيء أو احلدث على الطبيعة"،
ات البيئية قلها تكلفة، فهو يعتمد على وصف العملياحملاسبة عن التنمية ادلستدامة وأتطبيقها للقياس يف رلاؿ 

التكلفة  طلفاضوااعد زلددة، وبالرغم من السهولة  ؼلضع لقو اليت تقـو هبا ادلؤسسة بأسلوب روائي ال ة االجتماعيو 
حبيث انو ال  االجتماعيمطلقة يف رلاؿ القياس البيئي و عليو بصفة  عتماداال فإفيت يتصف هبا ىذا األسلوب، ال

يف احلاالت  ستخدامواللمؤسسة، لذلك ينبغي أف يقتصر  االجتماعييوفر معلومات موضوعية عن األداء البيئي و 
الوصفية عن العمليات البيئية ليت يستحيل فيها القياس الكمي، ففي ىذه احلاالت فقط تعترب ادلعلومات ا
 1.اليت ساعلت هبا ادلؤسسة يف رلاؿ التنمية ادلستدامة أفضل من عدـ وجود معلومات يف األصل ة االجتماعيو 

احة واليت تعترب كأدوات قياس تدخل وفقا دلا سبق،  وعلى ضوء القراءة السابقة لطرؽ القياس السابقة ادلت
ضمن رلاالت اىتمامات احملاسبة عن التنمية ادلستدامة، حيث اتضح لنا أف مدخل القياس ادلتعدد األبعاد يعترب 

لقياس يف رلاؿ التنمية ادلستدامة، وذلك بسبب ما توفره من معلومات تفيد اأكثر تفضيبل من حيث إمكانية 
للمؤسسة دبا يؤدي إذل تفعيل ربقيق التنمية  االجتماعية اذلامة لؤلداء البيئي و ختلفالتعرؼ على األبعاد ادل

 .ادلستدامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .157ص  ،مرحع ساب  ،المحاسبة البيئية بين النظرية والتطبي زلمد عباس بدوي،  1
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 : بطاقة األداء المستدامة وعالقتها بقياس  التنمية المستدامة رابعالمطلب ال
البيئي  نو غلب استخداـ بطاقة األداء ادلتوازف يف اختيار وتطوير األداءأظهرت دراسات حديثة توضح    

ربط األبعاد األربعة لبطاقة األداء ادلتوازف  حبيث تدخل ضمن زلتوى األىداؼ االسًتاتيجية للمؤسسة، مع إمكانية
ظلوذج بطاقة األداء ادلستدامة ووضح  2000يف  (Bieker)بالعناصر الثبلثة اذلامة إلدارة التنمية ادلستدامة، عرض 

 1: بطاقة األداء ادلستدامة ىيأف ىناؾ  مخس طرؽ لدمج ادلسائل البيئية يف
  :يف بعض األبعاد  اثنُت من مؤشرات االستدامة يتم إدخاؿ واحد أوبطاقة األداء المستدام الجز ية

، وذاؾ النوع قادر على ألمور االستدامة ادلختارة بعناية من بطاقة األداء ادلتوازف التقليدية، واليت تكوف معرضة أكثر
 ؛مة ولكن عمليا تأثَته زلدودزيادة دمج اإلدارة ادلستدا

  :بعد خامس خاص باالستدامة البيئية  يتم إضافةبطاقة األداء المتوازن المستدام ذات البعد المضاؼ
 ؛إذل األبعاد األربعة للبطاقة واالجتماعية 

 :وفيها يتم ربط البعد ادلستداـ اخلمس بادلؤشرات ادلستقبلية اخلاصة  بطاقة األداء المستدام الكلية
ذلك يتم دمج اجلوانب س الوقت باخلصوصية، وبعبلقة السببية، بينما ػلتفظ يف نفألبعاد األربعة كلها، يوضح البا

 ؛يف كل األبعاد البيئية واالجتماعية 

 :ويطلق عليها أيضا بطاقة األداء للخدمات ادلستدامة وىي  بطاقة األداء المتوازن المستدام المشاركة
ة األداء ادلستدامة يف بعض إجراء ادلؤسسة فقط، فهي تشغل بطاقة األداء ادلستدامة  تعٍت استخداـ ادلؤسسة لبطاق

 البيئية. اخلدمات ادلشاركة ادلسئولة عن االستدامةلوحدة 

ربديد اسًتاتيجية  حيث يعتمد نظاـ تصميم بطاقة األداء ادلتوازف على ثبلث خطوات أساسية، يتم أوالً    
يتم خر خطوة آ، ويف االجتماعيةويتم يف ادلرحلة الثانية عرض ودراسة اجملاالت البيئية و ادلختارة  ادلؤسسة االقتصادية

  .والبيئية وضع االسًتاتيجيات ادلناسبة لؤلبعاد االجتماعية 
 لتنمية ادلستدامة يف ادلؤسسات االقتصادية:بُت األدوات ادلتاحة لقياس ا والشكل  ادلوارل يوضح العبلقة

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
، مداخلة ضمن ادللتقى الدورل الثاين عمال لتحقي  األداء المتميزمحاولة دمج مؤشرات االداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن المستدامة لمنظمات األعبد القادر حلسُت،  

نوفمرب  22.23يق األداء ادلارل وربديات االداء البيئي ، جامعة ورقلة، يومي بُت ربق  واالقتصادياتومات، الطبعة الثانية: ظلو ادلؤسسات كحوؿ األداء ادلتميز للمنظمات واحل
 .332، ص 2011
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 لتنمية ادلستدامة يف ادلؤسسات االقتصاديةلعبلقة بُت األدوات ادلتاحة لقياس اا: 2-7شكل رقم

 
Source:  Marcus Wagner, Stefan Schaltegger, managing sustainability performance 

measurement and reporting in an integrated manner, sustainability accounting as the 

link between the sustainability balanced scorecard and sustainability reporting, springer, 

2006, p 685 . 

داء ادلتوازنة ادلستدامة واحملاسبة عن التنمية ىناؾ إطار متكامل غلمع بُت بطاقة األيتضح من الشكل أعبله، 
 بحث عن إستدامة ادلؤسسة االقتصادية.دوات دائما الادلستدامة وتقارير التنمية ادلستدامة واذلدؼ من ىذه األ

إشكالية  قياس اجلوانب )االقتصادية، البيئية واالجتماعية( ( أعلى إذل أسفل من اإلطار )األسهم ؽلثل 
سفل( أسهم من أعلى إذل ما )األأللمؤسسات وكيف تتم عملية مجع ادلعلومات...  ةكثر مبلئموماىي اجلوانب األ

التعرض للمشاكل االجتماعية والبيئية اليت  سًتاتيجية لقياس ىذه اجملاالت من خبلؿ ؽلثل عملية ربليل وتطوير اال
  من خبلذلا ؽلكن تطوير مؤشرات أداء االستدامة.

 وادلتطلبات، األعماؿ تقارير إعداد خبلؿ من اإلدارة هنج لقياس دوات مدفوعةىذه األ تكوف أف أيضا ؽلكن
 مناىج ثبلثة بُت الربط ػلاوؿ التكاملي ىذا الطابع. ادلؤسسة اتيجيةاسًت  مع يرتبط ال معظمها النهج ىذا ولكن
 :للربط بُت العمل واسًتاتيجية ،اخلارج إذل الداخل من هنج ازباذ خبلؿ من اإلدارات ؼلصو وفيما الرئيسية اإلدارة

 ؛االسًتاتيجي التخطيط وإدارة ادلستدامة ادلتوازف األداء بطاقة 
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  ؛وادلعلومات احملاسبة سموق احملاسبة عن االستدامة 
 واألطراؼ ذات ادلصلحة. االستدامة تقارير 

 : تحديات تطبي  نظام المحاسبة عن االستدامة في المؤسسات االقتصاديةالخامسالمطلب 
إذل ما ذكره الباحث يف ما سبق )نطاؽ األنشطة ذات األثر على التنمية ادلستدامة اليت ؽلكن أف  استناداً 

اليت ترتبط باألداء البيئي  ربديد ذلك األثر يتطلب قياس إسهامات األنشطة فإف ،اسيب(يستوعبها النظاـ احمل
كانت إسهامات  ربقيق التنمية ادلستدامة سواء  واليت تؤثر على إسهاماهتا يف واالجتماعي للمؤسسات االقتصادية

مات إجبارية تنطوي على العمليات ، أو إسهاواجتماعياً  ف ذلك األنشطة مرغوبة بيئياً تيارية إلدراؾ ادلؤسسة بأاخ
 .سيادية أو لقوانُت تسنها الدولةاللقرارات ل اليت تقـو هبا ادلؤسسات امتثاؿ

يعد القياس يف رلاؿ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة من ادلوضوعات اليت تواجو صعوبة إغلاد مدخل قياس 
من طبيعة األنشطة اخلاضعة للقياس لكوهنا تتصف  علمي يلقى القبوؿ العاـ كما يف احملاسبة ادلالية، وينتج ذلك

  1باآليت:
 ماىيتها بسبب وجود فجوة بُت ما  نغَت زلددة ادلعادل ودل يتفق ع البيئي واالجتماعي أف أنشطة األداء

 يتوقعو اجملتمع عم مساعلاهتا يف رلاؿ التنمية ادلستدامة؛

يف ربقيق التنمية ادلستدامة كمردود  ؤسسات االقتصاديةادل صعوبة التعبَت بوحدات نقدية عن نتائج قياس إسهامات
لؤلداء يف األبعاد الثبلثة للتنمية ادلستدامة، حيث أف النتائج اليت ينتهي إليها ذلك القياس ال تتضمن بشكل مطلق 

 .معلومات كمية، بل تشَت يف الغالب إذل معلومات نوعية يصعب ترمجتها كمياً 
يتسم بارتباطو  االستدامةعن  قياس واإلفصاح فإف ؛اـ احملاسبة ادلاليةعموما على النقيض من تطبيق نظ

 2واليت ترتبط بالتوصيل واإلعبلـ الداخلي: أعليةببعض التحديات لئلدارة، وفيما يلي تلك التحديات األكثر 
 على المستوى الداخلي 

  ستداـ عادة ما أو تطور ادل االستدامةعلى مصطلح  االتفاؽ إف: االستدامةمشكلة تحديد مصطلح
ا على تركيزىا الرئيسي غالب غَتت حالياً  االستدامةتقارير  فإف، وكنتيجة لذلك ودل يتم عملو صراحة صعباً  يعترب أمراً 

ادلختلفة، وىذا ما ؽلثل ربديات لئلدارة على وضع مدخل يقـو على ربديد  االستدامةضلو سريع بُت وجهات نظر 
ادلؤسسات  باستدامةوكيف ؽلكن ربديد وتوصيل الفهم يف كل فًتة تقرير   ىاختيار االفكرية اليت غلب  األولويات
 ؛ةاالقتصادي
  ديد وربليل قضايا ما يكوف من الصعوبة دبكاف أف يتم رب غالباً  :االستدامةصعوبة تحليل قضايا
واجو ربديا يتمثل يف  اإلدارة ت فإفيف ادلصطلحات وادلدارؾ احلالية والتقليدية، لذلك  واليت تتطلب تغَتاً  االستدامة

 ؛االستدامةوتقرير  ادلؤسسةعلومات وزلاسبة مع إدارة ادل معاً  االسًتاتيجيةكيفية الربط بُت التحليل واإلدارة 
                                                           

1
 Arcay .M, R. F. Vazquez, Corporate characteristics governance rules and the Extent of voluntary 

Disclosure in Spain,  Advances in Accounting, Vol- 21,  2005, pp 299–331. 
2
 .42-39، ص ص مرجع ساب ، المحاسبة والمراجعة عن التنمية المستدامةأمُت السيد أمحد لطفي،  
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 كمجموعة من   ةاالقتصاديادلؤسسات  استدامةيؤدي تعقد  :مؤسساتال ستدامةاطلح تعقد مص
عُت أف يتم ت التشغيل والقياس والتوصيل، ولذلك يتاألىداؼ ادلرتبطة وادلتشابكة إذل مشاكل لئلدارة يف عمليا

 أساسييكوف مورد  أفللمعلومات على ضلو من شانو  وإدارةبنظاـ زلاسيب منتظم   االستدامةذبميع عملية تقرير 
 ؛يكوف غَت متطرؼ يف احلجم أفنو يف نفس الوقت يتعُت أ إال االستدامةشامل بكافة قضايا 

  ما يتطلب تطوير احللوؿ فرؽ عمل ألنظمة الضبط  غالباً  :الستدامةاإشكالية القا مين على قياس
على ضلو  تصاؿااللتنفيذ عملية  وإعدادىمذلك يتطلب وجود خرباء يتم ذبهيزىم  أفوعمليات تنظيمية. وال شك 

داخلة على ادلداخل وادلصطلحات والعبلقات ادلت نفتاحاالالذي يتعُت معو  األمريتسم بالصياغة العملية ادلهنية، 
بوجو عاـ يتطلب تطوير  االستدامة إدارةمثل  ستدامةلبلالتقرير والتوصيل الناجح  إف، األخرىبالعلـو وادلهن 

ادلهارات  إذلباإلضافة  االستدامةوتوصيل  إدارةقوي يف  أساسيادلهارات التنظيمية للعاملُت مع وجود تدريب 
 دلثاؿ.الناعمة مثل مهارات تكنولوجيا ادلعلومات على سبيل ا

 على المستوى الخارجي 

 وإحاطتهايتم زلاصرهتا  ةاالقتصاديادلؤسسة  االستدامةتقرير  فإفالتحديات الداخلية  إذلباإلضافة    
 اخلارجي للمؤسسة على سبيل ادلثاؿ: تصاؿباالترتبط  االستدامةتتعلق ب أخرىبتحديات 
 :جل ادلؤسسة ال تعترب بسيطة من أ دامةتسباادلعلومات ادلرتبطة  فإفمن جهة  مشكلة تماجل المعلومات
تتضمن  أفحيازهتا ؽلكن  إفما ؽلكنهم عمل ذلك فقط بصعوبة. كما  مباشرة وغالباً  إليهاادلصاحل  أصحابوصوؿ 

 ادلؤسسةعدـ سباثل يف ادلعلومات بُت  إذلالنقود، ويؤدي ذلك  أوتكاليف مرتفعة للغاية سواء من حيث الزمن 
 أفادلصداقية والذي يتعُت  طلفاضباخلق مناخ يتسم  إذلمشكلة سباثل ادلعلومات سبيل  إفادلصاحل هبا،  وأصحاب

معينة مثل ضمانات ما بعد  إداريةالقياـ بأنشطة  إذل باإلضافةبتوصيل زلدد  ادلؤسسةيتم التغلب عليو عن طريق 
 ؛البيع والفحوصات والتخصصات

 قد ال يكوف لدى ادلؤسسات دائما  أخرىمن جهة المصالح:  أصحابحتياجات صعوبة تحديد إ
احلالية ال تفي  االستدامةتقارير  فإفمات، وكنتيجة لذلك ادلصاحل من ادلعلو  أصحابمعرفة كافية باحتياجات 

 ادلستهدؼ أوما يتم توصيل جزء صغَت فقط من ادلرغوب  ادلصاحل من ادلعلومات. وغالباً  أصحابباحتياجات 
ومن  ،تصاؿباالنتيجة عامة ترتبط  وإظلا االستدامةال ؽلثل ظاىرة ترتبط ب ألخَتا األمرذلك  فإف ؛األمرويف حقيقة 

يف ضوء احلصوؿ على تقرير  أجرائهاعدد زلدد وفقط من الدراسات ادلسحية ادلنتظمة والشاملة قد مت  إفمث 
من  سباماً  مطلوباً  اً أمر احلاد ألصحاب ادلصاحل داخل عملية التقرير يعترب  رتباطاال فإفحاؿ  أية. وعلى االستدامة
 ؛و اذلدؼمكن من وجود ظلط التقرير ادلوجو ضلاجل الت
  غَت زلددة ادلعادل يف الوقت احلارل   االستدامةمعظم تقارير  إف غير محددة المعالم: االستدامةتقارير
ما  وغالباً تستهدؼ رلموعة واسعة من القراء ادلرتقبُت، وؼللق ذلك سلاطر التحميل ادلفرط للمعلومات  أهناكما 
ذبتهد  أف. وللتغلب على ذلك غلب واالجتماعية واالقتصاديةالبيئية  األمورمعاجلة مضافة ومنفصلة عن  إذليقود 
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اليت تتناوؿ وزبص رلموعة من  االستدامةيف عمل موازنة جيدة وتقـو بعمل عرض وتنظيم جيد دلعلومات  ادلؤسسة
قات ادلتداخلة وادلتشابكة بُت اإلصلازات دراسة مباشرة للعبل القراء زلددة على ضلو واضح وىذا يتطلب غالباً 

تلك  فإف، ويف الواقع العملي األىداؼالتعاونية والتعارضات بُت  اآلثار والبيئية متضمناً  ة االجتماعيو  ةاالقتصادي
 ؛ادلظاىر يتم مناقشتها فقط على ضلو ابتدائي

 :نقص  بتعادااليت تعاين من  االستدامة تقارير يتطلب البحث يف انعدام معايير مقبولة ومتعارؼ عليها
عنها  اإلفصاحىي ادلعلومات اليت غلب  معيار مقبوؿ ومتعارؼ عليو عموما عن ما أو إمجاعادلقارنة وجود  إمكانية

 وقد حاولت مبادرة التقرير العادلي خلق ووضع ذلك ادلعيار ،اليت من خبلذلا يتم ربقيق ذلك األظلاطوما ىي 
 أعليةاجلوىرية تعترب ذات  االستدامة أداءمؤشر  فإف اإلدارةادلعلومات اليت ترتبط باألنشطة ونظم  ذلإ باإلضافة

مكانية مقارنة معلومات خاصة. اف ربسُت جودة البيانات وجودة اجراءات ذبميع البيانات تعترب مطلب اضايف إل
زلدود بسبب تباين  إجراء االجتماعيالبيئي و  داءاألمقارنة معلومات  إمكانيةادلنشورة، وغالبا ما يعترب  االستدامة
 . ادلؤسساتادلعلومات عرب الزمن وبُت  وإدارةوشلارسات مجع البيانات  إجراءات
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 :خالصة الفصل الحاني
 ذل النقاط التالية:إخلصنا يف هناية ىذا الفصل 

 بُت، حيث يتجاوز دور احملاسبُت يف ربقيق سبثل ربديًا وفرصًا للمحاس التنمية ادلستدامةعن اسبة احمل
عمليات مجع وربليل واإلفصاح عن ادلعلومات، بل يتسع رلاؿ عملهم ومساعلتهم  ؤسسةاستدامة ادل

 ؛وضرورة التحوؿ من النظرة للداخل )احملاسبة التقليدية( إذل النظرة للخارج
  على  ؤسسةر ادلًتتبة على أنشطة ادللتحديد وقياس وتوصيل اآلثا التنمية ادلستدامةعن اسبة احملظهرت

البيئة االقتصادية واالجتماعية والطبيعية، وذلك من خبلؿ دمج اآلثار االجتماعية والبيئية داخل 
 ؛وقرارات اإلدارة ؤسسةادل اسًتاتيجية

  األعماؿ  ؤسساتاالستدامة معلومات لؤلطراؼ اخلارجية تساىم يف ربقيق مساءلة معن اسبة احملتوفر
 ؛ا على البيئة واجملتمع بصفة عامةأنشطتهعن آثار 

  ىناؾ عدة مناىج ؽلكن من خبلذلا تطبيق احملاسبة عن التنمية ادلستدامة يف ادلؤسسات االقتصادية، لكن
اختيار كل منها يتوقف على مدى قدرة ادلؤسسة االقتصادية على ربديد مبادئ ومؤشرات كل طريقة من 

 إذل التعقيد لعملية القياس؛ ىذه الطرؽ ادلتاحة اليت ؽليل بعضها 

  يعد القياس يف رلاؿ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة من ادلوضوعات اليت تواجو صعوبة يف إغلاد مدخل
ويرجع ذلك إذل طبيعة األنشطة اخلاضعة للقياس  ؛قياس عملي يلقى القبوؿ العاـ كما يف احملاسبة ادلالية

تفاؽ عن ماىيتها بسبب وجود فجوة بُت ما يتوقعو اجملتمع من لكوهنا تتصف بأهنا غَت زلددة ودل يتم اال
لية ذباه اجملتمع، ومن ناحية أخرى صعوبة ؤو من مس ؤسساتاألعماؿ وبُت ما تراه تلك ادل ؤسساتم

مدخل القياس ادلبلئم ىو مدخل  فإفوبناء عليو  ؛التعبَت النقدي عن بعض أنشطة التنمية ادلستدامة
يستند استخداـ ىذا ادلدخل يف رلاؿ قياس أبعاد التنمية ادلستدامة إذل أسلوب القياس متعدد األبعاد، و 

 ؛القياس الكمي متعدد األبعاد وأسلوب القياس الوصفي

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 :لثالفصل الثا

 
للمحاسبة عن التنمية املستدامة   اإلفصاح  اعتبارات

 االقتصادية املؤسسة   يف
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 :الفصل الثالث مهيدت 
 يف الفًتة األخَتة، سؤساات االتتااديةوذلك بعد إهنار رلموعة من ادل االنتقادتواجو التقارير ادلالية العديد من 

التقرير احملاسيب  أعليةظهرت دراسات زلاسبية عديدة تسؤكد على  حيث أهنا َف توفر مجيع ادلعلومات حوذلا، ومن ىنا
ف على نفس درجة أعلية اإلفااح عن و ذي ينبغي أف يكال ،مارستها للتنمية ادلاتدامةادلسؤساات دل التزاـعن مدى 

سيع رلاالت اإلفااح و كما أكدت دراسات أخرى على ت، لية االتتاادية كأساس لتحقيق الرفاىية االجتماعيةو ادلاسؤ 
ي على رلاالت و أف ؽلتد لينط إظلا ينبغيو مات اليت تعكس العمليات ادلالية فقط، و عدـ تركيزه على ادلعلو احملاسيب 

ومن مث ظهر دبا  ،(البيئيةو االجتماعية و االتتاادية )جديدة من أعلها اإلفااح عن أبعاد الثبلثة للتنمية ادلاتدامة 
للحوار مع ، حيث ياتعمل التقرير عن التنمية ادلاتدامة "تقارير التنمية المستدامة أو تقارير االستدامةيامى بػػػػػػ "
ابب األضرار اليت ت االستثماراتذلك لتجنب و ، االستثمارالقرارات خاصة ترارات  ازباذيف ت ادلالحة و األطراؼ ذا

 .االجتماعيةو البيئية 
عن  احملاسبةف مبلئما للقياس يف رلاؿ و يك أفمدخل عملي ؽلكن  إُفصل و التب انتهىدلا كاف الفال الاابق و 

 ذا الفال يناتش اعتبارات اإلفااحف ىإظيفة الثانية للمحاسبة، فو يعد ال ودلا كاف اإلفااح ىو ، التنمية ادلاتدامة
 .لمحاسبة عن التنمية ادلاتدامةل

 :ادلباحث التالية لتحقيق ذلك مت تقايم الفال إُف 
 ؛ادلاتدامة التنمية عن احملاسبة رلاؿ يف اإلفااح ماىية: ؿو األ المبحث

 ؛ادلاتدامةمسؤشرات  وظلاذج اإلفااح عن التنمية  المبحث الثاني:
 ؛تقارير االستدامة على ماسؤولية ادلسؤساات تدتيقارتباطات نطاؽ المبحث الثالث: 
 .التطورات احلالية للتقرير احملاسيب عن التنمية ادلاتدامة  يف بيئة االعماؿ الدوليةالمبحث الرابع: 
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 المستدامة التنمية عن المحاسبة مجاؿ في اإلفصاح ماهية: ؿو األ المبحث
من و فااح من ادلفاىيم الراسخة يف الفكر احملاسيب باعتباره أداة اتااؿ بُت ادلسؤساة االتتاادية ـ اإلو يعد مفه
 رة معينة لؤلطراؼ ذات ادلالحة.و مات يف صو صيل ادلعلو يعتمد على نتائج القياس لغرض ت وىو يهمهم أمرىا، 

 رشد لتقارير التنمية المستدامةمحددات اإلفصاح في نظاـ المحاسبة المالية كمؿ: و المطلب األ
 مفاهيم حوؿ اإلفصاح :الفرع األوؿ

 تطرؽ العديد من الكتاب لتعريف اإلفااح نذكر منها:
 وغَت متاحة للجمهور لتابح  ادلسؤساةإلفااح احملاسيب ىو ربويل معلومات داخلية زلتكرة من تبل إدارة ا

حيث هتدؼ الكفاية  ،اية والشمولية والعدالةمعلومات خارجية، إذ يشًتط أف تتاف ىذه ادلعلومات بالكف
وهتدؼ  ،إُف ربديد حجم احلد األدىن من ادلعلومات، فادلعلومات فوؽ الكفاية مادر تضليل ادلتلقي ذلا

أما الشمولية  ،أو خارجها ادلسؤساةالعدالة إُف وجوب التعامل ادلتوازف مع أصحاب ادلااٌف ادلختلفة داخل 
 1؛ومات جوىرية عن متلقيهامضموهنا عدـ إخفاء أية معل

  اإلفااح احملاسيب ىو عملية تقدًن ادلعلومات والبيانات إُف ادلاتخدمُت بشكل مضموف وصحيح ومبلئم
 2؛دلااعدهتم على ازباذ القرارات

 بطريقة تامح بالتنبسؤ دبقدرة ادلشروع  ،عرض ادلعلومات ادلهمة للماتثمرين والدائنُت وغَتىم من ادلاتفيدين
 3؛أرباح يف ادلاتقبل وتدرتو على سداد التزاماتوعلى ربقيق 

  (عرفو ادلعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُتAICPA) : اإلفااح احملاسيب ىو عرض للقوائم ادلالية بكل "
وضوح طبقا للمبادئ احملاسبية ادلقبولة، ويتعلق ذلك بشكل ادلعلومات الواردة بالقوائم ادلالية وتانيفها ومعاين 

 4؛ت الواردة فيها"ادلاطلحا
  اإلفااح احملاسيب بأنو" ظهور زلتويات القوائم ادلالية بشكل صريح وكامل وال ربتمل أكثر من  عرؼكما

 5.معٌت أو ربمل أية شكوؾ يف معناىا "

                                                           
1

، رللة العلـو االتتاادية والتايَت والعلـو التجارية، جامعة ادلايلة، اإلفصاح عن الموارد البشرية ضمن التقارير المالية في شركات المساهمةعبد الرحيم زلمد عبد الرحيم تدومي،  
 .295 ص، 2013، 09داجلزائر، العد

 2 .  322 ص، مرجع سابقعباس مهدي الشَتازي،  
3
 Hendrisksen  Eldon S, Accounting  Theory, Fourth Edition, Home Wood, Richard Irwin,1982, p 504. 

ساهمة العامة أثر اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية السنوية المنشورة على أسعار األسهم دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية المزلمد عبد اهلل ادلهندي، وليد زكريا الاياـ،  4
 .260 ص، 2007، 2دلعد، ا34، رللة دراسات العلـو اإلدارية، اجلامعة االردنية، االردف، اجمللداألردنية

 5 . 64،  ص مرجع سابق، المحاسبة البيئية بين النظرية والتطبيقزلمد عباس بدوي،  
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، فإف النظاـ احملاسيب عليو مهمة واالحتياجاتالعبلتات  ومتعدديف عاَف سريع التغَت حيث يرى الباحث أنو 
، وىذا ذات ادلالحةاحلاالت وأف يرتى بأساليب عملو إُف ادلاتوى الذي يليب فيو حاجة مجيع األطراؼ  ماايرة ىذه

 عن أي حدث تقـو بو ادلسؤساة.ال يكوف إال عن طريق اإلفااح احملاسيب 
ة حيث يسؤثر االفااح احملاسيب على ترارات االستثمارية، وبتاِف ػلتاج ادلاتثمرين وباتي االطراؼ ذات ادلالح 

  إُف العديد من التفاَتات اليت تد ال تكوف معروضة ضمن القوائم ادلالية وااليضاحات ادلتممة ذلا. 
 في نظاـ المحاسبة المالية: محددات الفرع الثاني

 1:احلقائق التاليةيف  ادلاليةزلددات اإلفااح يف نظاـ احملاسبة  تنحار
 حملاسيب يف احملاسبة ادلالية أساسا يف األطراؼ اخلارجية ف بنتائج القياس او ينحار ادلاتفيدلى: و الحقيقة األ

 اليت تربطهم بادلسؤساة عبلتة مالية؛
 :اليت تاف  االتفاتيةعة من ادلعاين و ـ على رلمو يق ،ي خاصو ىي ناق لغ اللغة احملاسبية الحقيقة الثانية

ؿ العاـ من جانب و القب حد لوو تظهرىا يف تعبَت كمي مو  ،ما ينتج عنها من تدفقاتو ة و داللة عناصر الثر 
 التعبَت الكمي النقدي؛ وىو ادلاتفيدين من رسالة احملاسبية، 

 :ف و لية ذلا أكثر من مضمو رة مشو نتائج القياس احملاسيب يف ص وف الرسالة احملاسبية ىو مضم الحقيقة الثالثة
 م؛طبيعة اىتماماهتو ف و مات اليت تبلءـ مضمو يقع على عاتق ماتخدميها مهمة اختيار ادلعلو 
 :ائم ادلالية اليت تد تتضمن بعض ادلبلحظات اذلامشية.و طريقة العرض ىي الق الحقيقة الرابعة 

  2اجب اإلفااح عنها كما يلي:و مات الو ؽلكن تانيف ادلعل
 معلومات كمية )مالية( -

مية، و لعممات الكمية شلثلة يف ادليزانية او خبلذلا اإلفااح عن ادلعلمن ؽلكن ربديد أربعة رلاالت أساسية يتم 
ائم بأرتاـ و ، حيث يتم تضمُت ىذه الق...اٍفتائمة التدفقات النقديةو ؽ ادللكية، و تائمة الدخل، تائمة التغَت يف حق

من ادلبلحظ أف ىذا اجلانب من و ، ادلسؤساةؤلحداث ادلالية اليت تامت هبا لتقديرية نتيجة  وتعرب عن مبالغ فعلية أ
 ؛رةو ائم ادلالية ادلنشو دلاتفيدين من القاستجابة دائمة من تبل ا ىاإلفااح يلق

 المعلومات غير الكمية )غير المالية( -
ثقتو و نو أف يزيد من فهم ادلاتخدـ أصفي من شو يتم اإلفااح عن ىذا اجلانب يف التقارير احملاسبية بشكل 

يتم و  مات الكمية،و بادلعلف مرتبطة و تك مات غالبا ماو إذ أف ىذه ادلعل ،ائم ادلاليةو بادلبالغ النقدية الظاىرة يف الق
ادلبلحظات  وائم مالية ملحقة أو من خبلؿ تو ائم ادلالية الرئياية و مات غَت الكمية من خبلؿ القو اإلفااح عن ادلعل

                                                           
1
 .321، ص مرجع سابقزلمد عباس بدوي، يارى زلمد البلتاجي،  
 .61، ص مرجع سابقلف، لعييب ىاتو خ 2
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مات غَت الكمية تعترب مبلئمة و ف، يشَت يف كتابو إُف أف ادلعلو كما أف ىندركا اذلامشية باإلضافة إُف تقرير اإلدارة،
 .اً إذا كانت مفيدة يف عملية ازباذ القراراتاإلفااح عنها مثمر و 

( يف كتابو "مبادئ احملاسبة" إُف عدة نقاط جوىرية غلب مراعاهتا لتلبية شروط اإلفااح Skinenerوأشار )
 1:ادلثاِف، نذكر منها ما يلي

  عداد القوائم ادلالية؛إتقدًن التفاصيل عن الاياسات وملخص عن الطرؽ احملاسبية ادلاتخدمة يف 
 قدًن معلومات إضافية للمااعدة يف التحليل ادلاِف أو االستثماري، لتحديد حقوؽ الفئات ادلختلفة ت

 والتأثَتات النامجة عن أي تغيَت يف الطرؽ احملاسبية خبلؿ الدورة؛
  تقدًن تقرير عن أي تعديبلت لاياسة زلاسبية، تكوف تد سبت أو طبقت يف الانة الاابقة وربديد األثر

 ؛الناجم عنها
  اإلفااح عن األصوؿ وادلااريف واإليرادات النامجة عن عمليات سبت مع الفئات ذات ادلالحة ادلشًتكة

 ؛سؤساةمع ادل
  اإلفااح عن العمليات ادلالية والغَت مالية، اليت سبت بعد تاريخ إعداد ادليزانية العامة، واليت تأثر

 .مسؤساةبشكل مادي على ادلركز ادلاِف لل
سهامات ادلسؤساة االتتاادية يف ربقيق إف مرشدا للتقرير عن و ف تكأدات اليت ؽلكن بعد استخبلص احملد

عة من اإلرشادات و مات يتطلب اتباع رلمو لئلفااح عن تلك ادلعلالذي يتم إعداده التقرير لذلك ف ،التنمية ادلاتدامة
ت االتتاادية يف رلاالت التنمية رة اليت تفيد يف تقييم أداء ادلسؤسااو مات بالاو صيل ىذه ادلعلو اليت تكفل ربقيق ت

 2:تتمثل تلك اإلرشادات فيما يليو ادلاتدامة، 
أف ؽلتد نطاؽ ادلاتفيدين بنتائج تياس اإلسهامات يف رلاؿ التنمية ادلاتدامة ليشمل العديد من  (3

 ع عبلتة مالية متبادلة؛و األطراؼ باإلضافة للذين تربطهم بادلشر 
 ب التعبَت الكمي النقدي؛و سلأعبَت أخرى إُف جانب أف سبتد لغة التقرير لتشمل أساليب ت (2
ؿ ادلالحة االتتاادية و ىرىا حو ر جو ف التقرير بنتائج تياس تأثَتات األنشطة اليت يدو يرتبط مضم (1

عية احلياة و ما تشتمل عليو من متضمنات تعكس أثر ادلسؤساة االتتاادية على نو االجتماعية، و البيئية 
 دامة التنمية؛تأثَتاهتا على استو يف اجملتمع 

                                                           
1
، رللة دراسات زلاسبية ومالية، مدى التزاـ الشركات العامة بمتطلبات اإلفصاح في التقارير المالية )دراسة تحليلية في الشركة العامة للصناعات الجلدية(موفق عبد احلاُت زلمد،  

 .  14-13 ، ص ص2012، 18جامعة بغداد، العراؽ، اجمللد الاابع، العدد
2
 .329، ص مرجع سابقد عباس بدوي، يارى زلمد البلتاجي، زلم 



 اعتبارات اإلفصاح  للمحاسبة عن التنمية المستدامة  في المؤسسة االقتصادية  --------ثالثالفصل ال

 

105 

تتباين خاائص العناصر و حيث تتعدد مضامُت النتائج  ،تتاار طريقة العرض على شكل زلددإعدـ  (6
 ادلراد التقرير عنها.

نشطة ادلسؤساات االتتاادية غَت ادلالية يشَت إُف الرغبة يف توصيل والتعامل مع القضايا اجملتمعية، أإف التقرير عن 
  يدة ماتمرة مع أصحاب مااٌف ادلسؤساة االتتااديةيف ضماف وجود عبلتة جوتد ؼلدـ 

 ارير التنمية المستدامة ػتقلر التاريخي و التط المطلب الثاني:
 يضاؼ أكثر وأ تقرير خبلؿ من إما ذلك يتمو ادلاِف،  غَتو  ادلاِف عن أدائها ـ باإلفااحو الي ادلسؤساات هتتم

التقارير  :عادة يطلق عليوو  ادلاتدامة التنمية عن حدو م تقرير خبلؿ منو أ اجملتمع،و  بالبيئة يتعلقو  التقليدية ادلالية لتقاريرىا
 Triple Bottom Line Reporting, Corporate Responsibilityلية،و تقارير ادلاسؤ  والثبلثية أ

Reporting. 

 ـ تقارير التنمية المستدامةو : مفهالفرع األوؿ
نذكر منها  ،Sustainability Reporting ية ادلاتدامةؿ تقارير التنمو عة من التعاريف ادلقدمة حو ىناؾ رلم

 :شلثلي األطراؼ ذات ادلالحةو العادلية اذليئات و  ستشارةاالأشهر التعاريف ادلقدمة من مكاتب 

يد و لتز  سؤسااتالتقارير العلنية من تبل ادلبأهنا التنمية ادلاتدامة تقارير ضلن نعرؼ "  WBCSD تعريف 
البيئية و على األبعاد االتتاادية سؤساات دلا أنشطةو  رةو الارجية اخلو أصحاب ادلالحة الداخلية 

1."االجتماعيةو 
 

ادلتعلقة  ماتو عية ادلعلو نو تتضمن كمية  اليت التقارير ىي تلكو  لية ادلشًتكة،و تقارير ادلاسؤ  " KPMG تعريف 
2.ازف"و مت وعلى ضل األخبلتيو  البيئيو االجتماعي و االتتاادي و ادلاِف  باألداء

 

 اإلفااح عن التنمية ادلاتدامة،و  القياس عمليات تقارير التنمية ادلاتدامة تعرب عن  شلارسة "  GRI تعريف 

 ىدؼ وضل التنظيمي لؤلداءِ  اخلارجيُتو األطراؼ ذات ادلالحة الداخليُت  أماـ لةو مائ سؤساةف ادلو تك أفْ و 

3.التنمية ادلاتدامة"
 

تفاح و  سؤساةمات اليت تعدىا ادلو عة من ادلعلو مرل وعن االستدامة ى التقرير "Accountability تعريف 
4.اخلارجيُت" ولؤلطراؼ الداخلُت آ واء التقرير للعامة أو ؿ أدائها ادلاتداـ سو عنها ح

 

غَت ماِف يتم إصداره من ِتبل  ، سداسي، ثبلثي...(يو سن)نو تقرير أؽلكن تعريف تقرير االستدامة على و       
ىذا ؽلثل حيث  ،األخبلتيةو االجتماعية و االتتاادية و رىا يف اجملاالت البيئية لة، لئلفااح عن أثو ادلسؤساات ادلاسؤ 

                                                           
1
 WBCSD, the guidance tool on sustainable development reporting (draft 2.0), 2002 .Retrieved on  22 : .01.2013. 

2
 www.group100.com.au/publications/kpmg_g100. Retrieved on 17 : -07-2013. 

3
 https://www.globalreporting.org/.../Starting-Points-2-G3.1.pdf. Retrieved on 13 : .05.2012. 

4
 http://www.accountability.org/standards/aa1000as/index.html  .  Retrieved on: 22.01.2013. 
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لية ادلسؤساة يف تعزيز و انطبلتًا من ماسؤ  ،ر ادلسؤساة يف رلاؿ االستدامةو اإلفااح عن دو سيلة لقياس األداء و التقرير 
( ...اٍفالعمبلءو مة و احلكو البيئة و حمللي اجملتمع او ادلااعلُت و ظفُت و )مثل ادل األطراؼ ذات ادلالحةتعات و التزامها ذباه ت

 .هبدؼ ربقيق التنمية ادلاتدامة
 Integratedُف تقارير االستدامة يوجد نوع ثاين من التقارير الذي يامى بالتقارير ادلتكاملة إ باإلضافة

Reporting (IR) معايَت سعى رللس دوت ،وىي تقارير ذبمع بُت التقارير ادلالية والتقارير غَت ادلالية يف إطار واحد 
 الدوِف اجمللس مع باالشًتاؾ   International  Accounting Standard Board(IASB) الدولية احملاسبة
 مشروع عمل إُف  International   Integrated Reporting Council (IIRC) ادلتكاملة التقارير إلعداد
   .مالية وغَت مالية ماتمعلو  تتضمن متكاملة تقارير بإعداد سؤسااتادل يلـز مشًتؾ

 التقارير Accounting for Sustainability (A4S) االستدامة أجل من احملاسبة مسؤساة فتعرؼ
 واالسًتاتيجي واالتتاادي والبيئي واالجتماعي ادلاِف واألداء احلوكمة تقارير بُت ذبمع اليت التقارير أهنا على ادلتكاملة

 احلقيقي األداء إطار يف وذلك القرارات ازباذ يف ادلااٌف وأصحاب كاتالشر  التقاريرىذه  وتااعد مسؤساات،لل
 .1للشركة

 كيفية حوؿ سلتارة رسالة أهنا على ادلتكاملة التقارير (IIRC) ادلتكاملة التقارير إلعداد الدوِف اجمللس ويعرؼ
 على القيمة خلق إُف تسؤدي ثحبي اخلارجية البيئة سياؽ يف ومنظورىا وأدائها وحوكمتها ادلسؤساة اسًتاتيجية توظيف
 2.والطويل وادلتوسط القاَت ادلدى

)تقارير االدارة، تقارير االستدامة، تقارير البيئية، تقارير ادلاسؤولية التقارير ادلتكاملة أف الباحث يرى سبق وشلا
 داخلية أحداث من سؤساةبادل ػليط ما وتفاَت شرح إال ما ىي االجتماعية، تقارير االسًتاتيجية، تقرير عن ادلخاطر(

 يف متمثلة التقاريرىذه  وتكوف ادلالية، للعمليات وتفاَت شرح دبثابة تكوف مالية غَت سردية تقارير صورة يف وخارجية
 .بدتة القرارات ازباذ ادلااٌف ألصحاب يتاٌت حيت وادلاتقبلية، احلالية واالسًتاتيجيات ادلخاطر عن تقارير

 ة المستدامةالتنمير تقرير و تط: الفرع الثاني
جهات و تد غَتت  سؤسااتيتضح أف ادل ،د احلديثةو ر التارؼلي للتقرير عن االستدامة خبلؿ العقو بفحص التط

 ضح الشكل البياينو حيث ي ،إُف التحديات اجملتمعية ادلختلفة باالستجابة ،اذباىاهتا عن تقاريرىا غَت اآللية ونظرىا أ
أف مرحلة  ،با باالستجابة إُف ادلداخل الثبلثة للتنمية ادلاتدامةو ر و ير السيما يف أاألظلاط ادلختلفة للتقر و ات و اخلط اِف،و ادل

ات و ادلتطلعة لؤلماـ تد أخذت تلك اخلط سؤسااتتعكس احتماؿ أف بعض من ادلال ر األساسية اليت برزت ىنا و التط
 ف بعض التأخر مازاؿ تائما. أو مبكر  وادلتتالية على ضل

                                                           
1
 Accounting for Sustainability (A4S), what is integrated reporting? 

In Site Internet: http://www.accountingforsustainability.org/integrated-reporting. . Retrieved on: 10.03.2014. 
2

، مداخلة ضمن ادلسؤسبر العلمي الدوِف أثر االفصاح السردي عن التقارير المالية وغير المالية على مصداقية المعلومات المحاسبية )دراسة نظرية تحليلية(ىيثم زلمد البايوين،  
 .31، ص 2134ر، التحوالت ادلالية وادلارفية)الواتع واالفاؽ ادلاتقبلية(، كلية االتتااد والعلـو االدارية، جامعة الزرتاء، احلادي عش
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مث  ،حاري على األسس النقدية وحيث ركز على ضل ،بل يف القرف التاسع عشرالتقرير ادلاِف أص أتد نشو 
أصحاب  ببلغاألساسي تد ؽلثل يف إ االىتماـف إ ،انب االجتماعيةو اجل وامتدت يف الابعينيات ضلو ال و أ استكملت

غلابية جتماعية اإلباإلضافة إُف اآلثار اال سؤساة،خدمات ادلو منتجات و ص أنشطة و اخلارجيُت خباو ادلااٌف الداخليُت 
 الالبية ذات الالة.و 

على سبيل  ،جزئيا فقط يف الكفاءة االجتماعيةو الفعالية االجتماعية  وتد سبثل الًتكيز يف اآلثار االجتماعية أو 
بعد عقد من الزمن الحقا برزت التقارير البيئية و   value added reportsادلثاؿ يف سياؽ تقارير القيمة ادلضافة 

إف الًتكيز الرئياي للتقرير البيئي يتمثل غالبا يف  ،ادلبكرة ةرير االجتماعيااسع مت إحبلذلا زلل أنشطة التقو على مدى و 
ى ادلطلق لآلثار البيئية على سبيل ادلثاؿ و بعبارة أخرى ادلاتو  Ecological Effectivenessالفعالية البيئية 

إعداد  ئتد بدو  االتااؿ،ن تركيزىا على األبعاد فقط يف أنشطة مالضياع بدال و تيم النفايات و ادلياه و اء و اذل اتنبعاثا
 Ecoبالبعد البيئي" الكفاءة البيئية  باالرتباطالبعد االتتاادي  ا:التقارير يف الًتكيز على بعدين مرتبطاف معا عل

Efficiency " ة األبعاد الثبلثة ؿ كافو متكاملة تتنا استدامة الت رئياية تتمثل يف إصدار تقاريرو حاليا يتم بذؿ زلاو
 التحديات الرئياية يف تقارير االستدامة التفاعلية تتمثل يف التكامل الاياتي حيث إف ؛ابط بينهماو الر و 

Contextual   Integration  عمليات ازباذ و  ياتو لو األو من ادلشاكل الًتكيبية  سؤساةادل أنشطة أثار لتلخيص
ادلتداخلة  األظلاطربدي تكامل منهجي هبدؼ تضمُت كافة اجو و ت ملةادلتكا  تقارير االستدامة إفثانيها و  ،القرار

مداخل احملاسبة و لقائمة مات او ات االتااؿ باإلضافة إُف إدارة ادلعلو تنو ة على أنشطة و عبل ،دةو جو للتقارير ادلادلختلفة 
 1.مات التقريرو فر معلو اليت ت

 بية:و ر و رات األو لًتكيز الرئياي على التطأكثر تفايبل مع ا ور ذلك على ضلو ؼ يتم شرح تطو يلي س فيماو 
دة و الاياسية إُف جو انب اجملتمعية و تد ربرؾ الًتكيز على اجلو يات دخل مرتفعة و ففي الابعينات مت ربقيق مات   
تنظيم عمليات اإلنتاج كمرحلة مركزية يف معظم أجزاء و االتتاادي الكمي  وخذ اآلثار الالبية للنمأبينما مت  ،احلياة

أثارىا االجتماعية ليس كجزء من التقرير و أنشطتها و عديدة يف نشر أىدافها  مسؤسااتتت بدأت و يف ذلك الو ربا و أ
ف التقرير عن احلاابات إيف هناية الابعينات فو  بل يتم إصدارىا يف تقارير اجتماعية معينة، مسؤساة،ادلاِف التقليدي لل

 ر ماو بُت األسباب اخلاصة بذلك التط منو  اسع،و مدى على  اختفىنشر تقارير اجتماعية معينة تد و االجتماعية 
 يلي:                     

 جو غَت كاؼ للهدؼ؛و ت 
علمي  ويتم تاميمها على ضل اليت غالبا ما ،ماتو معظم أصحاب ادلااٌف للمعل باىتماماتفاء و عدـ ال 

 بشكل بعيد عن حقيقة حياة معظم األفراد؛و 
 بلتات عامة تد خفضت من ماداتيتها؛آلية التقرير االجتماعي كأداة ع إف 

                                                           
 .32 _33ص ص ، مرجع سابق، المراجعة عن التنمية المستدامةو المحاسبة محد لطفي، أمُت الايد أ 1
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 ادلاِف؛و التكامل غَت الكايف للتقرير االجتماعي  
ؼ و ظر  إُف باإلضافة ،با مع ربركات العمل إُف تطاع اخلدماتو ر و غلايب ألالاياسي اإلو ر االتتاادي و التط 

  العمل احملانة.
ارث البيئية على و الكو ادث و كرد فعل للحنتيجة   ائل التاعيناتو أو اخر الثمانينات و أتد برز التقرير البيئي يف و 

اخلطَتة األخرى على  ادثو احل ُفإ باإلضافة Bhopal, Schweizerhalle And Chernobgl سبيل ادلثاؿ 
راء و األسباب الرئياية  سؤسااتكنتيجة لذلك فقد أدركت ادلو  ،يف التاعينات Hoechst AG حداثأسبيل ادلثاؿ 

جزئي إجباريا  وتدعم على ضل سؤسااتفقد بدأت ادل ،نب فقد الشرعية اجملتمعيةهبدؼ ذبو خلق تلك ادلشاكل البيئية، 
مات و فَت معلو هبدؼ ت اختيارياجزئيا و  ،compulsory reporting) اإللزاميانُت اجلديدة ) التقرير و عة من القو جملم

 عات سلتلفة من أصحاب ادلااٌف.و ادلبلئمة بيئيا جملم سؤسااتعن أنشطة ادل
ىري و ج وتد تزايد عددىا على ضل ،اجملتمعو سائل اإلعبلـ و اليت حظيت بو من  االنتباهو ير البيئية إف تلك التقار 

كثر من أف إة على ذلك فو عبل مضطرد، ودة تلك التقارير على ضلو يضا جأكما زادت بعد ذلك  و ذلك احلُت،  منذ
تبعا لذلك فقد ارغمت و  EMASاادية ادلراجعة االتتو طبقا لنظاـ االدارة  با تد مت تأىيلهاو ر و أيف  مسؤساة 3000

 ائم بيئية.و على نشر ت
مات تتعلق بالعبلتة التبادلية و متزايد عن معل وفااح على ضلاإلب ادلسؤسااتتامت  منتاف التاعيناتفمنذ 

 يف الو أيرىا و اليت مت تط ،ادلدخبلت البيئية ) الكفاءة االتتاادية ( يف تقاريرىا االتتااديةو بُت ادلخرجات االتتاادية 
خذ الحقا الزعامة يف أالذي  ،ر االستدامةو عن طريق رللس االعماؿ العادلي لتط نشرهالذي مت و دبيات األكادؽلية، األ

ـ الكفاءة االتتاادية و على النقيض بالنابة لتاريخ مفهو نشر مدخل الكفاءة االتتاادية داخل شلارسات االعماؿ، 
ضع مقارف مازاؿ و االتتاادية كو اعية كرابطة بُت القضايا االجتماعية العرض التناظري للكفاءة االجتمو ف التحليل إف

ر يف بداية و القاو ب و ف باب العيو راء ذلك تد يكو سباب ادلرتبطة ف األإال شك فو زلل ذباىل يف تقارير االعماؿ، 
ف ذبميع إذلك فُف إباإلضافة  ،انب االجتماعيةو بات يف التحديد الكمي للجو ُف الاعإالتقرير االجتماعي باإلضافة 

 .ُف مزيد من ادلشاكل ادلرتبطة بالقضايا البيئيةإغَت النقدية تسؤدي و امل االجتماعية النقدية و الع
ـ و اليت تق سؤسااتمتزايد ذباه عدد ادل ومت االذباه على ضل حىت هناية ذلك العقدو منتاف التاعينات  منذو 

انب البيئية و مات ادلرتبطة باجلو اليت تدمج ادلعل سؤسااتدبعٌت أف عدد ادل، بالتقرير عن األبعاد الثبلثة لبلستدامة
على  سؤسااتيعكس ذلك مطالبة تلك ادلو ىري، و ج واالتتاادية داخل تقريرىا تد تزايد عددىا على ضلو االجتماعية و 

إعبلمهم بادلدى الذي خبللو تااىم و أصحاب ادلااٌف  ببلغباإلضافة إُف إ ،رة شاملة ألنشطة االستدامةو ير صو تا
ؿ و رباو يتم مراعاهتا بطريقة مضافة  انب عادة ماو ف تلك اجلإكنتيجة فو  ؛كيف تتم ادلااعلةو  تنمية االستدامة يف
ادلالية بطرؽ سلتلفة و االجتماعية و مات احملاسبية البيئية و تت احلاضر أف تعظم يف تكامل ادلعلو القائدة يف ال سؤسااتادل
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ع من أظلاط التقارير ادلختلفة و مزيج متنو اسع و  ،ر احلالية إُف مدى متباينسع يف التقاريو سباما األمر الذي يسؤدي إُف الت
 1اع جديدة من التقارير.و ير أنو باإلضافة إُف تط

التقرير ادلاِف يف القرف التاسع رات و رات اليت طرأت على تقارير االستدامة متمثلة يف تطو فيما يلي ملخص التطو 
 ضح يف الشكل التاِف:و م وكما ى Economic Effectiveness  لفعالية االتتااديةلعشر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .36ص ية المستدامة، مرجع سابق، ، المحاسبة والمراجعة عن التنممحد لطفيأمُت الايد أ 1
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 تقرير االستدامة )الكفاءة والفعالية( :3-1 شكل رقم
Economie Effectiveness 

  
 
 

 تقرير الكفاءة     الكفاءة االجتماعية                                       الكفاءة        تقرير الكفاءة 
 االتتاادية         االتتاادية
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 محفزات التقرير عن االستدامة في المؤسسات االقتصاديةو ير و تط :الفرع الثالث
على سبيل  سؤسااتادلقدمة من طرؼ ادل sustainabilityالحظ الكثَت من مراتيب التقرير عن االستدامة 

ف و يقدم سؤسااتإف عدادا كبَتا من ادل ،Mackay(2000) ،Context (2006) ،KPMG (2005)ادلثاؿ 
عترب ذلك ياآلف و  ،ائل التاعيناتو اضح منذ أو تد زادت بشكل  ،مات شلاثلةو أي معل واجتماعية أو مات بيئية و معل
 ؿ العاَف.و الكبَتة ح سؤسااتفيما بُت ادل تزايدع من التقرير تد و الن

 ات دلسؤساةو لية لثبلث سنو تغَتات يف إعداد ذلك التقرير تد مت عكاو يف الدراسة ادليدانية الدالو  وف مدى ظلإ

Kpmg  سؤسااتادل ليةو سؤ عن التقرير عن ما Reporting Corporate Responsibility،  حيث استهدفت
 250 العاَف متضمنا األكرب يف سؤسااتعن طريق ادل سؤسااتادللية سؤو يف التقرير عن ما ذباىاتاالتلك الدراسة ربليل 

 1.يف كل من الببلد زلل الدراسة مسؤساة 500األكرب من بُت عدد  مسؤساة
 اـو ظ فيما بُت األعو ملح وتد تزايد على ضل سؤسااتلية ادلسؤو دراسة أف التقرير عن ماىذه الضحت و تد أو 
يف تلك الدراسة ف ذلك تد تزايد يف كافة القطاعات االتتاادية الاتة عشر أعلى الرغم من و  2005و 2000
مُت، وىذا التغَت موضح يف أالتو راؽ ادلالية و األو يل و خاص يف تطاعات التم وظا على ضلو إف التغيَت كاف ملحف ،ادليدانية

 اجلدوؿ ادلواِف:
 2005حىت  2002اـ و عفيما بُت األ سؤسااتلية ادلسؤو التغَتات يف التقرير عن ما :3-1ؿ رقمو جد

 2005 2002 تقارير االستدامة

 % عدد % ددع

 52 129 45 112 ؿ االستدامة يف تقرير منفالو مات حو بنشر معل مسؤساة 250ـ عددو تق_ 1

اليت تنشر تقارير منفالة عن االستدامة زبضع  ادلسؤسااتإف جزء من تلك _2
 30 39 29 32 ؿ عنها.و فَت تأكيد معقو ماهتا إُف خدمات ادلراجعة هبدؼ تو معل

مات و ـ بنشر معلو ( تقمسؤساة 100ة ادلتحدة )األكرب بادلملك ادلسؤسااتإف _3
 71 71 49 49 ؿ االستدامة يف تقارير منفالةو ح

ماهتا للمراجعة و األكرب بادلملكة ادلتحدة زبضع معل ادلسؤسااتإصلزء من تلك _4
 54 38 33 26 ؿ عنها.و فَت تأكد معقو هبدؼ ت

اليت تنشر  250 ادلسؤسااتلية االجتماعية يف و ين تقارير ادلاسؤ و يتم إعطاء عنا _5
 :اآليت وتقارير منفالة على النح

 

 

 

 

 

   

11 10 22 17 

                                                           
1
 Kpmg, international survey of corporate responsibility reporting, Amesterdam: Kpmg Global Sustainability 

Services, 2005, P 04. 
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 اتتاادية(و اجتماعية و _تقرير االستدامة) تقارير بيئية 
 األمافو صحية و _تقارير بيئية 

 _تقارير اجتماعية

82 73 17 13 

3 3 2 2 

عن  تقاريرـ ينشر و تق سلتلفةيف تطاعات اتتاادية  مسؤساة 250جزء من  _6
 لية االجتماعية:و مائ

    

 100 5 100 5 ياتو _ الكيما

 100 7 86 6 _ صيدالنيات

 92 11 58 11 _ ادلنافع

 91 21 48 21 ترو الكمبيو نيات و _ االلكًت 

 80 16 58 11 الغازو ؿ و _ البًت 

 85 17 73 11 _ الايارات

 57 63 24 67 التامُتو راؽ ادلالية و _ األ

 31 53 54 42 _ التجارة 

Source: Kpmg, international survey of corporate responsibility reporting, Amesterdam: 

Kpmg Global Sustainability Services, 2005, P 04. 

ما الذي يدفع ح: و ف الاسؤاؿ ادلطر إف سؤسااتلية ادلسؤو الاريع للتقرير عن ما والنمو يف ظل ذلك ادلدى و 
 ر؟بذلك التقري رتباطباال مؤسساتال

 :إطار العمل التنظيميو امل رئياية ىي زلفزات األعماؿ، تفضيبلت ادلاتخدمُت و ؽلكن ربديد ثبلث ع
 سؤسااتتأثَتىا على ربفيز ادلو عات االتتاادية و ادلشر و أعلية مربرات األعماؿ  إفمحفزات األعماؿ:  (1

ن طريق كل من خدمات ء عليو عو تد مت إلقاء الض ،التقرير عنهاو  سؤسااتليات ادلسؤو باالرتباط بأنشطة ما
مسؤساة و  Ethical Investment Researche Services (Eiris)  ث االستثمار األخبلتيةو حب

KPMG ، ىناؾ  سؤسااتنو بالنابة لبعض ادلأإُف  ؛حيث أشارت تلك الدراسات البحثية على سبيل ادلثاؿ
رحبيتها و من مبيعاهتا  سؤسااتادل تزادتد و  ،لةسؤو تعزيز شلارسات أعماؿ ماو غلابية لتبٍت إببل شك تضية مالية 

ص و ف ترار خباو إف عدد من ادلاتهلكُت الذين يتخذ  ،ؽ ادلاتهلك األخبلتيو سعن طريق زيادة مسعتها يف 
لة لديها سؤو ادلا سؤسااتف ادلإإُف ذلك ف ية كما أهنا ملزمة، باإلضافةو لو األ منادلشًتيات األخبلتية يعترب 

اإلنتاجية و رة ادلالية عن طريق إجراء رباينات يف اذباىات فريق العمل إمكانية ماتقبلية على رباُت اإلدا
أيضا جبانب  إف زبفيض تكاليف التشغيل ؽلكن أف يتم زباياها، التحاينات على العمليات الداخليةو 
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الذي يسؤدي إُف و اضح على ما يتعلق بتخفيض استخداـ الطاتة وو كمثاؿ مباشر و  ،رباينات األداء البيئي
 1انبعاثات الطاتة.و من التكاليف تقليل كل 

تد  2005ات الثبلثة ادلنتهية يف عاـ و اخلاصة بالان KPMGاحية دلسؤساة ف الدراسة ادلإيف نفس االذباه فو  
تتمثل يف ادلربرات  سؤسااتعن ادل %74عا لبلستدامة كما مت التقرير عنها بنابة و ف أكثر احملفزات شيأأفادت ب

بالقيمة  و( أسؤسااتمن ادل  % 39)مت ربديد بنابة  قيمة محلة األسهم ادلتزايدةباشرة ما مبإىي ترتبط و  ،االتتاادية
غَت مباشر من خبلؿ فرص األعماؿ ادلتزايدة  وتد ترتبط على ضل و( أ%21تية )كما مت التقرير عنها بناية و الا

زبفيض ادلخاطر و االبتكار تد أفادت عن أف  سؤسااتإف معظم ناف تلك ادل، ادلخاطر ادلنخفضةو الامعة و االبتكار و 
لية سؤو ؾ ماو راء سلو راء احملفز و أف ربفيز العاملُت  حددت أيضا سؤسااتاِف ناف ادلو حو  ،سبثل احملفزات الرئياية

العبلتة التجارية و التأكيد على أف الامعة  إُف رة أشارتو ادلذك سؤسااتاِف ربع ادلو فقط حو  ،االجتماعية سؤسااتادل
لية االجتماعية و راء التقرير عن ادلاسؤ و احملفز الرئياي  ورات يف التكلفة(، ىو فو رة على أهنا سبثل و مذك9%)

 2.للمسؤساات
اضحة و من الثابت أف ىناؾ أثار  أعبله،ر زلفزات األعماؿ احملددة و من منظتفضيالت المستثمرين:  (2

عًتاؼ هبا عن إف تلك الظاىرة تد مت اال ،مسؤسااتلية االجتماعية للو دلاتثمري األنشطة البيئية على ادلائ
 :يتباآلاللذين أفادا يف تقريريهما و  Caplan and Gilmour طريق 

ع و نو المنتظر  مؤسساتؾ الو قع سلو ير إجماع عن تو مجتمع المستثمرين العالمي في تط أبد" 
بطة ؿ االستدامة ادلرتو ف أسئلة حو يطرح األفادلاتثمرين و احملللُت  إف ،"ف يتم التقرير عنهاأمات التي يجب و المعل

 اجهت تلك األسئلةو الكبَتة اليت  سؤسااتعلى ادل كمثاؿو  ،بقضايا مقاييس األداء ذات الالة ارتباطا بادلقاييس ادلالية

 مسؤساةو  BP مسؤساةية علا و االجتماعية يف اجتماعات اجلمعية العامة الانو ادلرتبطة بآثار القضايا البيئية 
Coca_Cola،  مسؤساة حيث طلب منBP  مسؤساة  يف حُت طلب من  ،ادلناخ مع تغَتالتكيفCoca_Cola 

 .معلباهتاو ير زجاجاهتا و خبللو ؽلكن أف يتم إعادة تدمن عن ادلدى الذي 
ألنشطة  سائل اإلعبلـو يتو عن طريق تغطية و تقو عليو  تد مت التأكيد سؤسااتف ضغط ادلاتثمر على ادلإعادليا؛ ف

لية سؤو ر بقضايا ماو عي اجلمهو إُف زيادة  ير تد أدىو ذلك التط باألنًتنت،اصل و إمكانية الت إُف باإلضافة سؤساة،ادل
لية االجتماعية و ادلائ ،انب البيئيةو كما أهنا تد سهلت من تركيز احلمبلت اإلعبلمية على اجل  ،االجتماعية سؤسااتادل
د، مع أصبحت زبضع لتدتيق متزاي سؤسااتف ادلإإُف ذلك ف كنتيجةو  ،النشطاء الاياسيُت تفعيلعن طريق  مسؤساةلل

 3.ي ادلعرفةو مية فضبل عن تأثَت اذباىات ادلاتهلكُت ذو غَت احلك ادلسؤسااتط و ضغ
                                                           

1
 Ethical investment research services (Eiris), the state of responsible business: global corporate response to 

environmental_ social and governance (Esg) challenges, London :Ethical  investment research services (Eris), 

2007, P 17. 
2
 KPMG, Op.Cit, p 05. 

3
 Ethical investment research services (Eiris), Op.Cit, p 15. 
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ذ من خبلؿ التجمع ادلتزايد و ؿ للنفو صو الو  ر إلرضائهمو اجلمه كابإُف   سؤسااتضطرت ادلأفإذا ما 
ربتاج  فإهنامن مث  ،ياأخبلتو اجتماعيا  ةلسؤو ادلاو الاديقة للبيئة  سؤسااتف يف االستثمار يف ادلو للماتثمرين الذين يرغب

االجتماعية و لية البيئية و كهم يتام بادلاسؤ و ف سلأب، أصحاب ادلااٌف األخرىو ضيح للماتثمرين و التو إُف القياـ بالشرح 
 األخبلتية. و 

ف على سبيل إف ،أخبلتياو اجتماعيا و بيئيا  لةو ادلاسؤ  ادلسؤسااتباالستجابة إُف رغبة ادلاتثمرين يف االستثمار يف و 
دليل و ف و عات اإلفااح عن الكربو مشر و  Dow Jouesمسؤشر االستدامة و ، Ftse4ير منتجات و قد مت تطادلثاؿ ف

 . 2007يف عاـ ، تيادة اإلفااح عن ادلناخ
 : اآليت Eiris تد حدد تقريرو 
ف إيف احلقيقة فو  ،العشرة الاابقةات و سنسريع يف  وؿ تد ظلت على ضلسؤو ادلا ستثماراالاؿ و إف تيمة أم "

با خبلؿ و ر و أو اليات ادلتحدة و يف ال واآللية ادلالية األكثر يف النم وؿ ىسؤو ف االستثمار ادلاو طالب أف يك البعض تد
امل و عداد متزايد من ادلاتثمرين الرئيايُت يف إدخاؿ اعتبارات العأبدأ  ونإات الاابقة، باإلضافة إُف ذلك فو العشر سن

 ؿو اسؤ ادل ؾو للالتد مت ربفيزىم  سؤسااتف ادلإنتيجة لذلك فو  ،ثماريةكمة على تراراهتم االستو احلو االجتماعية و البيئية 
 1".اؿ االستثماريةو ؿ إُف ذلك احلجم ادلتزايد من األمو صو جل الأمن 

ادلتضمنة يف  سؤسااتكاف لدى ادل  2007برو كانت مذىلة، ففي أكت  ةلو ادلاسؤ اؿ و إف القيم ادلاتثمرة يف األم
djsi عات و اؿ ادلاتثمرة يف ادلشر و بلغت األم 2006يف جانفيو  ،باو ر و الر يف أو ف دو ليتري 13تية إمجالية دبيلغ و تيمة س

 2حدىا.و ف جنيو إسًتليٍت يف ادلملكة و بلي879اِف و حو ف جنيو اسًتليٍت و بلي 1313لة ما يزيد عن سؤو االستثمارية ادلا
التقرير على و تماعي االجو ائح اليت ربكم األداء البيئي و اللو يبلحظ أف التشريعات إطار العمل التنظيمي:  (3

ف إطار العمل التنظيمي يسؤثر على إيف بعض احلاالت ف ادلسؤساات،ىري على و ثر جأكاف ذلا  ذلك األداء
ادلبلئمة حلملة  ا، عن طريق القياـ باإلفااحاتهنا أف ذبعلها مفيدة ذلأبطريقة من ش سؤسااتأنشطة ادل
مات البيئية و اف ادلعلتائح و اللو ريع ف التشإالت أخرى فايف حو  ،أصحاب ادلااٌف األخرىو األسهم 

 3.فَتىاو ت سؤسااتب من ادلو مات ادلبلئمة ادلطلو غَتىا من ادلعلو االجتماعية و 

 
 
 
 

                                                           
1
 Ethical investment research services (Eiris), Op.Cit, p 19. 

2
 Ibid, p20. 

3
 Ibid, p 21. 
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 التنمية المستدامةعن  التقريرثر أتقييم  :الفرع الرابع
بشكل و تدامة حىت اآلف، حيث تعترب تقارير االسو يعترب تقدًن التقارير غَت ادلالية أمر اختياري يف معظم احلاالت 

عن تلقها إزاء القضايا االجتماعية  نطباعاال" لتعطي green washتامى أحيانا " و ِف شلارسة للعبلتات العامة و أ
 ؟د تقرير االستدامةو جو ؿ ماىي أعلية و حح: و ما زاؿ  التااؤؿ ادلطر و  ،البيئيةو 

ح نظريتاف بالنابة ذلذا التااؤؿ ث تقًت و لكن البحو ، مسؤسااتعيا للو يعد اإلعداد دلثل ىذا التقرير إعدادا ط
  1، فنجد:اإلجابة تتمثل يف، النظرة األخبلتية مقابل االتتااديةو 

لية و األخبلتية للمشاركة يف النشاطات دباسؤ و االجتماعية  لتزاماتاالف ادلسؤساات تتحمل إالناحية األخبلتية؛ ف
من و  ،عملو رب عن العمل الاحيح الذي غلبيعف ذلك بتاِف تشَت تقاريرىا إُف مثل ىذه النشاطات، ألو اجتماعية 

يعمل و د الامعة األفضل للمسؤساة و جو ف التأكيد على ىذه التقارير تبٌت لإبالنابة للنظرة االتتاادية، فو ناحية أخرى، 
   غَت مباشر. و ائد محلة األسهم بشكل مباشر و فو على زيادة 

على رأسهم العمبلء و ، األطراؼ ذات ادلالحةن عات ادلختلفة مو نعتقد بأنو إذا سبت تلبية احتياجات اجملمو 
بتاِف دعم النظرية االتتاادية إلنتاج و ؿ على الربح العادؿ للماتثمرين، و ؼ يتم احلاو اجملتمع، عندىا سو ظفُت و ادلو 

 لية االجتماعية.و ادلاسؤ 
نو أيف التكلفة، إال  تراو فو للية االجتماعية مع او د صلة مباشرة تربط بُت نشاطات ادلاسؤ و جو على الرغم من عدـ و     

مات، ؽلكن أف يسؤدي إُف أف الكثَت من و ف غياب ادلعلإسة، مثاؿ على ذلك؛ فو ائد غَت ملمو غالبا ما يلي ذلك ف
 دة يف ادلسؤساة. و جو عن الابلمة ادلو الاحية و ر الايئة عن القضايا البيئية و ف األمو سيفًتض ألطراؼا

 (المصادرو افع و الد لمنافع،ا ) المطلب الثالث: تقارير التنمية المستدامة
تقدـ  رلموعة من تامت العديد من ادلسؤساات على ضلو متزايد بإصدار تقارير التنمية ادلاتدامة من حيث أهنا 

 إُف يهاجانب الطلب عل كما يتمثل ،لئلدارة لتبٍت ىذا النوع من التقارير ادلاسؤولة من احملفزات  هاشلا جعل ،العوائد
 إُف جانب األداء االتتاادي ذلا.  مسؤسااتعلومات عن األداء االجتماعي والبيئي للحاجة أصحاب ادلااٌف للم

     التنمية المستدامةمنافع اإلفصاح عن تقارير : الفرع األوؿ
 2:اآليتعة من ادلنافع تتمثل يف و مرل ةتقارير االستدامػلقق اإلفااح عن 

صيل أىداؼ و ذلك من خبلؿ تو دامة الشفافية، ػلقق اإلفااح عن تقارير االست التركيز علي الشفافية: -1
االجتماعية و لبيئية تعاملها مع تأثَتات عملياهتا او كيفية إداراهتا للمخاطر، و رؤيتها و ادلسؤساة االتتاادية 

                                                           
1
، رللة (األردنيينتقارير االستدامة: التجسيد الحقيقي للحاكمية المؤسسية )دراسة ميدانية من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين محد طو العجلوين، أأسامة عبد ادلنعم،  

 .349، ص 2131، 31العدد  5اجمللد جامعة االنبار للعلـو االتتاادية واإلدارية، 
 .31، ص مرجع سابقعفت أبوبكر زلمد الااوي، 2
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يل و ط سؤساةار مع أصحاب ادلااٌف، شلا يسؤثر على صلاح ادلو د أساس سليم للحو جو ىذا يدعم و ، االتتااديةو 
 ؛تيمتهاو األجل 

تقييم عمليات و اد ادلاتخدمة و ادلو ارد و ربليل بيانات عن ادلو يتضمن تقرير االستدامة مجع  قيمة مالية: خلق -2
ذلك من خبلؿ و ليد اإليرادات، و تو فَت التكلفة و من ربديد الفرص لت ادلسؤساة االتتااديةع، شلا ؽلكن إدارة و ادلشر 

       ؛فءرة كو با للمسؤساة االتتااديةارد ادلتاحة و إدارة استخداـ ادل
اليت يدركها أصحاب ادلااٌف على و إداراهتا ألنشطتها، و ىي دالة لطريقة عملها  سؤساةمسعة ادل تدعيم السمعة: -3

دراؾ إرًا ىامًا يف تشكيل و يلعب تقرير االستدامة دو  ،االجتماعية جملاالت أعماذلاو البيئية و األبعاد االتتاادية 
 االتتاادية؛ادلسؤساة يم مسعة تدعو أصحاب ادلااٌف شلا يااعد على محاية 

مات االستدامة يركز اىتماـ اإلدارة على مدخلها و اإلفااح عن معل تحقيق التحسينات المستمرة: -4
يدعم خطط و  ،التحاُت ادلاتمر يف رلاالت األداء ادلفاح عنها واالستدامة، شلا ػلفز العمل ضل وضل اسًتاتيجيتهاو 

 ؛ير االستدامةاالستدامة اليت تضعها اإلدارة يف تقر 
 ادلسؤساة االتتاادية لتزاـايفاح تقرير االستدامة عن مدى  التشريعات:و االلتزاـ باإلجراءات تحسين  -5 

ىذا يااعد على إدراؾ و  ،ؽ اإلناافو حقو االجتماعية و التشريعات يف اجملاالت ادلختلفة البيئية و باإلجراءات 
ائح ادلرتبطة دبجاؿ و اللو انُت و القو التزامها بالتشريعات و ليتها و دبائ ادلسؤساة االتتااديةفاء و أصحاب ادلااٌف دلدى 

 ؛عملها
كيفية و  ادلسؤساة االتتااديةمات عن ادلخاطر اليت تتعرض ذلا و فر تقرير االستدامة معلو ي المخاطر:إدارة  -6 
 ؛إدارة تلك ادلخاطر من جانب اإلدارةو اجهة و م
ذلك من خبلؿ و ضعها التنافاي، و من تدعيم  سؤساة االتتااديةادلؽلكن تقرير االستدامة  تشجيع االبتكار: -7 

ؿ على فهم أفضل دلتطلباهتم، شلا يسؤدى إُف ربفيز و احلاو تعاهتم و تو ربليل احتياجات أصحاب ادلااٌف و دراسة 
ذلك لتمييز و خدماهتا و ير منتجاهتا و تطو ادلسؤساة االتتاادية  أنشطةو  ،لعملياتاير و التطو اإلدارة على االبتكار 

 ؛مسؤساة االتتااديةضع التنافاي للو تدعيم الو فاها ن
دمج القضايا ادلرتبطة  ىاإلفااح عن تقرير االستدامة يااعد عل خاذ القرارات:اتو تدعيم نظم اإلدارة  -8 

االتتاادية، و االجتماعية و باالستدامة داخل عمليات ازباذ القرارات، شلا يااعد اإلدارة على إدارة ادلخاطر البيئية 
التعامل و ادلسؤساة االتتاادية  الضعف داخلو ة و التعرؼ على نقاط القو التهديدات اخلارجية، و عرؼ على الفرص التو 

 ؛معها
ؾ البيئي و ؿ الالو تعات حو ف لديهم تو احملتملُت يكو ظفُت احلاليُت و ادل تحفيز العاملين:و زيادة إدراؾ  -9
ادلسؤساات  االستمرار معو امل لتقرير البقاء و العا هبذه و يهتمو ، للمسؤساة االتتااديةاالتتاادي و االجتماعي و 

ادلسؤساات  العاملُت لدىو ظفُت و الء ادلو مات مرتبطة باالستدامة يف زيادة و يااعد نشر معلو  ؛االتتاادية
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ظفُت و على جذب مادلسؤساات االتتاادية راف العماؿ، باإلضافة إُف زيادة تدرة و زبفيض معدؿ دو ، االتتاادية
 ؛ةخربة عاليو دة و ى جو ذ

إدخاؿ تلك القضايا و مع زيادة إدراؾ ادلاتثمرين للقضايا ادلرتبطة باالستدامة،  اؿ:و س األمو جذب رؤ  -11
االئتماف و كذلك ادلقرضُت عند ازباذ ترارات اإلتراض و االعتبارات داخل عمليات ازباذ القرارات االستثمارية، و 

 .من خبلؿ نشر تقارير االستدامة ادلقرضُتو تعات ادلاتثمرين و االتتاادية لت سؤسااتتاتجيب ادل
 التنمية المستدامةلإلفصاح عن تقارير  مؤسساتافع الو د: الفرع الثاني

تد اعتمدت و لئلفااح االختياري عن تقارير االستدامة  سؤسااتافع ادلو لت العديد من الدراسات تفاَت دو حا
أخرى اعتمدت و على مدخل القرار، ، فمنها من اعتمد سؤسااتافع ادلو تلك الدراسات على عدة مداخل لتفاَت د

منهج الدراسات فمنها من  ختلفاكما  ،الاياسيةو مدخل النظريات االجتماعية و على مدخل النظرية االتتاادية، 
 منها من تاـ بإجراء ادلقاببلت الشخاية.و استخدـ منهج االستنباط، 

لئلفااح عن تقارير  تسؤسااافع ادلو بتقايم د (Adams and Whelan, 2009) فقد تامت دراسة     
عة و تتضمن اجملم امل الداخليةو العو امل احمليطة، و العو ، ادلسؤسااتعات، تتمثل يف خاائص و االستدامة إُف ثبلثة رلم

ؿ و حجم تداو األداء ادلاِف، و ع الاناعة اليت تنتمي إليها، و نو  سؤساةحجم ادل سؤسااتُف اخلاصة خباائص ادلو األ
التغَتات و ، سؤساةتشمل البلد األصلي للمو امل احمليطة و عة الثانية العو تتضمن اجملمبينما  ،نيةو نابة ادلديو األسهم، 

ذ أصحاب و نفو ة و تو عبلـ، سائل اإلو ط و ضغو ، سؤساةرات االتتاادية اليت سبر هبا ادلو الدو الاياسية، و االجتماعية 
شمل اذباىات أعضاء رللس اإلدارة، تو امل الداخلية و عة الثالثة العو أخَتاً، تشمل اجملو ع أحداث معينة. و توو ادلااٌف، 

مدى أفق و ، ادلسؤساةمدى تدخل أصحاب ادلااٌف يف و كمة، و إجراءات احلو ىيكل و لية االجتماعية، و د جلنة ادلائو جوو 
 تعة من اإلفااح عن االستدامة.و ادلنافع ادلتو التكاليف و ، مسؤساةتف االسًتاتيجي للو ادلو ترارات اإلدارة، 

افع و الدو ؽ و افع اخلاصة بالاو بُت الد (Soloman and Lewis, 2002) زت دراسةمن ناحية أخرى، ميو       
ضع و يف ربقيق الدلسؤساة ؽ يف رغبة او افع الاو تتضمن دو  ،افع اخلاصة بادلااءلةو الدو افع الاياسية، و الدو االجتماعية، 
افع و رى، تتضمن الدمن ناحية أخو  ،زيادة تيمة األسهم من خبلؿ اإلفااح عن تقارير االستدامةو التنافاي، 

 ،ليتها االجتماعيةو فاء دبائو الو  سؤساات االتتاادية،االجتماعية لئلفااح عن تقارير االستدامة احلفاظ على شرعية ادل
اإلفااح و ط التدخل و ضغو ط الاياسية و افع الاياسية لئلفااح عن تقارير االستدامة زبفيض الضغو بينما تتضمن الد

لية و ادلائو  دلسؤسااتر او ادلااءلة لئلفااح عن تقارير االستدامة التأكيد على د افعو أخَتاً، تشمل دو  ،اإللزامي
البيئية، دبا يااىم يف تدعيم إدراؾ األطراؼ ادلهتمة و البيئية اليت تضطلع هبا ذباه القضايا االجتماعية و االجتماعية 

 1مع ىذه القضايا. سؤساةأصحاب ادلااٌف بتفاعل ادلو 
 

                                                           
1
 .33، ص مرجع سابقي، و بكر زلمد الااو عفت أب 
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نظرية و لنظريات اليت تفار اإلفااح عن تقارير االستدامة، منها نظرية الشرعية، من ناحية أخرى، تعددت او 

 ءبشيؽلكن إغلاز كل منها و نظرية منفعة القرار. و نظرية أصحاب ادلااٌف، و النظرية ادلسؤساية، و االتتااد الاياسي، 
 1:التاِف ومن التفايل على النح

 نظرية الشرعية Legitimacy theory :حدات االتتاادية تعمل و رعية على أساس أف الـ نظرية الشو تق
ارد و ال تقدـ فقط ادل سؤساةالبيئة احمليطة بادلو لديها عقد اجتماعي مع اجملتمع، و داخل نظاـ اجتماعي أكرب، 

ارد من النظاـ االجتماعي األكرب و من خبلؿ إعادة زبايص ادل سؤسااتلكن سبثل أيضًا هتديد للمو ، إليها
ال يعتمد فقط على الكفاءة  سؤساةبقاء ادلو بالتاِف فإف استمرار و ، ادلسؤساةة الذي غلب أف يقبل شرعيو 
ينحرؼ  وعندما ؼلرج أو  هبا،اسطة البيئة احمليطة و طرؽ عملياهتا بو ؿ سلرجاهتا و لكن أيضًا على تبو األرباح و 

ف مهددة و تك سؤسااتادلعايَت االجتماعية، فإف شرعية ادلو عن القيم  سؤسااتادلدرؾ للم وؾ الفعلي أو الال
القيم و سائل اذلامة لتغيَت ادلعايَت و أحد ال سؤسااتلمليعد اإلفااح االختياري و ة الشرعية. و تنشأ فجو 
 ا؛ذلو ادراكات البيئة اخلارجية حو 
  نظرية االقتصاد السياسي political theory :أف القضايا  وى أساسيـ ىذه النظرية على افًتاض و تق

ادلسؤساي الذي و االجتماعي و  تنفال عن اعتبارات اإلطار الاياسي حدات االتتاادية الو االتتاادية لل
ؽلكن النظر  سؤسااتلملالبيئي و بناء عليو، فإف اإلفااح االجتماعي و يعمل من خبللو النشاط االتتاادي. 

ض يف ىذه و سيلة الناجحة للتفاو ال وىو أصحاب ادلااٌف فيها، و  سؤساةار بُت ادلو إليو باعتباره جزء من احل
مجاعات و ف و العاملو لة، و ط مشًتكة من فئات متعددة مثل الدو ف استجابة لضغو ات، فاإلفااح يكالعبلت

رة أكثر و ف معرضة باو ر بافة عامة. فبعض الاناعات تكو اجلمهو ف، و الدائنو العمبلء، و محاية البيئة، 
جتماعية لية االو ؿ رلاالت ادلائو مات حو فَت معلو غَتىا من الفئات األخرى ألجل تو مة و ط احلكو لضغ

  ؛ف أكثر احتمااًل لئلفااح عن تلك اجملاالت من غَتىاو من مث تكو البيئية. و 
  النظرية المؤسسية Institutional theory:  هتتم النظرية ادلسؤساية بفهم األساس ادلنطقي لنشاط

لى افًتاض ـ ىذه النظرية عو تقو . سؤساةاإلطار الثقايف للمو التشريعات و انُت و ء القو اإلفااح االختياري يف ض
لكنها عبارة عن خيارات زلددة و تقدير ادلديرين، و هنا بالكامل ربت سيطرة و أكرب من ك ادلسؤساةأف أنشطة 

ىف رلاؿ و  سؤساة؛اليت تشكل اجملاؿ التنظيمي للمو اإلطار الثقايف و اآلليات، و عة من اجلهات و اسطة رلمو ب
، باعتبارىا نشاط خاص سؤسااتارير استدامة ادلادلبتكرة مثل تقدًن تق وير األنشطة التنظيمية اجلديدة أو تط

بابب أزمة معينة ؽلثل ىذا  ولة للبقاء يف ظل عدـ التأكد أو كمحا  وبذاهتا لتحاُت األداء أ بادلسؤساات

                                                           
 .35_32، ص ص مرجع سابقي، و بكر زلمد الااو عفت أب1
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تعات اخلارجية، و التو ؿ و األخرى لتتفق مع اإلطار ادلقب سؤسااتاإلفااح االختياري ضغط مسؤساي على ادل
 ادلسؤساة؛استمرار و بقاء  الفشل يف ذلك ؽلثل هتديد علىو 

الاحيح الذي ينبغي  ءالشيؿ ؽلثل و مقبو نشاط تنظيمي مبلئم  ادلسؤسااتبناء عليو تشكل تقارير استدامة و  
للقياـ باإلفااح  سؤساةليتها، شلا ؽلثل أيضاً ضغط مسؤساي لغالبية ادلو مائو فقا للتنمية ادلاتدامة و  ادلسؤساةعملو لتمييز 

 .دامةاالختياري عن تقارير االست
  نظرية أصحاب المصالح Stakeholder theory :عات و د رلمو جو ـ ىذه النظرية على افًتاض و تق

رية و ارد الضر و رتابة ادلو ذ، بابب مقدرهتم على التحكم و النفو ة و ى القو سلتلفة من أصحاب ادلااٌف ذ
 االختياري أحد يعترب اإلفااح احملاسيبو  سؤساة،ؿ أداء ادلو تعات حو لديهم أيضًا تو ، سؤساةلعمليات ادل

افع لئلفااح و الد سؤسااتافر دلديري ادلو يتو  ،ؿ على دعمهمو للحاو سائل اذلامة إلدارة أصحاب ادلااٌف و ال
مات و فَت ادلعلو ػلقق اإلفااح عن تقارير االستدامة تو  ادلسؤساةأداء و ؿ برارلهم ادلختلفة و مات حو عن ادلعل

 للمسؤساة؛عن األداء ادلاتداـ 
 ماتو ف المعلتكاليو  سريةنظرية ال Proprietary and Information costs : تفًتض ىذه النظرية

مات و مات اخلاصة ىي معلو يسؤثر على تكاليف رأس ادلاؿ. فادلعل سؤساةمات خاصة لدى ادلو د معلو جو أف 
ىذه و ؽ رأس ادلاؿ، و تكلفة رأس ادلاؿ يف سو ط و على شر  وأ سؤساةتأثَت على أسعار أسهم ادلو ذات تيمة 

يعد اإلفااح عن و  ؛غَت متاحة للماتثمرين حىت يتم اإلفااح عنهاو افر لدى ادلديرين و تمات تو ادلعل
تف ػلدث عدـ سباثل و ىف ىذا ادلو مات اخلاصة، و ع من ادلعلو االستدامة من ىذا الن

عدـ اإلفااح ردبا يسؤثر على و أصحاب ادلااٌف، و بُت اإلدارة  Information Asymmetryماتو ادلعل
، شلا يسؤدى إُف اطلفاض سؤساةد أخبار سيئة لدى ادلو جو  وضع الايئ أو ؿ افًتاضهم الادلاتثمرين من خبل

إُف سؤساات مات تلجأ ادلو لتخفيض عدـ سباثل ادلعلو  ،فو ادلطالبة دبعدؿ فائدة أعلى على الدي وسعر الاهم أ
عتمد ذلك لتخفيض تكلفة رأس ادلاؿ حيث تو االجتماعية و مات البيئية و اإلفااح اختياريًا عن ادلعل

  .نيةو بادلدي ويل بادللكية أو اء التمو يل سو اؽ رأس ادلاؿ للتمو على أس سؤسااتادل
ؽلكن النظر إليها من  سؤسااتافع اإلفااح عن تقارير استدامة ادلو ؿ أف دو بناء على ما سبق، ؽلكن القو 

فااح عن تقارير فرىا اإلو مات اليت يو اليت تطلب تلك ادلعلو جهات نظر سلتلفة لقطاعات سلتلفة من اجملتمع، و 
ربليلها يااعد و سلتلفة، إال أف ربديدىا و افع متعددة و على الرغم من أف تلك الدو االستدامة ألغراض ازباذ القرارات. 

تات ذلذا و كذلك فإف معرفة ادلعو ، التدتيقو ضع الاياسة ادلاتقبلية دلهنة احملاسبة و ادلنظمُت على و اضعي ادلعايَت و 
 سات من استهداؼ تلك اجملاالت.اضعي الاياو اإلفااح تامح ل
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 التنمية المستدامةمصادر الطلب على تقارير : الفرع الثالث
مات عن األداء االجتماعي و يتمثل جانب الطلب على تقارير االستدامة يف حاجة أصحاب ادلااٌف للمعل

التعرؼ و  ادلسؤساة االتتااديةبؽلكن إغلاز الفئات ذات العبلتة و إُف جانب األداء االتتاادي ذلا.  مسؤسااتالبيئي للو 
 التاِف: وذلك على النحو على مدى حاجاهتا لئلفااح عن تقارير االستدامة، 

ية تعد أداة ىامة و على الرغم من أف التقارير ادلالية الان ف لإلفصاح عن تقارير االستدامة:و طلب المستثمر   (1
ا أف و احملللُت ادلاليُت، إال أف ىسؤالء ادلاتثمرين ير و مديري احملافظ االستثمارية و اسطة ادلاتثمرين و الزباذ القرارات ب

االتتاادية  للمسؤساةالبيئي و عات عن األداء االجتماعي و ضو ز ادلاائل ادلالية لتشمل مو التقارير ينبغي أف تتجا
فلم يعد ادلقياس  ؛ذلك الزباذ القرارات الاليمة يف رلاؿ تقييم االستثماراتو كمة هبا، و مات عن ىيكل احلو معلو 

االتتاادي، بل ظهر ما يامى و تف فقط على األداء ادلاِف و أدائها يتو  سؤساةادلاتخدـ للحكم على كفاءة ادل
الذي يتضمن اىتماـ ادلاتثمر بالقضايا و  Socially   Responsible Investing ؿ اجتماعياً و االستثمار ادلائ

ر يف بيئة األعماؿ، أصبح و لتنمية ادلاتدامة، فمع التطمن مث االستثمار ادلهتم بقضايا او كمة، و احلو االجتماعية و البيئية 
بناء علية ػلتاج و كمة عند ازباذ القرارات االستثمارية. و معايَت احلو البيئي و ري مراعاة البعد االجتماعي و من الضر 
رير فره تقاو ىذا ما تو االتتاادية  مسؤساةاالتتاادي للو البيئي و مات عن األداء االجتماعي و ف إُف معلو ادلاتثمر 

 1.االستدامة
ف أحد الفئات اذلامة من أصحاب ادلااٌف، اليت هتتم و ؽلثل العامل ف لإلفصاح عن تقارير االستدامة:و طلب العامل (2

مات ىامة للعاملُت و فر تقرير االستدامة معلو يو  ،ف هباو االتتاادية اليت يعمل مسؤساةالبيئي للو باإلفااح االجتماعي 
آمن العاملُت، و سبلمة و مدى االىتماـ باحة و دمات االجتماعية اليت تقدـ ذلم اربادات العماؿ عن اخلو ظفُت و ادلو 

على ماتقبلهم  طمئنافاالو ف باألماف و ض هبم، دبا غلعلهم يشعر و للنه سؤساةىذا باإلضافة إُف اخلطط ادلاتقبلية للم
ربقيق الرفاىية و نتاجيتهم إو الئهم و دبا ينعكس على و التماك بو، و دبا يشعرىم بالرضا عن العمل و ظيفي، و الو الاحي 

، مسؤسااتؿ أداء االستدامة للو مات حو النقابات ربتاج إُف ادلعلو بالنابة الربادات العماؿ و  ،للمجتمع ككلو ذلم 
 2.ناجحة اتتاادياو بيئياً و لة اجتماعياً سؤو ما ادلسؤسااتذلك للحكم على ما إذا كانت تلك و 

                                                           
1
 Simnett. R, A, Vanstraelen, Assurance on Sustainability Reports: An International Comparison, The 

Accounting, Review (May)(84)(3): 2009, pp 32-33. 
2
 Sinclair, C. D, Social and Environmental disclosure and corporate characteristics: A Research note and 

Extension, Journal of Business Finance and Accounting, (28) (4) (.April/May): 2005, p 327. 
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ادلاتهلكُت منابًا فقط و َف يعد اىتماـ العمبلء  تدامة:المستهلكين لإلفصاح عن تقارير االسو طلب العمالء  (3
مدى و دهتا، بل زاد اىتماـ العمبلء دبجاالت أخرى، تتعلق دبدى سبلمة ادلنتج بيئيًا و جو اخلدمة  وعلى سعر ادلنتج أ

نا زاد طلب من ىو  ،البقاءو على االستمرار  سؤساةتدرة ادلو كيفية التعامل معهم، و االتتاادية بالعمبلء  سؤساةاىتماـ ادل
االتتاادية مسؤساة لل االتتاادياالجتماعي جبانب األداء و ادلاتهلكُت على اإلفااح عن األداء البيئي و العمبلء 

فره اإلفااح و ىذا ما يو خطط تنفيذىا، و لبلستدامة  سؤساةرؤية ادلو طريقة تنفيذ ىذا األداء، و مسؤشرات ىذا األداء، و 
 1.عن تقارير االستدامة

ذ و ى النفو عة من أصحاب ادلااٌف ذو يعترب ادلقرضُت رلم فصاح عن تقارير االستدامة:طلب المقرضين لإل  (4
ة، لذلك و ت وذ أو مات مقارنة بأصحاب ادلااٌف األتل نفو االتتاادية باحتياجاهتم من ادلعل سؤساةهتتم إدارة ادلو ة، و القو 

ادلسؤساة صحاب ادلااٌف ادلالية يف فر مقياس لؤلعلية النابية ألو ي سؤساةف يف ىيكل رأس ماؿ ادلو ى الديو فإف مات
مات االستدامة الزباذ ترارات اإلتراض، حيث ال تعتمد ترارات االئتماف على القدرة و يتزايد طلب ادلقرضُت على معلو  

تدرهتا و االجتماعي و البيئي  سؤسااتاء خاصة بأداء ادلو انب أخرى غَت مالية سو فقط، بل سبتد إُف ج سؤساةادلالية للم
 2فره اإلفااح عن تقارير االستدامة.و ىذا ما يو مدى تدرهتا إُف إدارة ادلخاطر، و االستمرار، و على البقاء 

مية من أصحاب و تعترب األجهزة احلك ف لإلفصاح عن تقارير االستدامة:و المشرعو مية و طلب األجهزة الحك  (5
باإلضافة إُف  ،االتتاادية مسؤساةاالجتماعي للو مات اخلاصة باألداء البيئي و ربتاج إُف ادلعلو ، سؤساةادلااٌف يف ادل

مدى مااعلتها يف احملافظة على و  سؤساةمات عن األداء البيئي للمو مية معلو ربتاج األجهزة احلكو  ،أدائها االتتاادي
مدى مااعلتها يف و مات عن أدائها االجتماعي و جد، باإلضافة إُف احلاجة إُف معلو معاجلتو إف و ث و منع التلو البيئة 

مات تااعد و فره تقارير االستدامة من معلو ىذا باإلضافة إُف ما ت ،ية االجتماعية اخلاصة هبا ذباه اجملتمعلو فاء بادلائو ال
ادلاتهلكُت و البيئة و الضرائب و ص ادلنافاة و ضع الاياسات خباوو ، سؤسااتادلشرعُت يف تنظيم أنشطة ادلو مة و احلك

 3.احملافظة عليهاو ارد االتتاادية و ترشيد القرارات اخلاصة باستخداـ ادلو القضايا االجتماعية، و 
ردين، تااعدىم و مات للمو معل سؤسااتفر تقارير استدامة ادلو ت ردين لإلفصاح عن تقارير االستدامة:و طلب الم  (6

االتتاادية اليت  سؤسااتذلك باعتبار ادلو الفرص اليت ردبا تسؤثر على أعماذلم، و ؿ على فهم أفضل للمخاطر و يف احلا

                                                           
1
مع دراسة ميدانية على المؤسسات المقيدة  داء الماليثر تطبيق المؤشر المصري لمسئولية المؤسسات عن التنمية المستدامة في ضبط األأقياس مجاؿ كامل زلمد عبد الرحيم،  

   .66 ، ص2135اسبة، جامعة تناة الاويس، رسالة مقدمة للحاوؿ على درجة دكتوراه فلافة يف احملاسبة، كلية التجارة الدراسات العليا، تام زلفي البورصة، 

2
 .54 ، صالمرجع نفسه 
3
 .29، ص مرجع سابقعفت أبوبكر زلمد الااوي،  
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االستمرار و ؿ مدى تدرهتا على البقاء و مات حو ا إُف معلو ػلتاجو ريد اخلاصة هبم، و سلالة الت ف معها جزء منو يتعامل
 1.االستدامة واسًتاتيجياهتا ضلو رؤيتها و 
منظمات و مية و غَت احلك ادلسؤساات مية على اإلفصاح عن تقرير االستدامة:و غير الحك المؤسساتطلب   (7

أدائها و أىدافها، و اذباىاهتا، و مبادئها، و ، سؤسااتمعايَت ادلو امة لفهم تيم اجملتمع ادلدين عادة ما تاتخدـ تقارير االستد
لة و االتتاادية اليت تعمل يف اجملتمع مائ سؤسااتذلك للمااعدة يف احلكم على ما إذا كانت ادلو االجتماعي، و البيئي 

 2.بيئياً و اجتماعياً 
ر بافة عامة بعدة طرؽ و تتأثر باجلمهو  تسؤثر سؤسااتادل ر على اإلفصاح عن تقارير االستدامة:و طلب الجمه  (8

ر بقضايا التنمية و يهتم اجلمهو ، مسؤسااتر مادر للمدخبلت للو فَت فرص عمل، كما أف اجلمهو على سبيل ادلثاؿ ت
مات البلزمة و ادلعل سؤسااتفر تقرير استدامة ادلو يو االتتاادية.  مسؤسااتاالجتماعي للو ادلاتدامة مثل األداء البيئي 

 3.أنشطتهاو اذباىاهتا و  سؤساةر على فهم جيد ألداء ادلو مهاليت تااعد اجل
مات و ؽلثل تقرير االستدامة مادر ىاـ للمعل طلب مجلس اإلدارة على اإلفصاح عن تقارير االستدامة:  (9

مات تعد ىامة لعمليات و مثل ىذه ادلعلو تعات أصحاب ادلااٌف، و تو احتياجات و ص أبعاد أداء االستدامة، و خبا
 .سؤساةداخل ادل االسًتاتيجيةازباذ القرارات 

اخلارجيُت على تقارير و ؿ أف ىناؾ طلب متزايد ألصحاب ادلااٌف الداخليُت و بناء على ما سبق، ؽلكن القو 
رسالتها و رؤيتها و حدات االتتاادية، و االجتماعي للو فره من إفااح عن األداء البيئي و ذلك دلا تو ، ادلسؤسااتاستدامة 

اصلازىا للخطط ادلاضية، و مدى تقدمها و اليت تضعها اإلدارة لتحقيق ىذه الرؤية،  ًتاتيجيةاالساخلطط و ذباه االستدامة، 
 .مايت لتقارير االستدامةو ى معلو فر زلتو دبا ي

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .65 ، صسابقمرجع ، مجاؿ كامل زلمد عبد الرحيم 
2
 .11، ص مرجع سابقعفت أبوبكر زلمد الااوي،  
3
 .64 ، صسابق مرجع، مجاؿ كامل زلمد عبد الرحيم 
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 اإلفصاح عن التنمية المستدامةنماذج و  مؤشرات الثاني: المبحث
واسعة والذي ياتخدـ رلموعة بعاد دد األنتهينا يف الفال الثاين من ىذه الدراسة بأف اتباع مدخل القياس ادلتعإ

الذي يكفل ربقيق القياس يف رلاؿ احملاسبة عن باعتباره ادلدخل ادلبلئم  من ادلسؤشرات )االتتاادية البيئية واالجتماعية(
 التنمية ادلاتدامة، ألف ىذا ادلدخل لو العديد من ماتويات طبيعة القياس اليت تعكس نتائج القياس، لذا فإف التقرير

الذي يتم إعداده لئلفااح عن تلك ادلعلومات غلب أف يعرب عن ماسؤولية ادلسؤساات االتتاادية يف تفعيل األنشطة 
 اليت ربقق التنمية ادلاتدامة.

حيث يتم التقرير عن التنمية ادلاتدامة من خبلؿ مسؤشرات وظلاذج معينة ذات بعد عادلي، على أف تلحق ىذه 
 م ادلالية.النماذج كقوائم تكميلية للقوائ

 التنمية المستدامةاإلفصاح عن  مؤشرات ؿ:و المطلب األ
 :يف اآليتاإلفااح  مسؤشراتتتمثل 

 FTS4GOODمؤشر : الفرع األوؿ
كلمات   ألربع ُفو األ األحرؼىي   FTSE"  Financial Times Stock Exchange " يعترب ماطلح 

ع مشًتؾ بُت و كمشر   أصلهاادلاتقلة اليت نبع  ادلسؤساات إحدىىي و  ،Financial Timesدبجلة  األسهمؽ و يف س
 FTSEعة و تد تامت رلمو "  London stock exchange"ؽ اسهم لندف و سو  "Financial timesرللة "

فيما بُت تلك ادلسؤشرات يعترب و ، ؿو لؤلصعات الرئياية و كافة اجملمو بلدا  48كثر من أمسؤشر يغطي  100000ير و بتط
 ،Ftse 4good Global، Ftse 4good Ukـ يتضمن مسؤشرات مسؤشر مرجعي ىا FTSE4GOODمسؤشر 

Ftse4good USA،  Ftse 4good Europمسؤشر  إُف باإلضافةFtse 4GOOD japon.
1 

يف ادلعايَت و اليت تات ادلسؤسااتىي تتضمن و  2001يف عاـ  FTS4GOODعة مسؤشرات و تد مت اطبلؽ رلمو 
 ادلقررة يف اجملاالت الثبلثة التالية:

 ؛الستدامة البيئيةالعمل اذباه ا 
 ؛ادلااٌف أصحابير عبلتات اغلابية مع و تط 
 .العادلية اإلناافؽ و دعم حقو احلفاظ على  

 FTSEاليت تفي بادلعايَت ادلقررة يتم تضمينها يف ادلسؤشر ادلرجعي و  FTSEيف مسؤشرات سهم  مسؤساةأي 

4GOOD  مسؤشر  أشارمع ذلك فقد وFTS4 GOOD  يتباآلحد تقاريره أيف: 
                                                           

1
 Fts4good, financial times stock exchange, 2007. In Site Internet:  

  Www. ftse. com/ ftse 4good. Retrieved on: 10.03.2014. 
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التيار  وذ Social Responsible Investorؿ سؤو مع ادلذىب الفكري للماتثمر االجتماعي ادلا ذباهباال
 التاِف: والقطاع تد مت تطبيقو على النح مسؤساةف ىناؾ عدد صغَت من االستبعادات يف إف ،العادلي الرئياي

 ؛منتجي الدخاف 
 ؛يةوو الن األسلحةلتنظيم  االسًتاتيجية األجزاءـ بتانيع و اليت تق ادلسؤساات 
 ؛األسلحةكافة نظم   بإنتاجـ و اليت تق ادلسؤساات 
  يةوو ى النو ادلاتغلُت حملطات الق وأادلبلؾ. 

يف  مسؤساة 99منها  Ftse 4goodيف ادلسؤشر العادلي  مسؤساة 697مت تضمُت عدد  2007فمرب و يف نو 
 للمسؤسااتتي و الا رأمساؿتيمة من   %46 اِفو اليات ادلتحدة حو ال إُفادلنتمية  ادلسؤسااتسبثل و  ،ادلملكة ادلتحدة

كرب ادلشاركُت أتد كاف و  % 17اِف و ادلناظرة بادلملكة ادلتحدة ح ادلسؤسااتيف حُت سبثل نابة  ،ادلتضمنة يف ادلسؤشر
 (تي ادلمثلة عن طرؽ ادلسؤشرو س ادلاؿ الاأمن تيمة ر  % 8اِف و ا ادلشاركة تد بلغت حمسؤسااهت إفحيث ) الياباف ىي

  .مسؤساة 289إمجاِفبادلملكة ادلتحدة تد تضمن عدد  ftse4goodف مسؤشر إف 2007فمرب عاـ و يف نو 

رلتمع و مات ادلاتثمرين و كحف أو العادلي بتغيَت ادلناخ  ىتماـااليف الفًتة احلالية من  عًتؼاتد  Ftseمسؤشر  إف
 .تغيَت مناخها أثارزبفيض و لية اخلاصة بتحديد سؤو ادلا تأخذ أف ادلسؤسااتتع من  و يت ،سعو أ

 للمسؤسااتبتغيَت مرحلي يف معايَت تغيَت ادلناخ  Ftseتاـ مسؤشر  2009 ،2008ثناء عامي أتيجة لذلك فنو  
 أفغلب  ادلسؤسااتتلك  فإالايارات"  إنتاجو الفضاء  أعماؿمرتفع " على سبيل ادلثاؿ  تأثَتذات  أعماذلااليت تعترب 

حد مسؤشر أا و نو ا يكو ما رغب إذا إليها اإلشارةلمعايَت اليت مت عات الثبلثة لو اجملم إُف باإلضافة ،تفي دبعايَت تغيَت ادلناخ
ftse4good.

1 

   Dow jones sustainability index (djsi) مؤشر استدامة: الفرع الثاني

ادلاِف  األداءالذي يتتبع  ؿو األيعترب ادلسؤشر العادلي  وىو  1999يف عاـ  dowjonesمسؤشر استدامة  إطبلؽمت  
عدد  ألكرب األعلى % 15خذ نابة أتمد ادلسؤشر على عيو  ،ؿ العاَفو عرب د االتتاادية للمسؤساات لبلستدامة ادلعتمدة

 يتم اختيارو  ،األجليلة و االجتماعية طو البيئية و على ادلعايَت االتتاادية  تأسياا ،ؿ العاَفو عرب د مسؤساة 2511
عة و رل 58االستدامة يف كل من  الذي ػلدد تائديو  ،ادلسؤسااتري الستدامة و نات ادلسؤشر طبقا لتقييم دو مك

  2.مسؤساة 131" يتضمن Djsiادلسؤشر العادلي "  أصبح 2007 عاـ  برو أكتيف و للاناعة 

                                                           
1
 Fts4good, fts4good climate change criteria, 2007 b. In Site Internet: Www. ftse. Com/ ftse 4good. Retrieved 

on: 10.03.2014. 
2
 Dow jones sustainability index  )djsi(, 2007. In Site Internet:  www. Sustainability index. Com/07/-htmle/indexes/. 

Retrieved on: 10.03.2014. 
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   Carbon  Disclosure  Leader  ship  index فو مؤشر قيادة اإلفصاح عن الكرب: الفرع الثالث
باعتبارىا  2002 يف عاـ Carbon Disclosure Project ف و ع اإلفااح عن الكربو مت طرح مشر 

من  315مات لعدد و فَت معلو ت وىي تاعى ضلو يتمثل مركزىا يف ادلملكة ادلتحدة و ال هتدؼ لتحقيق الربح،  سؤساةم
بالنيابة عن ىسؤالء ادلاتثمرين من و الر " و ف دو تريلي 41ؿ و ؿ العاَف " بإمجاِف أصو ادلااعلُت من ادلسؤساات الرئياية ح

مات عن و ياعى لتضمُت معل Carbon Disclosure Projectف و الكربع اإلفااح عن و ف مشر إف ،ادلسؤساات
الفرص ادلقدمة يف و اجهها و ترتبط بادلخاطر التجارية اليت ت 2007يف عاـ  مسؤساة 2400 ، العاَف مسؤسااتكرب أ

 اتادلسؤساف أيضا مع تلك و ع اإلفااح عن الكربو يعمل مشر و ىذا  ،ت اخلضراءو غاز البيو ء انبعاثات تغيَت ادلناخ و ض
 1.تكاملها يف أعماذلاو ف و زبفيضات انبعاثات الكرب اسًتاتيجيةفَت و دلااعدهتم على التأكد من ت

ع اإلفااح و ا مشر و الذين كتب ،أفاد احملللُت ادلاتقلُت من ماتشاري القيمة االسًتاتيجية 2007منذ عاـ و 
 500ف من عدد و ي عن الكربو اح الانع اإلفاو ف يف تقريرىم عن تقييم االستجابات ادلقدمة إُف مشر و ي للكربو الان

ف و تك 2007يف عاـ و داخل مسؤشر تيادة اإلفااح عن ادلناخ  ادلسؤسااتترتيب و  ،فااحاهتاإدة و باالرتباط جب مسؤساة
ف و ضيح أسباب الفرؽ بُت استجاباهتا للدراسة ادلاحية عن اإلفااح عن الكربو تد مت تو  ،مسؤساة 41ادلسؤشر من عدد 

 تقييم اسًتاتيجية تغيَت ادلناخ.و انبعاثات الغاز  تأسياا على التقرير عن

ادلتضمن يف  ادلسؤسااتترتيب  Carbon Disclosure Projectف و ع اإلفااح عن الكربو تد شرح مشر و 
 ادلسؤسااتف كافة أو نقطة  100ف من و حيث أشار إُف نطاؽ يتك ؛فو ع اإلفااح عن الكربو الدراسة ادلاحية دلشر 
بادلملكة  مسؤساة 20اِف و مت إدخاؿ ح 2007يف عاـ و  ،ثر يتم إدخاذلا داخل ادلسؤشركأ وأ 85اليت ربقق درجة من 

 ؿ اآليت:و ضح يف اجلدو ىذا الًتتيب مو ؛ ادلتحدة يف ذلك ادلسؤشر

دليل االستدامة و  ukمؤشر و  fise4good global بالمملكة المتحدة في المؤسساتعدد  :3-2ؿ رقمو جد
 cdli2007ف و الى دليل قيادة افصاح الكرب باإلضافة  dowjones    لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ادلسؤسااتإمجاِف 
 يف ادلسؤشر

 ادلسؤسااتإمجاِف 
UK 

Ftse  250لعدد 
 مسؤساة

Ftse 100لعدد 
 مسؤساة

 الدليل

289 289 117 79 Ftse4good uk 

index 

697 99 24 75 Ftse 4 good 

global index 

35 58 11 47 Djsi world 

                                                           
1
Carbon Disclosure Project, carbon disclosure project: about the carbon disclosure project, 2007a. In Site 

Internet:  www. C d pc. Com. /. Retrieved on: 10.03.2014. 
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68 20 0 20 Cdli 

- 26 2 24 Fise 4 good and 

djsi world not 

cdlt 

- 2 0 2 Fise 4 good and 

djsi not cdlt 

- 2 0 2 Djsi world and 

cdlt not ftse 

- 16 0 16 Ftse 4 good and 

djsi world and 

cdle 

 األوُف، الطبعة اإلسكندرية، ،اجلامعية الدار ،المستدامة التنمية عن والمراجعة المحاسبة لطفي، محدأ الايد أمُتالمصدر: 
 .239، ص2133

 نماذج التقرير عن التنمية المستدامةالمطلب الثاني:
يف ظل مدخل التقرير عن التنمية ادلاتدامة باستعماؿ رلموعة من ادلسؤشرات  ادلتداخلة، ؽلكن إغلاز النماذج 

 التالية:  
      Triple Bottom Line Reporting ** التقارير ذجو نم: الفرع األوؿ

 ,people : باسم أيضا تعرؼو   3BL وأ  TBL لػ سلتار The triple bottom line الثبلثية تقارير     
  planet, profits  وأThe Three Pillars ،   الباحث طرؼ من رتو ط الثبلثية تقارير عبارةو    John 

Elkington افو بعن  3991 سنة الاادر كتابو يف " Cannibals with Forks: the Triple Bottom 
Line of 21st Century Business " األخذ ادلسؤساات على غلب أنو أعرب الكتاب ىذا خبلؿ من حيث 

 1ادلالية. بنتائجها اىتمامها درجة بنفس االجتماعيةو  البيئية أعماذلا نتائج االعتبار بعُت
سؤساة شرعية إال إذا أخذت ف للمو أنو لن تك A.joyeau و  P.R.demontrondيرىيف ىذا اإلطار و   

 2.ذج التقارير الثبلثيةو بعُت االعتبار األبعاد الثبلثة ادلشكلة لنم
تت الراىن استخداـ ادلسؤساات للتقارير الثبلثية عن نتائج أعماذلا نتيجة التنافس من أجل و لقد تزايد يف الو      

 وىو ت ال تعد رلرد كيانات اتتاادية فقط، ينبع ىذا األمر من فكرة أف ادلسؤسااو اؿ، و س األمو رؤ  وجذب العمبلء 
                                                           

تعٍت اخلط األخَت يف ادليزانية، غَت أف أغلب مراجع التايَت باللغة العربية تتبٌت عبارة التقارير الثبلثية كًتمجة  Bottom Line إف الًتمجة اللغوية دلاطلح **
 Triple Bottom Line Reporting. اتتاادية لعبارة

1
Delphine Gendre-Aegerter, La Perception Du Dirigeant De Pme De Sa Responsabilité Sociale: Une Approche 

Par La Cartographie Cognitive, These De Doctorat En Sciences Economiques Et Sociales Sous La Direction De 

Eric Davoine, La Faculte Des Sciences Economiques Et Sociales De L’universite De Fribourg, Suisse, 2008, P141.  
2
 Philippe ROBERT-DEMONTROND, Anne JOYEAU, Résistances des consommateurs à la labellisation   

sociale: de la critique des modalités à la critique de la logique économique sous-jacente, 9th International 

Conférence Marketing Trends, VENICE, 21-23 Janvier 2010, P 03.   
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لكن أيضا و  ،ر التجاريو ع االتتاادي ليس فقط من ادلنظو مر الذي يدفع إدارة ىذه ادلسؤساات إُف التفكَت يف ادلشر ألا
ـ التقارير الثبلثية عن نتائج و ر مفهو راء ظهو عليو فإف الفكرة األساسية اليت تكمن و  ،البيئيو رين االجتماعي و من ادلنظ

 وؽ أو ضع ادلسؤساة يف الاو حيد لو احملدد ال وَف يعد ى ،ًن أداء ادلسؤساات تتمثل يف أف األداء ادلاِفو األعماؿ عند تق
مات عن اآلثار االجتماعية و فَت ادلزيد من ادلعلو ما، بل يتعُت عليها االستجابة للمطالب اخلاصة بتو ى صلاحها عمو دلات

 البيئية ألنشطتها.و 
 1:ذجو ظلجز لؤلبعاد الثبلثة ذلذا األو يف ما يلي عرض مو     

تركز على  و ر ادلرتبطة بالتعامبلت االتتاادية للمسؤساة و ىي تغطي األمو  :مؤشرات األداء االقتصادي (1
عليو فإنو من ، و ضع االتتاادي لؤلطراؼ أصحاب ادلالحة نتيجة ألنشطة ادلسؤساةو كيفية تغَت ال

مات ادلالية و ادلعلو  افر الشفافيةو نتائج أعماؿ ادلسؤساة ت تضمن التقارير الثبلثية عن ؛الناحية االتتاادية
 ؛ردينو ادل والشركاء التجاريُت و  العمبلء و العاملُت و تت ادلناسب لكل من ادلاتثمرين و يف ال

تع الذي تعمل فيو و هتتم بتأثَت ادلسؤساة على النظم االجتماعية داخل ادل :مؤشرات األداء االجتماعي (2
ف على الااٌف العاـ للمجتمعات اليت تعمل فيها و ر يكو ؿ ىذا ادلنظعليو فإف الًتكيز من خبلو 

التنمية و ادلمارسات األخبلتية و مات عن ادلعايَت و ذج التقارير الثبلثية معلو فر ظلو ادلسؤساات، حيث ي
   ؛التربعات اخلَتية وكذا بيانات خاصة بتعيُت العاملُت و  ،ادلهنية

غَت احلية متضمنة النظم البيئية و سؤساة على النظم الطبيعية احلية هتتم بتأثَت ادل :مؤشرات األداء البيئي (3
كذا و تااعد تلك ادلسؤشرات يف ربديد التأثَتات البيئية األكثر أعلية و ادلاء، و اء و اذلو األرض و ية و احلي

 إظهار األىداؼ البيئية للمسؤساات.
آخر و نية إُف عنار اتتاادي و لية القانو اسؤ مع ذلك فإف فكرة التقارير الثبلثية ال تعٍت تياـ ادلسؤساة بتقايم ادلو 

حدة و بل على العكس غلب النظر إُف كافة العناصر ك ،النظر ألي منهم دبعزؿ عن اآلخرو ثالث بيئي،  واجتماعي 
 احدة، حيث أف أي عنار منهم ياهم بنفس القدر يف ربقيق اذلدؼ النهائي للمسؤساة.و 

كما أهنا   ،ترتبط يف ما بينهاذج و ائج الثبلثة ادلشكلة ذلذا النمأف النت John Elkington يف ىذا اإلطار يرى و  
عليو يضيف ىذا الباحث أف ادلسؤساات اليت تاتطيع أف تقدـ لفئات أصحاب ادلااٌف  و ،تتعارض يف بعض األجزاء

ىي  فايهايات أداء جيدة يف ىذه اجملاالت الثبلثة مقارنة دبناو عن تدرهتا على ربقيق ماتو اضحة عن ماتقبلها و رة و ص
 2.ؽ يف األخَتو اليت ؽلكنها التف

                                                           
1
 Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), Analyse comparative  d’indicateurs de 

développement durable", octobre 2003, P 10.  

 
2
 Erwan harscoet, Développement d’une comptabilité environnementale orientée vers la création de valeur: 

l’application a un investissement de prévention des pollutions, Thèse de doctorat en génie industriel sous la 

direction de Daniel FROELICH, l’école national supérieure d’arts et métiers, CHAMBERY, FRANCE, 2007, P 61.  
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، فقد مت اعتماده رمسيا من طرؼ كذا الشهرة الكبَتة اليت أضحى يتمتع هباو ذج التقارير الثبلثية و نتيجة ألعلية ظلو 
 la valeurكأداة لقياس القيمة العليا للمسؤساات   2000بية بداية من شهر أفريل سنة و ر و ضية األو ادلف

Supérieure Des Entreprises ، ىي القيمة اليت ال تأخذ فقط بعُت االعتبار األداء االتتاادي للمسؤساة و 
 و A.dohouىذا ما دفع كل من و  .1اجد فيوو تنمية اجملتمع الذي تت ولكن أيضا مدى مااعلتها يف محاية البيئة و 

N.berland ًن األداء الشامل و الرئياية لتق ونيةاكس واألصللذج التقارير الثبلثية أصبح ؽلثل ادلقاربة و إُف اعتبار أف ظل
 2.للمسؤساة
.  ادلااعلُت من بدال ادلالحة ذات األطراؼ على تقع سؤساةادل ليةو ماسؤ  فو تك أف يقتضي TBL  ـو مفه إف 

 ـو تق اليت باألعماؿ مباشر، غَت وأ مباشر بشكل إما يتأثر، شخص أي إُف يشَت" ادلالحة أصحاب" احلالة، ىذه يف
 أصحاب مااٌف لتنايق سيلةو ك التجاري الكياف استخداـ ينبغي ادلالحة، ذات األطراؼ لنظرية فقاو  ،سؤساةادل هبا

 ربح.( ادلالك) ادلااعلُت تعظيم من بدال ادلالحة،
 وى ادلاِف األداء يعد َف ادلسؤساات، تقييم عند أنو يف األعماؿ نتائج عن الثبلثية التقارير ـو مفه يرى الباحث أف

 للمطالب االستجابة ادلسؤساات على يتعُت بل ،سؤساةادل صلاح ىو دلات وأ ؽو الا يف سؤساةادل ضعو ل حيدو ال احملدد
 .ألنشطتها البيئيةو  االجتماعية اآلثار عن ماتو ادلعل من ادلزيد فَتو بت اخلاصة
 آخرو  ياتتااد عنار إُف نيةو القان ليةو ادلائ بتقايم سؤساةادل تياـ تعٌت ال لثبلثية ا التقارير ففكرة ذلك، معو  

 حدةو ك العناصر كافة إُف النظر غلب العكس، على بل اآلخر، عن دبعزؿ  منهم أي إُف النظرو  بيئي ثالثو  اجتماعي
  .مسؤساةلل النهائي اذلدؼ ربقيق يف القدر بنفس ياهم منهم عنار أي إف حيث احدة،و 

    Global Reporting Initiative ***  العالمية اإلبالغ مبادرة :الفرع الثاني
   بيئيا ادلائولة االتتااديات ائتبلؼ من مبادرة على بناء 1997 عاـ يف GRI العادلية اإلببلغ مبادرة أنشئت

CERES  ادلتحدة األمم برنامج مع شراكة يف PNUE، احلكومية غَت وادلنظمات الشركات ذبمع ادلذكورة بادلبادرة 
 طويلة دولية كمبادرة ادلذكورة ادلبادرة عرؼتو  ،اآلخرين ادلالحة أصحاب شلثلي و، التجارية واجلمعيات وادلنظمات

 اليت ادلسؤساات خبلؿ من ادلاتدامة التنمية عن الطوعي لئلببلغ التوجيهية ادلبادئ ونشر تطوير إُف هتدؼ واليت، األجل
 تقارير تأثَت زيادة يف بترغ ادلذكورة وادلبادرة. وخدماهتا ومنتجاهتا االجتماعية واألنشطة البيئية األبعاد معاجلة يف ترغب

                                                           
1
 François lépineux, Dans quelle mesure une entreprise peut-elle être responsable a l’égard de la cohésion 

sociale?, thèse de doctorat en sciences de gestion sous la direction de Yvon PESQUEUX, Conservatoire national 

des arts et métiers, Laboratoire d'Investigation en Prospective, Stratégie et Organisation (LIPS), PARIS, 2003, P 

93.  
2
 François lépineux, op.cit, p  94 .  

 جل ترمجة ماطلحمن أ " المبادرة العالمية لإلبالغ "بدال من عبارة  "المبادرة العالمية للتقرير "يف بعض ادلراجع العربية يتم استخداـ عبارة  ***

Global Reporting Initiative. 
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 يعكس شلا ادلاتمر التحاُت إُف يهدؼ التوجيهية ادلبادئ تاميم أف للمسؤساات، حيث ادلالية التقارير يف االستدامة
 تطوير على تعمل العادلية اإلببلغ ومبادرة  م1997 عاـ منذ. واالجتماعية واالتتاادية البيئية أو لبلستدامة الثبلثة األبعاد
 .ادلاتدامة للتنمية الثبلثة اجلوانب عن لئلببلغ مشًتؾ إطار

 خارجية دباادر واالستعانة العمل فرص وخلق العاملة للقوى واإلنتاجية، والفوائد، األجور : االقتصادية الجوانب
 البشري؛ ادلاؿ رأس أشكاؿ من ذلك وغَت التدريب يف واالستثمار، والتطوير البحث على لنفقات، واإلنفاؽل

 ؛البشريةوالاحة  البيولوجي والتنوع والًتبة وادلاء اذلواء على واخلدمات وادلنتجات العمليات تأثَت : لبيئيةا الجوانب
، اإلنااف وحقوؽ، العمل تانوف، احلاليُت ادلوظفُت على واحلفاظ، العمل يف والابلمة الاحة : االجتماعية الجوانب
1الباطن من ادلقاولُت على العمل وظروؼ واألجور

. 
نشرت ناخة أولية من ادلبادئ التوجيهية للتقرير عن التنمية ادلاتدامة وبعد فًتة من الشروحات  1999سنة  يف

و تعترب  ،2000  لتجارب وادلشاورات ادلكملة، ظهرت الناخة الرمسية للمبادئ التوجيهية يف جواف من سنة لالوافية 
التحاليل والتشاور ومراجعة ادلبادئ التوجيهية اليت  كتكملة جملموعة من التجارب و  2002الناخة اليت نشرت سنة 

ازبذ كل من  ،2002، مت إدخاؿ عدة تعديبلت على ادلبادئ التوجيهية لانة 2007ويف سنة   ،1999صدرت سنة 
ادلنتدى االتفاؽ العادلي لؤلمم ادلتحدة ومنظمة التعاوف والتنمية االتتاادية واجمللس األورويب للوزراء وادلفوضية األوروبية و 

مسؤساة يف  130االتتاادي العادلي من ىذه ادلبادئ التوجيهية مرجعا يف مراسبلهتم ألصحاب ادلالحة كما أف أكثر من 
 2.بلد تعتمد على ادلبادئ التوجيهية يف وضع تقاريرىا عن التنمية ادلاتدامة 21
األداء بالنابة  ًنو تقاستخدامًا ل للتقريرلعادلية ىي أكثر األطر ا GRI لتقريرادلبادرة العادلية لذبدر اإلشارة إُف أف و    

 لتقريرا مبادرةو  ،ادلسؤسااتاطنة و إُف معايَت م مكافحة الفااد، باإلضافةو البيئة، و العمل، و ؽ اإلنااف، و دلعايَت حق
 االتتاادي فااحاإل من ذبعل أف يف تتلخص رسالتهاو  ،فو متعدد مالحة أصحاب فيها يشًتؾ عملية ىي العادلية

القابلية للمقارنة شأنو يف و  حو ضو الو ادلاداتية و  اصفات الارامةو م ألعلى تاتجيب تينيةو ر  شلارسة االجتماعيو  بيئيالو 
  3 فة.و ذلك شأف التقارير ادلالية ادلعر 

                                                           
1 Emmanuelle champion et corinne gendron, Chantier responsabilite sociale corporative document synthese en 

appui a la reflexion du chantier rse, Chaire économie et humanisme, Septembre 2003, p 13. 
رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلو االتتاادية،  ،داء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامةالتحكم في األالعايب، عبد الرمحاف  2

 .186ص  ،2011، اجلزائر، 1جامعة سطيف 
3
 Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), Analyse comparative d’indicateurs de 

développement durable, Op.cit, P 109.  
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 ،عادلياً  للتنفيذ ف تابلةو تك االستدامة عنلتقرير ل جيهيةو ت مبادئ نشرو  صياغة على العادلية لتقريرا مبادرة تعملو 
 ألنشطتها االجتماعيةو البيئية و  االتتاادية األبعاد عن اإلببلغ يف عاً و ط جيهيةو الت ادلبادئ ىذه ادلسؤساات عتتبو 
 ادلالحة أصحاب بُت اآلراء افقو ت على ـو تق عملية خبلؿ من باستمرار ادلبادئ تلك تاتكملو  ،خدماهتاو  منتجاهتاو 

 .ادلتعددين
 مسؤشرات 47 و أساسية مسؤشرات بينها من 50 ،اجملموع يف مسؤشراً  97على  GRI ذجو ما يشتمل ظلو عمو  
  1ادلااٌف. أصحاب كذا سلتلف فئات  وادلسؤساات  دلعظم ادلسؤشرات األساسية ىامة بالنابة تعتربو  ،إضافية

 :يتمثل يف حاب وجهة نظرنا GRIلػ  حيث اذلدؼ األساسي

 ؛وادلعايَت والقواعد االستدامة ادلتعلقة بالقوانُتبوتقييم األداء اخلاص  ربديد ادلاتوى .1
 ؛ادلائولية أماـ األطراؼ ادلعنية الداخلية واخلارجية ربمل .2
 .األخرى ادلسؤسااتإغلابياً وسلبياً، ومقارنة األداء الداخلي مع أداء  ادلسؤساة االتتااديةتأثَت  كيفية  استعراض .3

 GRI الػ تقارير ومعايَت زلاور لتطور تارؼلي تالال وىنا

 الػ ناخة صدرت 2000 عاـ يف GRI باسم    G1؛ 
 الػ ناخة صدرت 2002 عاـ يف GRI باسم    G2؛ 
 الػ ناخة صدرت 2006 عاـ يف GRI باسم    G3؛ 
 الػ ناخة صدرت 2008 عاـ يف GRI باسم  G3.1؛ 
 الػ ناخة صدرت 2013 عاـ يف GRI باسم     G4. 

دلااعدة القائمُت على  2013عاـ  G4 ثيقة اإلرشاداتو ؽ اإلصدار الرابع لطبلبإالتطور األخَت للمبادرة كاف 
األكثر تأثَتاً على و مااعليها و بتضييق الًتكيز فقط على ادلناطق اليت ىي ذات أعلية عالية دلسؤسااهتم  االستدامةتقارير 
ؿ من خبلؿ االستجابة إُف و يضعهم يف ادلقاـ األو يركز على أصحاب ادلالحة    G4 دبعٌت آخر فإف الػو  ،أعماذلم

اإلجراءات اليت تااعد على إنشاء تأثَت إغلايب على أعماذلم و الاياسات و  االسًتاتيجيةتقاسم و  ىتماماهتماو مااحلهم 
 البيئة.و اجملتمع و 

جهة و مو رة و يقدـ منهجية متطو "، القضايا ذات الصلةؿ "و اسع حو على نطاؽ و يتحدث   G4 لذا فإف الػ 
 لئلفااح عن األداء.

                                                           
1
، مسؤسبر األمم ادلتحدة للتجارة االستدامة وعن للمؤسسات االجتماعية المسؤولية عن باإلبالغ يتعلق فيما والمعايير واإلرشادات األدوات ،آدامز جرو ر  
        .31، ص 2116 ،-القضايا الراىنة و االذباىات  –على اجملتمع  ادلسؤسااتؿ كشف البيانات ادلتعلقة بتأثَت و التنمية حو 
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يف و ُف على الاعيد العادلي و شادات حديث النشأة فإنو اليزاؿ يف مراحلو األثيقة اإلر و ف اإلصدار الرابع لو كو  
سائل لتحري و مع ذلك فقد تبنت العديد من ادلسؤساات ىذا اإلصدار احلديث كأفضل الو  ،خاوصا ادلنطقة العربية

 . باذباه ربقيق االستدامة لية االجتماعيةو ادلاسؤ  وإصلازاهتم ضل
 تقارير إلعداد التوجيهية ادلبادئ مراجعة يتم كما ،وتطويرىا G4 التوجيهية ادئادلب زبطيط مت الاياؽ ىذا ويف
 وأحدثها التوجيهية ادلبادئ أفضل إُف للتوصل دورية باورة التقارير إلعداد العادلية ادلبادرة عن الاادرة االستدامة

 مااعدة ىو الرابع، التحديث  G4هيةالتوجي ادلبادئ من اذلدؼ إف ،االستدامة تقارير إعداد يف الفعالية ربقيق هبدؼ
 سؤساةادل ماائل حوؿ تيمة معلومات على وربتوي وموضوعية، جوىرية استدامة تقارير إعداد على التقارير مقدمي
 .تياسية شلارسة االستدامة تقارير إعداد وجعل باالستدامة، وادلتعلقة أعلية األكثر

 وماتخدميها التقارير واضعي من مئات فيها شارؾ ةمفّال عملية خبلؿ من التوجيهية ادلبادئ ىذه وضعت
 لدعم العادلي ادلاتوى على صلة ذا إطاراً  توفر G4 التوجيهية ادلبادئ فإف لذا ،العاَف أضلاء شىت من احملًتفُت والوسطاء

 مفيدة ماتادلعلو  جلعل والًتابط الشفافية من ادلطلوب القدر إُف الوصوؿ على يشجع شلا التقارير، إلعداد تياسي هنج
 ،سؤسااتادل مجيع ويف عادلياً  التطبيق تابلة لتكوف G4 التوجيهية ادلبادئ صممت وتد ،واجملتمع لؤلسواؽ وموثوتة
 التقارير إلعداد العادلية ادلبادرة عن الاادرة األخرى وادلواد اخلدمات تدعم كما ،العاَف أضلاء شىت يف والاغَتة، الكبَتة

 التقارير لواضعي سواء استخداماً، أسهل التوجيهية ادلبادئ جعل إُف هتدؼ واليت G4  التوجيهية ادلبادئ خاائص
 .تطاع أي من االستدامة تقارير إعداد يف العهد حلديثي أو اخلربة ذوي

 ادلبادئ فإف التقارير، إلعداد العادلية ادلبادرة عن الاادرة التوجيهية ادلبادئ جلميع بالنابة احلاؿ ىو وكما
 واستخداـ بقبوؿ ربظى واليت التقارير إعداد يف معينة دبوضوعات ادلختاة الوثائق من مراجع تتضمن G4 التوجيهية

 وادلمارسات ادلعايَت من رلموعة مقابل األداء حوؿ التقارير إلعداد متكامل كإطار ماممة وىي واسع، نطاؽ على
 .االستدامة يف ادلختلفة

 أشكاؿ يف باالستدامة اخلاصة اإلفااحات عرض كيفية حوؿ إرشادات G4 التوجيهية ادلبادئ توفر كما
 تناتش تقارير أو سنوية، تقارير أو متكاملة، تقارير أو االستدامة، عن منفردة تقارير كانت سواء :التقارير من سلتلفة
 ادلعلومات بُت بالتكامل تقضي اليت الناشئة الفكرة وتعد ،اإلنًتنت شبكة على منشورة تقارير أو معينة دولية معايَت

 زلوري أمرٌ  االستدامة إف وإغلابيا، ىاماً  تطوراً  اجلوىرية ادلالية ادلعلومات من غَتىا مع باالستدامة ادلتعلقة االسًتاتيجية
 معلومات تكوف أف غلب لذا ،الادد ىذا يف أعليتها وستزداد واجملتمع واألسواؽ سؤسااتادل فيو ستمرّ  الذي التغيَت يف

 1.متكاملة تقارير لب يف موجودة ،سؤساةبادل اخلاصة القيمة آلفاؽ بالنابة اجلوىرية أو الالة ذات االستدامة
 2:ادرة التقرير العادليةباع من االفااحات ادلتضمنة يف مو نأحيث ىناؾ ثبلث 

                                                           
 org GRI. https:// www.globalreporting :بادرة االببلغ العادليةدلُف ادلوتع الرمسي إ ينظر 1
 GRI. https:// www.globalreporting.org :بادرة االببلغ العادليةدلادلوتع الرمسي  إُف ينظر 2
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  المالمح التنظيمية:و االستراتيجية strategy and profile   ىي االفااحات اليت تضع الاياؽ العاـ
 كمتها؛و حو مبلزلها التنظيمية و لتنظيمي على سبيل ادلثاؿ اسًتاتيجية ادلسؤساة االتتاادية لفهم االداء ا

 دارة:مدخل اإل management approach  ىي االفااحات اليت تغطي كيفية تياـ ادلسؤساة االتتاادية
 فَت سياؽ لفهم االداء يف رلاؿ زلدد؛و عات من اجل تو ضو عة من ادلو بدراسة رلم

 داء:مؤشرات األ Performance Indicators مات تابلة للمقارنة عن و ىي ادلسؤشرات اليت تتبٌت معل
 االجتماعي للمسؤساات االتتاادية. و االداء االتتاادية، البيئي 
 :(B( َو )A) تادر ذلذه ادلبادرة ىي:  ىنالك نوعُت من التقارير

 ( التقريرA) يار(مع 58)تبلغ  ادلعايَت العامة لئلفااح والذي غليب فقط عن 
   ( التقريرB) معيار( 91)تبلغ  ادلعايَت احملددة لئلفااح والذي غليب أيضاً عن 

 : G4 الػ حاب درجات تانيف التقاريرأما عن 
 :GRI ( إذا ُحكم التقرير من أحد اجلهات ادلعتمدة لدى منظمة +B ( و ) A+ سُبنح التقارير درجة )

  :G4 ػ ؿ الفًتة الزمنيةأما 
تقـو بإعداده، وبعد ذلك يكوف  GRI استعراض مجيع إصلازاهتا الاابقة يف أوؿ تقرير تااديةسؤساة االتػلق للم

 ذلا اخلَت بتقدؽلو وربديث معلوماتو بشكل سنوي أو كل سنتُت.
 " ISO 26000" المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية: الفرع الثالث

حوؿ ادلاسؤولية اجملتمعية وال يقاد  اختياريتخدـ كدليل إرشادي تا أوؿ مواصفة عادلية يف ادلاسؤولية اجملتمعية
 منها اإللزاـ واالعتماد، فليس ذلا شهادة معتمدة كبعض ادلواصفات القياسية.

ال يقاد من ادلواصفة أف تكوف دليبًل على نشأة تانوف دوِف جديد متعارؼ عليو، وإف كاف ال يلـز امتناع 
الدولية أف ربل زلل ماسؤولية الدولة أو تغَتىا، بل إهنا ربث على احًتامها واحًتاـ  ال ؽلكن للمواصفة ذلك ماتقببًل.

 1ادلواثيق الدولية ادلتعارؼ عليها عادلياً.
 :سؤسااتمن تبل مجيع أنواع ادل ستخداـلبلادلواصفة معدة وىذه 

 يف القطاع العاـ والقطاع اخلاص 
 يف البلداف ادلتقدمة والبلداف النامية 

 

                                                           
1
ىيئة التقييس لدوؿ رللس التعاوف لدوؿ اخلليج  ،«نحو تقارير مسؤولية مجتمعية أكثر فاعلية“ »ISO 26000”المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية ف اإلرحيم، سفيا 

 .14، ص 2131العربية، 
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مّثل ىسؤالء اخلرباء ست ، إتليمية سؤساةم 61دولة و 11ر من ذه ادلواصفة دبشاركة مئات اخلرباء من أكثمت إعداد ى
 ،ادلنظمات غَت احلكومية ،العماؿ ،الاناعة ،اجلهات احلكومية ،ادلاتهلكوف)رلموعات من األطراؼ ادلعنية: 

 1(.ادلتقدمةمع مراعاة التوازف بُت الدوؿ النامية و  منظمات اخلدمات الدعم والبحث
 للعمل تعهاو م وأ نشاطها وأ حجمها عن النظر بغض ،ادلسؤساات اعو أن جلميع جيهاتو ت 26000 وايز  تقدـ

 2:صو خبا إرشادات بتقدًن اجتماعيا ؿسؤو ما بو بأسل
 ؛االجتماعية ليةو بادلائ ادلتالة التعريفاتو  ادلاطلحاتو  ادلفاىيم (3
 ؛االجتماعية ليةو ادلائ خاائصو  اذباىاتو  خلفية (2
 ؛االجتماعية ليةو بادلاسؤ  ادلتعلقة ادلمارساتو  بادئادل (1
 ؛االجتماعية ليةو بادلاسؤ  الالة ذات األساسية القضاياو  اضيعو دلا (6
 رلاؿ ضمن شلارساهتاو  سياساهتا خبلؿ منو  بأسرىا ادلنظمة يف اجتماعيا ؿو ادلائ ؾو الال تعزيزو  تنفيذو  دمج (5
 ؛ذىاو نف

 ؛معهم التعاملو  ادلالحة أصحاب ربديد (4
 .االجتماعية ليةو بادلاسؤ  ادلتعلقة األخرى ماتو ادلعل و األداءو  االلتزامات، تبادؿ (1

 حيث الشكلمبلحق،  عدةو د و سبعة بنو مقدمة و من سبهيد  ISO26000 اصفة العادليةو ادل بنودف و تتكحيث 
 3:ظلوذج ىذه ادلواصفةضح و يالتاِف 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 .12، ص 2119، لية الشركاتسؤو ادلركز ادلارى دلا وزارة اإلستثمار، ISO 26000لية المجتمعية والمواصفة الدولية ؤو المس، أسامة ادلليجى 
 ، نشرة تعريفية. ISO 26000، المسؤولية االجتماعيةمسؤساة تنمية ادلعرفة،  2
 مقاؿ متاح على ادلوتع اإللكًتوين التاِف: ISO26000 . المسؤولية المجتمعية في ضوء المواصفة العالمية عوض ساَف احلريب، 3

http://www.aleqt.com/2010/03/21/article_366761.html /. Retrieved on: 10.03.2014.   
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 26111: نموذج شامل لإليزو 3-2شكل رقم

 
Source: Rebecca Bowens, comprendre la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale 

ainsi que ses liens avec d’autres normes et les possi bilités d’évaluation parallèles, SGS SA 

2011, p 06.  

 حيث بنود ىذا النموذج ؽلكن شرحها يف اجلدوؿ ادلواِف:
 20222ويز ااصفة و هيكل م :3-3جدوؿ رقم

 ى البندو شرح محت الهدؼ منه البند

 اجملاؿ (3البند )
 ود أو ػلدد القيو اصفة، و ادل ى الذي تغطيو ىذهو ربديد احملتو تعريف 

لية تقدـ دليبل و الد اصفةو االستثناءات، كما أنو ينص على أف ىذه ادل
 .تعهاو م واع ادلنشآت بغض النظر عن حجمها أو إرشاديا جلميع أن

 تعريفاتال (2البند )

ادلاتخدمة يف ىذه  ػلدد ىذا البند معاين ادلاطلحات الرئياية
ماطلحا، أعلها ماطلحا:  22بلغ عدد التعريفات و اصفة، و ادل

أصحاب  و (Social Responsibility) لية االجتماعيةو ادلاسؤ 
 stakeholder). ادلالحة )
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لية و فهم ادلاسؤ  (1البند )
 االجتماعية

ضح و ي ولية االجتماعية و ـ ادلاسؤ و مفه يشرح ىذا البند بشكل مفال
 أىم خاائاها.

لية و مبادئ ادلاسؤ  (6البند)
 االجتماعية

القابلية  لية االجتماعية ىي:و اصفة سبعة مبادئ للماسؤ و حددت ادل
ؾ األخبلتي، احًتاـ مااٌف األطراؼ و الشفافية، الال ،للمااءلة

احًتاـ ؾ، و لاللية لو ف، احًتاـ األعراؼ الدو ادلعنية، احًتاـ سلطة القان
 ؽ اإلنااف.و حق

 (5البند)

لية و االعًتاؼ بادلاسؤ 
التعرؼ  واالجتماعية 

على اصحاب ادلالحة 
 التفاعل معهم و

ليتها االجتماعية، من خبلؿ و دباسؤ  سؤساةىذا البند اعًتاؼ ادل ؿو يتنا
كذلك الطريقة اليت ينبغي هبا و  ع،ربديد تأثَتاهتا الالبية يف اجملتم

ربديد  والتنمية ادلاتدامة،  َتات من أجل ادلااعلة يفالتادي ذلذه التأث
 إشراكهم يف شلارساهتا االجتماعية.و ادلالحة  أصحاب

 (4البند)
عات الرئياة و ضو دليل ادل
 لية االجتماعيةو للماسؤ 

فيو ذكر للمجاالت األساسية الابع  واصفة، و د يف ادلو أىم البن وى و
 ىي:و  ادلسؤسااتتبل اجب تبنيها من و ال ولية االجتماعية و للماسؤ 

 ة،شلارسات العماؿ، البيئ ؽ اإلنااف،و حق ة،كمة ادلسؤسايو احل
تضايا ادلاتهلك،  ،ادلسؤسااتو ادلمارسات التشغيلية العادلة مع األفراد 

 .تنمية اجملتمعو مشاركة 

 (1البند)
ؿ و دليل إرشادي ح

لية و تطبيق ادلاسؤ 
 االجتماعية

جملتمعية يف حيز ادلمارسة يقدـ ىذا البند دليبل حوؿ وضع ادلاسؤولية ا
داخل ادلسؤساة االتتاادية، ويشمل ذلك دليبل ارشاديا حوؿ فهم 

اجملتمعية عرب ادلسؤساة،  ةادلاسؤولية اجملتمعية للمسؤساة تكامل ادلاسؤولي
االتااالت ادلتعلقة بادلاسؤولية اجملتمعية، تطوير االداء وتقوًن ادلبادرات 

 .التطوعية اخلاصة بادلاسؤولية اجملتمعية
 24111ظلوذج اإليزو بناءا على  من إعداد الباحث المصدر:

: 26111من خبلؿ معرفة بنود ورلاالت تطبيق ادلاسؤولية االجتماعية ضمن إطار عمل ادلتمثل يف االيزو 
( ببقية اآلليات ISO 26000ما عبلتة ادلواصفة القياسية الدولية للماسؤولية اجملتمعية )يمكن طرح التساؤؿ التالي: 

 ؟التنمية ادلاتدامةاتخدمة إلعداد تقارير ادل
 :ما يلييبلحظ  ISO 26000لمواصفة القياسية الدولية للماسؤولية اجملتمعية لمن خبلؿ ترائتنا 

  تتناسب مع مبادرة اإلببلغ العادلية(GRI) ،( ىناؾ ذبانس مع مبادرة اإلببلغ العادلية (GRI)) ادليثاؽ ،
 ؛ضمن أشياء أخرى كثَتة ،(AA1000)ايَت احملاسبة ، مع(UNGC) ادلتحدةالعادلي لؤلمم 
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   ؛كما شارؾ العديد من ىذه ادلنظمات يف تطوير ىذه العملية  

  ىناؾ روابط مع مبادرة اإلببلغ العادلية(GRI)  ادلتحدةو أيضا مع ادليثاؽ العادلي لؤلمم (UNGC)؛ 

  ىناؾ توافق اسًتاتيجي مع منظمة العمل الدولية(ILO) وف والتنمية ومنظمة التعا(OECD). 

( وادلوضوعات  الرئياية للماسؤولية االجتماعية احملددة GRIبادرة اإلببلغ العادلية )م التداخل بُت فئاتولتبُت 
 :يوضح التآزر والًتايط بُت ادلوضوعات اليت يتم تناوذلا من تبل الربنارلُت  26000يف ايزو 

 GRIالغ العالمية مبادرة اإلبو  ISO 26000التداخل بين : 3-3شكل رقم

 

 من إعداد الباحث بناءا على:  المصدر:

- GRI et ISO 26000, Lignes directrices G4 du GRI et ISO 26000 Pour une utilisation 

conjointe des lignes directrices G4 du GRI et de l’ISO 26000 , Publication : janvier 2014. 

 يف ظلاذج عدةىناؾ  اح عن التنمية ادلاتدامة يف ادلسؤساات االتتاادية يبلحظنماذج االفال نامن خبلؿ تتبع
 أنشطة كاف سواء ادلسؤساات االتتاادية بو تقـو دلا شامل إفااح اُف للوصوؿ زلاوالت عن عبارة مجيعها اجملاؿ ىذا

 .أو بيئية اجتماعية أو اتتاادية
 ما مع ومتناسق ومفيد شلكن االفااح من غلعل لذيا العنار ىو االنشطة ذلذه احملاسيب القياس يبقىحيث  

 متكامل بشكل ادلسؤساة بو تقـو ما كل عن اإلفااح أف الباحث ويرى زلاسبية، معلومات من ليةادلا التقارير ربملو
 مث ومن مالية و معلومات ونشر اإلفااح ذبزئة فأل ،االذباه هبذا البحث وزيادة عليو الًتكيز غلب الذي الشيء ىو

 ىذه فائدة من ػلد بادلوضوعية تتاف ال ولكن نقدية بقيم مقاسو وأخرى وصفية معلومات تتضمن أخرى توائم نشر
 نابة االجتماعية االلتزامات على سؤساةادل تنفقو ما معرفة أو ادلماثلة سؤسااتادل بُت أو الفًتات بُت للمقارنة ادلعلومات

 االتتاادية. أعماذلا اُف
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 لتنمية المستدامةإلرشادية لإلفصاح عن تقارير االمبادئ ا المطلب الثالث:
رة مناسبة دلن و خراجو يف صإمات اليت تكفل ضماف و اجو التقرير عن التنمية ادلاتدامة مشكلة اختيار ادلعلو ي

 . سؤساةاالتتاادي للمو االجتماعي و مر التعرؼ على االداء البيئي أيهمو 
ير و ينبغي تط ،داءانب اذلامة ذلذا األو يف الكشف عن اجل مةى التقرير عن التنمية ادلاتداو لضماف فعالية زلتو 

طار الذي ف يتضمن اإلأينا ؽلكن أيف ر و مات، و ي عليو من معلو ما ينط ختيارااطار من ادلعايَت يتم االسًتشاد هبا عند 
اليت َف  العادليةقرير تت هبا مبادرة التأرات احلالية للمحاسبة عن التنمية ادلاتدامة ىي كل ادلعايَت اليت و التطو يتماشى 

   تتمثل يف اآليت: تتغَت وفقا إلصدرات ادلبادرة، وىي
  :مشاركة اصحاب المصلحة 

 غلب أف ربدد ادلسؤساة اصحاب ادلالحة فيها، وأف تشرح كيفية استجابتها لتوتعاهتم ومااحلهم. المبدأ:
ُف من يرتبطوف بعبلتات اخرى ؽلكن أف يتضمن اصحاب ادلالحة اولئك الذي استمرو يف ادلسؤساة باإلضافة إ

مع ادلسؤساة، حيث تعد توتعات اصحاب ادلالحة ادلعقولة ومااحلهم نقطة مرجعية فاصلة للعديد من القرارات اثناء 
  1التقرير.
 :سياؽ االستدامة 

 .التقرير عرض أداء ادلسؤساة يف الاياؽ العاـ لبلستدامةغلب أف ي المبدأ:
سع و ضع أداءىا يف سياؽ أو ـ بالتقرير عن االستدامة تاعى إُف و ليت تقا ادلسؤساةيشَت ىذا ادلبدأ إِف أف 

فمع  ،مات ادلفاح عنهاو اسع مغزى للمعلو االجتماعية، حيث يضيف ىذا الاياؽ الو االتتاادية و د البيئية و للحد
غَت مالية مثل تضايا  ادلسؤساةالتغَت الاريع يف بيئة األعماؿ، أصبح ىناؾ حاجة ملحة إُف أف تتضمن تقارير استدامة 

تعات و االجتماعية شلا يااىم يف مقابلة تو يف ربقيق األىداؼ البيئية  ادلسؤساةر و دو إدارة ادلخاطر، و  ادلسؤسااتكمة و ح
 2اجملتمع.و أصحاب ادلااٌف األخرى و يلة األجل للمااعلُت و ربقيق تيمة اتتاادية طو أصحاب ادلااٌف، 

 همية النسبية:األ 
 ر اجلوانب التالية:ف يغطي التقريأغلب  المبدأ:
 والبيئية؛ االجتماعية االتتاادية، التأثَتات تعكس 
 ادلالحة اصحاب قييماتت على بشده تسؤثر. 

تواجو ادلسؤساات موضوعات واسعة من ادلوضوعات اليت ؽلكنها التقرير عنها، ادلوضوعات ذات الالة ىي اليت 
و تسؤثر على ترارات اصحاب أوالبيئية واالجتماعية، ؽلكن أف تعترب ىامة باورة معقولة لتعكس االثار االتتاادية 

                                                           
1
 global reporting initiative, principes de reporting et elements d’information, lignes directrices pour le reporting 

développement durable, G4, 2013, p 13.  
2
 GRI, Indicateurs et protocoles: Economie (EC), version G3, Amsterdam, 2006,  p10. 
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احلد الفاصل الذي تتاب عنده اجلوانب  يعلية النابية ىادلالحة ولذلك، ؽلكن أف تاتحق تضمينها يف التقرير، األ
 1األعلية الكافية لتضمينها يف التقرير.

 :االكتماؿ 
اثارىا، دبا يكفي ليعكس االثار االتتاادية والبيئية غلب أف يتضمن التقرير تغطية للجوانب اجلوىرية وحدود المبدأ: 

 داء ادلسؤساات يف الفًتة ادلشمولة بالتقرير.أواالجتماعية اذلامة، وبتمكُت اصحاب ادلالحة من تقييم 
د و فمن حيث بعد احلد ،البعد الزمٍتو النطاؽ و حيث يتضمن البعد التشغيلي  ؛مبدأ االكتماؿ ثبلثي األبعادو 

مثل الرتابة ادلالية  سؤساات،د التشغيلية للمو مات ادلفاح عنها كاملة فيما يتعلق باحلدو ف ادلعلو أف تكالتشغيلية، غلب 
 ؛االجتماعيو البيئي و بعبارة أخرى مدى التأثَت االتتاادي و العبلتات التجارية، و نية و ادللكية القانو 

 ادلسؤساةديد ما إذا كاف تقرير استدامة دبعٌت رب ؛د التقريرو غلب أف زبتار حد ادلسؤساةمن حيث بعد النطاؽ، و      
ؿ التقرير نطاؽ ضيق مثل التقرير عن أداء استخداـ و ريد أـ سيتناو اليت تشكل سلالة الت ادلسؤسااتسيتضمن مجيع 

ربديد اآلثار و ؿ البعد الزمٍت ربديد الفًتة الزمنية للتقرير و بينما يتنا ،غَتىا من اجملاالتو الابلمة و الاحة  والطاتة أ
 2ؿ تلك الفًتة للتقرير.خبل
 :الشفافية 

ىذا و ، ادلسؤساةادلاتخدمة إلعداد تقرير استدامة  فًتاضاتاالو اإلجراءات و تعٌت اإلفااح الكامل عن عمليات 
اإلجراءات ادلتضمنة و ف ادلاتخدمُت على علم تاـ باالفًتاضات و ر ادلااءلة ليكو ذلك زلو ري لتحقيق ماداتيتو، و ضر 

مات عن عمليات إشراؾ و ها. فعلى سبيل ادلثاؿ، غلب أف يتضمن تقرير االستدامة معلمات ادلفاح عنو يف ادلعل
 3مات.و االفًتاضات األساسية لتقدًن ادلعلو الالة،  والداخلي ذ التدتيقو  ،طرؽ مجع البياناتو أصحاب ادلااٌف، 

 لية:و الشم 
ف تقارير االستدامة، حيث تضمن و دمعة ألصحاب ادلااٌف الذين ياتخو لية يعاًف االحتياجات ادلتنو مبدأ الشم     
ينشأ مبدأ و  ،اسع من ماتخدمي تقارير االستدامةو عة لنطاؽ و لية تقدًن تقارير تعكس االحتياجات ادلتنو الشم
غلب أف تدمج يف و جهات نظر أصحاب ادلااٌف ىي جزء ال يتجزأ من التقارير ذات ادلغزى، و لية من فرضية أف و الشم

شكل و د التقرير، و تعريف حدو ر مع أصحاب ادلااٌف اختيار مسؤشرات األداء، و تج من التشاينو عملية إعداد التقارير. 
تعترب عملية أشراؾ أصحاب ادلااٌف عملية ديناميكية تسؤدى إُف التعلم و  ،ادلداخل ادلتبعة لتعزيز ماداتيتوو التقرير، 

 4ااٌف.أصحاب ادلو  ادلسؤساةى عمليات الثقة بُت و تقو ، سؤساةخارج ادلو ادلاتمر داخل 

                                                           
1
 .31، ص2131 اماًتداـ،  ، اجليل الرابع،المبادئ التوجيهية إلعداد تقارير االستدامةمبادرة التقرير العادلية،  

2
 Global reporting initiative, sector supplement for public agencies, with an abridged version of the gri 2002 

sustainability reporting guidelines, global reporting initiative, p 39. 
3
 .31ص ،مرجع سابق ، مبادرة التقرير العادلية 
4
 .المرجع نفسه 
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 :القابلية للمراجعة 
حدة و شلارسات االتااؿ يف الو مات اإلدارية و يشَت مبدأ القابلية للمراجعة إُف ادلدى الذي تامح بو نظم ادلعل     

مات و ادلعلو أطراؼ خارجية. فالبيانات  واء من تبل أطراؼ داخلية أو االتتاادية بإجراء فحص للتأكد من دتتها س
مقدـ خدمات  واإلفااح عنها بطريقة سبكن ادلراجع الداخلي أو ربليليها و يبها و تبو تاجيلها ادلفاح عنها غلب أف يتم 

 1تأكيد الثقة اخلارجي من تقدًن خدمات ضماف الثقة على ماداتيتها.
 مة:ءالمال 

ت ماو مات، شلا غلعل ىذه ادلعلو جزء من ادلعل ومسؤشر معُت أ وتشَت إُف درجة األعلية ادلخااة جلانب معُت أ     
 ىامة بدرجة كافية لئلفااح عنها.

مات، فإف الغرض األساسي لتقرير االستدامة و زبتلف احتياجاهتم من ادلعلو ف و نظراً ألف أصحاب ادلااٌف متعددو      
غلب أف تتضمن تلك و زلايدة، و ازنة و ذلك بطريقة متو مات و االستجابة الحتياجات أصحاب ادلااٌف من ادلعل وى

 2ذات الالة.و ة مات مفيدو التقارير معل
 :الدقة 

مات ادلفاح عنها للماتخدمُت الزباذ ترارات على درجة و يشَت مبدأ الدتة إُف ربقيق درجة من الدتة يف ادلعل     
االجتماعية بالعديد من الطرؽ ادلختلفة، و البيئية و نظرًا ألنو ؽلكن التعبَت عن ادلسؤشرات االتتاادية و عالية من الثقة. 

مات، فعلى سبيل ادلثاؿ تتحدد دتة و ؼ زبتلف طبقا لطبيعة ادلعلو مات سو ليت ربدد دتة ادلعللذلك فإف اخلاائص ا
مات الكمية و ازف يف العرض، بينما تعتمد دتة ادلعلو التو التفايل و ح و ضو صفية بشكل كبَت حباب درجة الو مات الو ادلعل

الدتة تااعد على رباُت ماداتية يات مرضية من و بافة عامة، فإف ربقيق ماتو التقييم. و على أساليب القياس 
  3التقرير.
 :الحيادية 

، حبيث يتجنب التحيز يف ادلسؤساةازف ألداء و فر عرض متو يشَت ىذا ادلبدأ إُف أف تقرير االستدامة غلب أف ي     
بدأ يتضمن ىذا ادلو  ،االجتماعيو البيئي و االتتاادي  ادلسؤساةمات، دبعٌت العرض العادؿ ألداء و تقدًن ادلعلو اختيار 

                                                           
1
: لكًتويناإل متوفر على ادلوتع .2114ىولندا،   G3، اإلصدار الثالث رشادات إعداد تقارير االستدامةمجموعة إ، (Griادلبادرة العادلية إلعداد التقارير ) 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/arabic-g3-reporting-guidelines.pdf 
 .2136.14.11تاريخ االطبلع: 

2
 Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), analyse comparative d'indicateurs de 

Développement durable, étude realisee par ORSE a la demande de l’observatoire des stratégies industrielles, 

direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (digitip), France, octobre 2003, p 61. 
3
 Observatoire sur la responsabilité  sociétale des entreprises (ORSE) ,développement durable et entreprise un défi 

pour les managers, Op.Cit, p 62. 
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البعد عن التحيز و اتية، و غَت م واتية أو اء أكانت مو رة غَت متحيزة، دبعٌت عرض مجيع النتائج سو مات باو عرض ادلعل
 1التأثَت على ترار ادلاتخدـ. وادلبالغة أو 

 :القابلية للمقارنة 
اإلفااح عن و يرىا نطاؽ تقار و د و الثبات يف حدو غلب أف ربافظ على االتااؽ  ادلسؤساةيشَت ىذا ادلبدأ إُف أف      

يتضمن ىذا ادلبدأ إمكانية مقارنة أداء و مات ادلاضية. و رة مقارنة مع ادلعلو مات يف صو أف يتم عرض ادلعلو أي تغَتات، 
مدى التقدـ و اخلارجية من تقييم األداء و تت احلاِف مع األداء الاابق دبا يامح لؤلطراؼ الداخلية و يف ال ادلسؤساة

 2.ادلسؤساةالذي ربرزه 
 ح:و ضو ال 

عات ادلختلفة و تابلة لبلستخداـ من تبل اجملمو مة و مات مفهو ف ادلعلو رة أف تكو ح إُف ضر و ضو يشَت مبدأ ال     
مات بطريقة و إتاحة ادلعلو عة ألصحاب ادلااٌف و االحتياجات ادلتن ادلسؤساةبناء عليو ينبغي أف تدرؾ و للماتخدمُت، 

من ناحية أخرى، و ى مناسب من التفاصيل. و على ماتتاتجيب إُف احلد األتاى لعدد ادلاتخدمُت مع احلفاظ 
ادلناسبة إذا و اضحة و ـ الو استخداـ الرسو العلمية ادلاتخدمة يف تقرير االستدامة، و ينبغي شرح ادلاطلحات التقنية 

 3تطلب األمر.
 قيت:و الت 

مٍت منتظم يلىب احتياجات ؿ ز و فقا جلدو مات و ادلعل ادلسؤساةرة أف تقدـ تقارير استدامة و يشَت ىذا ادلبدأ إُف ضر      
البيئي و  االتتااديؿ األداء و مات حو مات ذاهتا، دبا ػلقق الفائدة من ادلعلو افق مع طبيعة ادلعلو يتو ادلاتخدمُت 

تت ادلناسب و مات يف الو فَت ادلعلو مات بتو ، حيث يرتبط ربقيق ىذه الفائدة من ادلعلمسؤساةاالجتماعي للو 
 4للماتخدمُت الزباذ القرارات.

فاء بالتزاماهتا و يف ال سؤساةيعرب بشكل مباشر عن عـز حقيقي لرغبة ادل االستدامةقرير تيرى الباحث أف حيث 
ات إعداده و يف خط االستدامةال ؼلتلف تقرير و رباينو، و  الشامل وادلاتداـاجملتمعية ادلختلفة، من خبلؿ تقييم أدائها 

يا،  و سن سؤساةالتقرير الذي يادر عن ادل وى االستدامةرير ري، فتقو بشكل د ادلسؤسااتعن باتي التقارير اليت تادرىا 
كاائر التقارير ادلالية اليت تادر يف هناية الانة ادلالية، غَت أنو يرتكز على نتائج ادلسؤشرات اليت تقيس األداء 

 دامةاالستيف رلاؿ  سؤساةـ هبا ادلو ثيق كافة الربامج اليت تقو تو يهدؼ إُف عرض و ، مسؤساةالبيئي للو االجتماعي 
 .تقييمهاو 

                                                           
1
Global reporting initiative, Lignes directrices pour le reporting développement durable (LD) et Supplément 

sur le secteur des services financiers (SSSF), Version 3, Amsterdam, 2006, p 25,  
2
 Ibid, p 25.  

3
 GRI, Indicateurs et protocoles: Emploi, relations sociales et travail (LA),version G3 , Amsterdam,2006, p13. 

4
Ibid, p13. 
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الشفافية عند كتابتها حىت ال و الدتة رلموعة من ادلبادئ مثل ربتاج إُف  االستدامةذبدر االشارة أف تقارير و 
تعترب ىذه و ، عشكل فعلي يف اجملتمف ىناؾ أداء اجتماعي زلقق بو ما أف يك فو د مسؤساةاجهة ذبميلية للو ف رلرد و تك

من جهة  سؤساةادلو بُت أصحاب ادلالحة و  ،ادلالحة فيما بينهم من جهة اصل بُت أصحابو التقارير دبثابة جار للت
 .احدةو اىتمامات و اضيع مشًتكة و ؿ مو أخرى، حيث ذبمع كل ىذه األطراؼ ح

 المؤسساتلية ؤو تقارير االستدامة على مس تدقيقنطاؽ  رتباطاتا المبحث الثالث:
عن التنمية ادلاتدامة ادلتمثلة يف تقارير التنمية ف سلرجات نظاـ احملاسبة أيبلحظ من خبلؿ ادلمارسة العملية 

اليت  والتأكدف يتعُت ربويل االنتباه ضلو ارتباطات التدتيق زبضع إُف عملية تدتيق والتأكد على ضلو ماتقل، واأل ادلاتدامة
مكانية من اجل إخضاع معلومات االستدامة اليت توفرىا لؤلطراؼ ذات ادلالحة بادلاداتية وإتقـو بو ادلسؤساات 

 االعتماد عليها.
 ) المفهـو والمجاؿ(المطلب األوؿ: تدقيق تقارير التنمية المستدامة

دبا يعرؼ بتدتيق تأكيدات اإلدارة بشأف االستدامة   وماىية تدتيق تقارير التنمية ادلاتدامة، أو ناتعرض فيما يأيت أعلية 
 رة ألصحاب ذات ادلالحة.و كما تظهر يف تقاريرىا ادلنش

 : مفهـو تدقيق تقارير التنمية المستدامةوؿالفرع األ
العشرين، فقد أصبحت و بداية القرف احلادي و نظرا للتغَتات اليت حدثت يف العاَف خبلؿ هنايات القرف العشرين 

ؿ التنمية و لكن حو ؿ أدائها  البيئي، و مات ليس فقط حو ط متزايدة لنشر معلو اجهة ضغو مسؤساات األعماؿ يف م
اخلدمات االجتماعية و األماف الاناعي و الاحة ادلهنية و ؽ اإلنااف و انب االجتماعية، مثل حقو اعي اجلادلاتدامة، الذي ير 

ًن األداء ادلسؤساات من ناحية ربقيقها و ير عملية تقو الت لتطو األخرى جبانب  االعتبارات البيئية، لذلك فهناؾ حاليا احملا
 1أيضا االجتماعي.و البيئي و ء  االتتاادي ألىداؼ التنمية ادلاتدامة، حبيث يتم نشر مسؤشرات األدا

ث األهنار يف نيجَتيا و يف حُت بدأت العديد من ادلسؤساات باالىتماـ بالتقرير عن التنمية ادلاتدامة عقب حادثة تل
رلتمعات تعيش و اليت دمرت ترى بأكملها و  Shell مسؤساةاسطة و ؿ ىناؾ بو اخر التاعينات نتيجة استخراج البًت و يف أ

جد الطلب على خدمة التأكيد ادلهٍت اجلديدة اليت  هتدؼ إُف التحقق من تقارير التنمية و من ىنا و ؿ. و لبًت ؿ او ؿ حقو ح
ىي تدتيق تقارير التنمية ادلاتدامة، و  للمسؤسااتالبيئي و االجتماعي و فر تأكيدات إدارية عن األداء ادلاِف و ادلاتدامة اليت ت

ادلقرضُت و األطراؼ ادلتأثرة بعمل ادلنظمة مثل ادلااعلُت  واب ادلااٌف أينبع الطلب على ىذه اخلدمة من احتياجات أصحو 
 مية.و احلك ادلسؤسااتو ادلاتهلكُت و 

من أىم ادلشاكل اليت و ء على طبيعة خدمة تدتيق التنمية ادلاتدامة، و اىتمت العديد من الدراسات بإلقاء الض
 زبفيضها. وكيفية احلد من تلك ادلشاكل أو ادلاتدامة ى تقارير التنمية و اجو مراتب احلاابات عند التحقيق من زلتو ت

                                                           
 .629، ص 2114، 3جل التنمية ادلاتدامة، اجمللد الثاين، البعد البيئي، طأ عة العربية منو سو ، ادل، اإلدارة البيئيةىيم عبد اجلليل الايدإبرا 1
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فقا دلعايَت التدتيق ادلتعارؼ و ـ تدتيق احلاابات و استناد إُف مفه  1ىاب نار علي،و حيث يعرفها الكاتب عبد ال
كيد ادلهٍت حاب ما صدر من رللس و تعريف التو ع اُف تشكيلة خدمات مراتب احلاابات، و بالرجو ، GAAPعليها 

 SSAESمعايَت التاديق و  IFACِف للمحاسبُت و التابع لبلرباد الدIASBلية و كيد ادلهٍت الدو التو دتيق معايَت الت
ى تقرير االستدامة على و كيد على زلتو ؽلكن تعريف خدمة الت، AICPAنيُت األمريكي و الاادرة عن رلمع احملاسبُت القان

  سؤساةتنمية ادلاتدامة خلدمة أصحاب ادلالحة يف ادلمات الو دة معلو كيدية تاديقيو تاتهدؼ رباُت جو أهنا: " خدمة ت
صيلو و تو إبداء رأي فٍت زلايد بشأف مدى صدؽ تلك ادلزاعم و من خبلؿ اختبار مزاعم اإلدارة بشاف التنمية ادلاتدامة، 

 " سؤساةألصحاب ادلالحة يف ادل
تدامة تعترب خدمة اليت أكدت على أف:  "تدتيق التنمية ادلاو (WALLAG)دراسة  من أىم تلك الدراسات

البيئي و االجتماعي و فر تأكيدات عن األداء ادلاِف و تأكيدية جديدة  هتدؼ إُف التحقق من تقارير التنمية ادلاتدامة اليت ت
 2".للمسؤساات

 خدمة تدتيق التنمية ادلاتدامة ىي: فرة أعبله ؽلكن استنتاج أو ادلذك فمن خبلؿ التعاري
 اتدامة؛ ى تقارير التنمية ادلو التحقق من زلت 

 ضع التنمية ادلاتدامة؛و اختبار مدى صدؽ مزاعم ادلسؤساة بشاف  

صيلو ألصحاب ادلالحة يف                           و تو بشاف مدى صدؽ مزاعم اإلدارة التنمية ادلاتدامة إبداء رأي فٍت زلايد   
 ادلسؤساة، 

 تعترب تأكيدات على األداء ادلاِف، البيئي، األداء االجتماعي؛ 

 تقييم ادلسؤساة بغرض الربىنة على شلارستها للتنمية ادلاتدامة.و ص فح 

 ومتزايد من تبل عمبلء جدد ىم أصحاب ادلااٌف او ؽ حاِف و حيث ينبع الطلب على ىذه اخلدمة من احتياجات س
دلة أثرت على و العو جية و لو رات التكنو مية، حيث إف التطو احلك ادلسؤسااتو األطراؼ ادلتأثرة بعمل ادلنظمة مثل ادلاتهلكُت 

يف ىذه البينية فقد نادت اللجنة اخلاصة خبدمات التأكيد ادلنبثقة عن و التدتيق، و ؽ من خدمات احملاسبة و احتياجات  الا
AICPA ير و التطو ؽ الضيق خلدمات التدتيق بالبحث و ج من الاندو ف اخلر و ف ادلاليو ؿ ادلدتقو بأف ػلا 1997سنة

 ري لبقاء مهنة التدتيق.و ىذا األمر يعترب ضر و ة جديدة، ؿ على خربات خاصة خبدمات تأكيديو احلاو 
 مجاؿ تدقيق تقارير التنمية المستدامة :الفرع الثاني

ف رلاؿ تلك اخلدمة يشتمل على مزاعم اإلدارة بشاف التنمية ادلاتدامة أؿ بو فقا لتعاريف الاابقة ؽلكن القو 
 ف:أدلزاعم بشبأبعادىا الثبلثة االتتاادية، االجتماعية، البيئية خاصة ا

   ادلاتدامة؛ للتنمية خطط دو جو 

                                                           
 .544، ص مرجع سابق، ىاب نار عليو عبد ال1
 . 514 ، صالمرجع نفسه 2
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  ادلاتدامة؛ للتنمية برامج دو جو 

 ؛ ادلاتدامة التنمية برامج تفعيل 

 البيئية؛و  االجتماعيةو  االتتاادية لؤلبعاد ادلاتدامة التنمية برامج ليةو مش 

 ؛ االستدامة برامج الياتو  خطط عن اإلفااح كفاية 

 ادلاتدامة للتنمية برامج تنفيذ يف سؤساةادل صلاح مدى عن اإلفااح كفاية. 

 :يلي كما هبا اخلاصة االتااؿ عملياتو  اخلدمة تلك رلاؿو  دو حد رةو بل ؽلكن حبيث
 هبا اخلاصة االتااؿ عملياتو  ادلاتدامة تقارير التنمية تدتيق خدمة رلاؿو  دو حد:3-4رقم  شكل

 
 االستدامة عن رةاإلدا مزاعم تقارير                                          

 اختبار
 االختبار أعماؿ تقرير                                              

 
 تكليف                                                              اتااؿ              

 
 
 
 
 

ير المراجعة العربية والدولية واألمريكية، الجزء وفقا لمعاي –موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة عبد الوىاب نار علي،  :المصدر
 .567ص، 2119، الدار اجلامعية، القاىرة، الثالث، دور آليات المراجعة  في تفعيل حوكمة المؤسسات

 
 ادلسؤساات بإصدار ـو تق، ُفو األ مجع ؽلكن. اتو خط أربع من عملية أهنا على االستدامة تقارير تدتيق يف التقدـ إف   

 مجع نظم تدتيق فهي، الثالثة. أمشل وضل على الالة ذات ماتو ادلعل جلمع نظم يرو تط فهي. الثانية. امةاستد تقارير
 .الرابعة ةو اخلط وى ثالث طرؼ من تدتيقو . داخليا البياناتو  ماتو ادلعل
 
 
 
 

 

 ساتالمؤس

 

 المدقق 

 

اصحاب 

 المصالح
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  لتدقيق تقارير التنمية المستدامة شركاتالكمة و ثر حأالمطلب الثاني: 
على االستدامة  ةير التنمية ادلاتدامة ىي اختبار مزاعم اإلدارة بشأف مقدرة ادلسؤساباعتبار أف خدمة تدتيق تقار 

أداة لرتابة أصحاب ادلالحة على إدارة  أيظيفة رتابية و كمية اإلغلابية تعترب أمرا منطقيا ألهنا و فإف أثارىا احل
 1:ر فيما يليو رة ىذا الدو ؽلكن بلو . ادلسؤساات

 االجتماعي للمسؤساات، األمر الذي و البيئي و كمة األداء ادلاِف و الشاملة دبعٌت ح كمةو زبدـ ىذه اخلدمة أىداؼ احل
 كمة األداء ادلاِف فقط لئلدارة؛ و ر تدتيق احلاابات يف دعم حو ر دو يعد عبلجا لقا

 بالطبع فإف ىذه اخلدمة و اختبار مزاعم اإلدارة بشأف االستدامة يتضمن رأيا على األداء االجتماعي للمسؤساة  إف
كمة أصحاب ادلااٌف ادلهمُت مثل اجملتمع و بالتاِف تااعد على دعم حو م الرتابة االجتماعية على ادلسؤساات تدع

 اربادات العماؿ؛                                    و نقابات و 

 يو اختبار مزاعم اإلدارة بشاف االستدامة يتضمن رأيا على األداء البيئي للمسؤساات ألمر منطقي يف سياؽ رأ إف
اليت  وثة للبيئة أو ادلل ادلسؤساات، خاصة للمسؤسااتكمة و على االستدامة نفاها، فإف ىذا التقرير ؼلدـ أىداؼ احل

 تأثَت سليب زلتمل على البيئة.  وسبارس نشاطا يفًتض أنو ذ

 لية و رات الحالية للتقرير المحاسبي عن التنمية المستدامة  في بيئة االعماؿ الدو التطالمبحث الرابع: 
طراؼ ذات واحلوار مع األدخلت عليو الكثَت من ادلسؤثرات اليت أصبحت ذبربه على ادلاسؤولية  العادليإف ادلشهد 

العادلية متطلبات  سؤسااتويف الوتت الذي استوعبت فيو ادل، ف ادلمارسات الاليمة للتنمية ادلاتدامةأادلالحة بش
يزاؿ شلارسات ف ادلسؤساات االتتاادية العربية ال إفظلو جد مرضية، ادلرحلة ادلقبلة لتقرير احملاسيب عن االستدامة بدرجة 

 التقرير عن التنمية ادلاتدامة يف بدياتو يف البعض منها ومنعدـ سباما يف البعض االخر.
 المطلب األوؿ: اصدار التقرير المحاسبي عن التنمية المستدامة عالميا

عة من ادلقاييس _ و رلمو ائح و لو معايَت و ارشادات عامة   على ماتوى العاَف بإتباعتامت العديد من ادلسؤساات 
لعملية رشاد معُت إفَت و ُف تإ باإلضافة ،دلسؤسااتذلذه االيت ستااعد على ذبانس تقرير االستدامة و ُف ذلك_ إما و 

 رشادية يتم بنائها على خربات عملية تطبيقية.إحيث أف اإلرشاد العاـ ؽلثل وثيقة  ،اإلدارة
 عالميا التقرير المحاسبي عن االستدامةتطبيق ور تط: الفرع األوؿ

ف إتت فو منذ بداية ذلك الو  ،بية اليت تامت بتنظيم تقرير االستدامة للمسؤسااتو ر و تزايد عدد البلداف األ
يف عاـ و  ،دارةربليل اإلو مناتشة و انب البيئية يف التقارير ادلالية و بية تامت بنشر مقًتح عن دراسة اجلو ر و ضية األو ادلف

طار العمل إف تغيَت الئحة أ ES  2003.51بية مع ربديث تعليماهتا احملاسبية رتم و ر و ضية األو تررت ادلف 2003
ف تنفيذ الئحة ربديث إدلانيا على سبيل ادلثاؿ فأيف و  ،للمسؤسااتي و التقرير اجملمع الانو ي و للتقرير ادلاِف الان

 2005ادلااعلة منذ عاـ  مسؤسااتجرب أمية تد و نيات العمف االصطبلحي ادلنظم للميزاو بية مع القانو ر و ضية األو ادلف
                                                           

 .513ص ، مرجع سابق  ،وىاب نار عليعبد ال1
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ف إ ،يةو العمالة يتم تضمينها يف تقاريرىا الانو الية مثل ربديد مسؤشرات ترتبط بالبيئة ادلداء غَت أعلى تضمُت مسؤشرات 
ُف مزيد من إيضا أف يسؤدي أادلاِف يف ادلملكة ادلتحدة ؽلكن و بية مع الفحص التشغيلي و ر و ضية األو تطبيق الئحة ادلف

خرى أبية و ر و أؿ و ىناؾ دو  ،االجتماعيةو اجملتمعية و العمالية و عات البيئية و ضو ادلتعلقة بادل سؤساةدتة تقارير ادلو  شفافية
انُت للتعامل مع التقارير عن القضايا و صدرت تأيد تد و ُف الاإفرناا باإلضافة و لندا و ىو على سبيل ادلثاؿ الداظلارؾ 

  1.اتو لعدد سلتلف من الان تقارير االستدامةو البيئية 
 صدار التقرير احملاسيب عن التنمية ادلاتدامة عادليا:إر و يلي تط يف ما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .65-66، ص ص سابقمرجع ، المراجعة عن التنمية المستدامةو محاسبة ال محد لطفي،أمُت الايد أ 1
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 ر التقرير احملاسيب عن االستدامة يف العاَفو تط: 3-5شكل رقم

 
Source : KPMG et Autre,  Sustainability reporting policies worldwide – today’s best practice, 

tomorrow’s trends, Advisory N.V., Global Reporting Initiative, Unit for Corporate Governance in 

Africa, 2013, p 15. 

 

ؿ من سنة و عن االستدامة يف تزايد ماتمر يف كل الد التقرير احملاسيبادلبلحظ أف سياسات عبله؛ أمن الشكل     
 عن اإلببلغ مبادرات تانيف ؽلكن بتاِفو ، إلزامي وعي أو  تقارير بشكل طاء كاف تقدًنو س 2011إُف  2008

 اإلببلغ تًتؾ عيةو الط النػُُّهج أف حُت يف ،عيةو الط ادلبادراتو  اإللزامية ادلبادرات : علا رئيايُت، عُتو ن إُف االستدامة
 كبل استخداـ ؽلكنو  ،معينة دافعة املو ع دو جو  عند فعالة فو تك أف إمكانية على يو تنط لكنهاو  سؤساةادل لتقدير

 استخدامهما ؽلكنو ، فقط ادلسؤساات لبعض وأ ادلاائل لبعض اإللزامي اإلببلغ زبايص مع احدو  آف يف النهجُْت 
 زللو ػلل أف على تدرهتا يرو تط من للمسؤساات سبكُت بغية ليةو أ لفًتة عيو الط اإلببلغ فًياتخدـ متعاتب، وضل على

  .ادلسؤساات مجيع لدى مناَّق هنج باعإت لضماف اإللزامي اإلببلغ يف
 إلزامًيا االستدامة عن اإلببلغ جعلت تد يد،و الاو  الداظلرؾو  فرناا لمث منها ؿو الد بعض فإف ذلك، على بناءو 

 .لةو للد كةو ادلمل األعماؿ مسؤساات وأ الكبَتة األعماؿ مسؤساات خاصةو  ،ادلسؤساات ببعض يتعلق فيما األتل على
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 الجهات المنظمة للتقرير المحاسبي عن االستدامةو راؽ المالية و األاؽ و أس: الفرع الثاني
 تاميمها ؽلكنو  ،البلداف داخل ادلسؤساات من اعو أن عدة من االستدامة عن التقرير مبادرات ىتتأت أف ؽلكن

 من البيئيةو  ةاالجتماعي ادلاائل عن احلاِف اإللزامي اإلببلغ من كبَت تدرو  ،ادلعٍت البلد يف ضعو لل تبًعا احلاجة، حاب
 ادلبلغ ماتو ادلعل فو تك ال صهاو خباو  مةو احلك زاراتو  عن َتْادرو  زلددة بقضايا تتعلق اعدو ت ربركو ادلسؤساات جانب
 ادلتعلقة العامة ادلبادرات على اإلرشادات ىذه تركيز ينابو   ،عامة رةو با دائًما إليها ؿو صو ال ياهل وأ متاحة عنها

 العاـ ببلغاإل إلطار يجو الًت  إُف تاعى اليت - اءو الس على عيو الطو  منها امياإللز  - االستدامة عن باإلببلغ
 الذي اإلببلغ على رتابةال ظل يف التنظيمية اجلهات وأ/ و ادلالية راؽو األ اؽو أس بو تأخذ أف ينبغي ، حبيثالشامل

 .ادلسؤساات بو ـو تق
 بشأف تأثَتات أىم لديها اليت األعماؿ مسؤساات على الًتكيز إُف االستدامة عن اإلببلغ مبادرات تاعى تد
 احلجم سطةو ادلتو  الاغَتة األعماؿ مسؤساات سيما الو  ادلسؤساات تدرة مدى أيًضا االعتبار يف تأخذ بينما االستدامة،

 أال وى اإللزامية، اإلفااح مبادرات حالة يف خاصةو  حةو ادلطر  الاياسات خيارات أحدو  ،التقارير ىذه إعداد على 
 مسؤساات مثل باالستدامة، ادلتعلقة ادلاائل عن باإلفااح ادلسؤساات من فقط فرعية عةو رلم تياـ ىو س ُيشًتط

 .الاغَتة األعماؿ مسؤساات ،لةو للد كةو ادلمل األعماؿ
ىنا ؽلكن ذكر بعض الدوؿ وعبلتتها بالتقرير احملاسيب عن التنمية ادلاتدامة من حيث إلزامية التقرير وفق 

 سات طوعية فقط لبعض ادلسؤساات:لقوانُت تنظيمية أو شلار 
  :أساس على ذلكو  ،ادلسؤسااتكمة و حب صياهتا ادلتعلقةو تو  مبادئها يف االستدامة ماائل تدرجاستراليا 

 راؽو األ ؽو سيف  الشأف ذات األعماؿ نشاط دلخاطر تعريفها يف باالستدامة ادلرتبطة ادلخاطر تُدرج االمتثاؿ،
ASXيف اسًتاليا  ادلالية

 .1  
 يف الابب بتعليل وأ عن االستدامة تقرير بنشر ادلالية راؽو األ ؽو س يف ادلاجلة ادلسؤساات صيو ت  ل:البرازي 

افز، و احل من كحافز تنشر ،االستدامة عن اإلببلغ بشأف تدريبية عمل حلقات تنظيم تتيح ،ذلك فعل عدـ
 BOVESPA، االستدامة عن تقارير تقدـ اليتو  ادلالية راؽو األ ؽو س يف ادلاجلة ادلسؤسااتب جرد تائمة

BM&F من االستدامة عن اإلببلغ يف بالزيادة عيو الط النْهج فعالية على الربىنة ؽلكنو ؛ الربازيل ؽو س 
 ادلبادرة فعالية لزيادة اذلامة اتو األد إحدىو   ،ذلك تفعل بأف نًاو تان ادلطالبة غَت ادلسؤساات آالؼ جانب

                                                           
1
المالية،  راؽو األ اؽو أسو  السياسات اضعيو  أجل من مقدمة االستدامة عن اإلبالغ بمبادرات يتعلق فيما الممارسات أفضل بشأف إرشاداتالتنمبة، و مم ادلتحدة للتجارة مسؤسبر األ 

 .21ص  ،2013وت أ 21
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 ادلسؤشرات ىذه ُتربز ما عادةو  ،االستدامة بشأف سبمنا مسؤشر ضعو  ىي االستدامة عن لئلببلغ عيةو الط
 اإلفااح عملية األماـ إُف تدفع بأف ادلسؤساات بُت التنافاية طو للضغ تامحو  األعلى، األداء أصحاب

 International) ؽ و س أطلقت ادلثاؿ، سبيل على الربازيل، ففي، ادلطاؼ خاسبة يف نفاو األداءو 

Finance Corporation) فو الكرب يف بالكفاءة ادلتعلق مسؤشرىا 2010 عاـ يف BM & 

FBOVESPA  ادلائة يف 44 بنابة زيادة إُف إطبلتو من شهرًا 24 فو غض يف أدى الذيو  ادلالية راؽو األ 
 1.االنبعاثات بيانات عن اعًيةو ط باإلببلغ ـو تق اليت ادلسؤساات عدد يف
 :البيئية ادلاائل يشمل ما وىو  ادلناسب، تتو ال يف باإلفااح ادلتعلقة سياستها بشأف إرشادات تقدـ كندا 

ؽ  و س  Toronto Stock Exchange ادلاجلة ادلسؤساات إُف بالنابة شأف ذات باعتبارىا االجتماعيةو 
 2.راؽ ادلاليةو لؤل ونتو ر و كندا ت

  :مبادئ أصدرت تدو  ادلتعلقة باالستدامة، ادلاائل عن اعًيةو ط اإلفااح على ادلسؤساات تشجعالصين 
ؽ و س Shanghai Stock Exchange البيئية ماتو ادلعل عن ادلاجلة ادلسؤساات إفااح شأفب جيهيةو ت

  3.راؽ ادلاليةو شنغهاي لؤل
  :األعماؿ مسؤساات ليةو دباسؤ  التقارير ادلتعلقة بإدراج اذلند يف رصةو البو  ادلالية راؽو األ إدارة رللس تاـالهند 

 يف ادلالية راؽو األ ؽو سو  اذلند يف طنيةو ال ادلالية راؽو األ ؽو س يف ادلاجلة للكيانات يةو الان التقارير من كجزء
 ليةو دباسؤ  التقارير ادلتعلقة بأف اذلندية ادلالية راؽو األ ؽو با التاجيل اتفاؽ يقضي 2011 عاـ منذو ، مبايو ب

 كجزء عنها اإلفااح غلب ،للمسؤساات مةو احلك ماائلو  االجتماعيةو  البيئية ادلاائل ؿو تتنا اليتو  ادلسؤساات
 ؽو الا يف لةو ادلتدا ادلالية راتهاو أل اإلمجالية القيمة حيث من مدرجة مسؤساة مائة ألعلى يةو الان التقارير نم
 ىذاو  ،رصةو الب يف ادلاجلة األخرى الكيانات جبميع يتعلق فيما حالًيا عيو ط اذلند يف ىذا اإلببلغ اشًتاطو 

 فو يك أف ؽلكن - مسؤساة 100 أكرب يتعلق افيم إال االستدامة بشأف اإللزامي اإلببلغ عدـ أي – النْهج
 من سعو أ عةو رلم ادلطاؼ خاسبة يف يشمل أف دؼبه اإلببلغ دبتطلبات تدرغلية أخذ عملية من جزًءا

 4.الكبَتة ادلسؤساات
                                                           

1
 KPMG advisory n.v, global reporting initiative, unit for corporate governance in Africa, KPMG, 2011, p  27 . 

2
 المالية، راؽو األ اؽو أسو  السياسات اضعيو  أجل من مقدمة االستدامة عن اإلبالغ بمبادرات يتعلق فيما الممارسات أفضل بشأف إرشادات، التنميةو مم ادلتحدة للتجارة مسؤسبر األ 

 .21ص مرجع سابق، 
3
 .المرجع نفسه 

4
 Unctad, Best Practice Guidance For Policymakers And Stock Exchanges On Sustainability Reporting 

Initiatives,  United Nations Conference On Trade And Development, 28 August 2013, P 22. 
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 :يف ذلكو  االجتماعية ليتهاو دباسؤ  ادلرتبطة ألنشطتها صفو  إدراج ادلاجلة ادلسؤساات من تتطلب ماليزيا 
 عن تقرير نشر على ادلاجلة ادلسؤساات تشجع ،ذلك فعل عدـ يف الابب تعليل وأ يةو الان تقاريرىا

 ضمافو  االستدامة، عن اإلببلغ بشأف تفايلية إرشادات ضعتو  ،العادلية اإلببلغ مبادرة إطار يف االستدامة
 صةر و ب Bursa Malaysia؛ كمةو احلو  الرئياية، األداء مسؤشراتو  ادلالحة، أصحاب تعهداتو  البيانات،

.اليزيام
1 

 بياف نشرتو  العادلية، اإلببلغ مبادرة إطار يف االستدامة عن تقارير نشر على ادلسؤساات شجعت رة:و غافنس 
 تشجيع بغية ادلاجلة ادلسؤساات أجل من االستدامة عن اإلببلغ بشأف مااِحًبا بلدليو  عامة سياسة

 2.راؽ ادلاليةو رة لؤلو ؽ سنغافو س SGX؛ االمتثاؿ على ادلسؤساات
 االستدامة عن لئلفااح جو تر  اليت كينغ اعدو ت نةو دلد االمتثاؿ ادلسؤساات من تتطلب إفريقيا:ب و جن 

رغ و ىانابو ج ؽو س JSEمتكامبل؛  تقريرًا تنشر أف ادلاجلة ادلسؤساات من تتطلبو  ادلتكامل، لئلببلغو 
 3.راؽ ادلاليةو لؤل

 :ادلسؤساات فيها ُتشجَّع اليتو  ةادلاجل ادلسؤساات أجل من ذلكو  للمسؤساات كمةو احل مبادئ نشرت تايلند 
 ،للمسؤساات االجتماعية ليةو ادلاسؤ  معهد أسات باالستدامة ادلتعلقة سياساهتا عن اعًيةو ط اإلفااح على
 ستتطلب ،2013 بعاـ يتعلق فيما ؿو ادلاسؤ  االستثمارو  االستدامة عن اإلببلغ بشأف إرشادات يقدـ الذي

 The؛ يةو الان تقاريرىا يف باالستدامة ادلتعلقة األنشطة نع اإلفااح ادلسؤساات من ادلالية راؽو األ ؽو س

Stock Exchange of Thaïlande 4.راؽ ادلالية يف تايبلندو ؽ األو س 
 يف  ادلاجلة ادلسؤساات من 2009 لعاـ ادلسؤساات فو تان يتطلبمة البريطانية(: و المملكة المتحدة )الحك

 وىو  ؛2 و 1 يُتو ادلات من الدفيئة غازات انبعاثات عن غاإلببل ادلالية راؽو لؤل لندف رصةو لب الرئياية ؽو الا
 5.ادلالية راؽو األ اؽو أس يف ادلاجلة بريطانيا يف ادلسؤسَّاة ادلسؤساات على أيًضا ينطبق ما

 التنظيمية اجلهة وأ ادلالية راؽو األ ؽو س كانت؛ إذا زلددة ماتو معل ادلسؤساات تقدـ أف يف أكرب احتماؿ جدو يو      
 جعلت تد يد،و الاو  الداظلرؾو  فرناا مثل  منها ؿ،و الد بعض فإف ذلك، على بناءو  إلزامًيا اإلفااح ىذا جعلت تد

                                                           
1
Ibid, P 22. 

2
Ibid. 

3
 .29ص  مرجع سابق،حدة للتجارة والتنمية، مسؤسبر االمم ادلت 
4
 المرجع نفسه. 

5
 Kpmg advisory n.v, global reporting initiative, unit for corporate governance in Africa, Op.Cit, p 27. 
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 وأ الكبَتة األعماؿ مسؤساات خاصةو  ،ادلسؤساات ببعض يتعلق فيما األتل على إلزامًيا االستدامة عن اإلببلغ
 .لةو للد كةو ادلمل األعماؿ مسؤساات

 الستدامة عربياالتقرير المحاسبي عن االمطلب الثاني: 
الدوؿ العربية على القياـ بالتقرير عن التنمية ادلاتدامة بشكل طوعي على ماتوى من ادلسؤساات  بعضتامت 

. إال أنو يف (Global Reporting Initiative)دلعايَت ارشادات مبادرة التقرير العادليةعلى باالعتماد  لكوذ
 .االنعداـذا التقرير يال إُف درجة اإلمجاؿ ىناؾ نقص فاتح يف ادلمارسات الطوعية ذل

 ؿ الخليج العربيو : دالفرع األوؿ
لية و ادلاسؤ و األعماؿ دخلت عليو الكثَت من ادلسؤثرات اليت أصبحت ذبربه على الشفافية و ادلشهد العاـ لعاَف ادلاؿ 

 ات ادلرحلة ادلقبلةالعادلية متطلب ادلسؤسااتعبت فيو و تت الذي استو يف الو  ،دبا يضمن عدـ االنتقاد على أتل تقدير
أف ادلسؤساات العربية السيما اخلليجية منها ال تزاؿ تراىن على ضعف مسؤساات  ويبد للتقرير عن االستدامة،

الدليل على ذلك أف تقارير اإلفااح عن و  ،االجتماعيةو يف أنظمة احملاسبة البيئية  الضعفباإلضافة إُف  ،عماؿاأل
يف  2007عن العاـ  2011% يف العاـ 64ؽ و ى العادلي ظلت دبا يفو ادلاتلية االجتماعية على و ادلاسؤ و االستدامة 

 .2011يف العاـ  15إُف  2007عاـ يف ال 5ؿ اخلليج العريب من و تت الذي ارتفع فيو عدد ىذه التقارير يف دو ال

دة  و دلرصأف غالبية التقارير او تأملناىا بشكل متعمق صلدىا ضعيفة سيما  وفل ،دالالت عميقةإف ذلذه األرتاـ 
ما يعٍت أف جل القطاع اخلاص  ،ميةو شبو حك ومية أو كانت دلسؤساات حكو لة اإلمارات العربية ادلتحدة و كانت يف د

 لية االجتماعية.و ادلاسؤ و ال يزاؿ غَت معٍت دبفاىيم االستدامة 

 " ادلتخااة يف رصد تقاريرCorporate Registerفقًا لقاعدة بيانات "و اد و من ىنا تربز إسهامات الر و 
لية اجتماعية ىي و ماسؤ  وخليجية كانت تد أطلقت تقرير استدامة أ مسؤساةؿ و فإف أ ،لية االجتماعيةو ادلاسؤ و االستدامة 

، 2003طنية للنفط يف العاـ و ظيب ال وأب مسؤساةتلتها  2002كاف ذلك يف العاـ و ظيب لاناعات الغاز  وأب مسؤساة
ييت يرافقو و بنك برتاف الك ولية اجتماعية ىو يادر تقرير ماسؤ ؿ بنك و ؾ اخلليجية فقد كاف أو أما فيما يتعلق يف البن

تد تتالت بعض و  ،"Corporate Register"فقًا لقاعدة بيانات و  2007كاف ذلك يف العاـ و طٍت و بنك تطر ال
لية االجتماعية تشتمل يف أغلبها على النشاطات اخلَتية اليت تامت هبا تلك و ؾ اخلليجية على إصدار تقارير ادلاسؤ و البن

ر دلااحات كبَتة جدًا من حيز التقارير شلا غلعلها تقارير سبيل و باإلضافة إُف احتبلؿ الا ،ؾ خبلؿ عاـ مضىو لبنا
 لية اجتماعياً.و عن ادلمارسات ادلاسؤ  إفااحيوهنا تقارير و للدعائية أكثر من ك

ية االجتماعية ضمنياً( لو تعترب أفضل التقارير اليت تادر يف رلاؿ االستدامة )اليت تشتمل على إفااحات ادلاسؤ و 
يعترب و (  Global Reporting Initiativeفقًا دلعايَت ادلبادرة العادلية إلعداد التقارير )و ىي التقارير اليت تادر 
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ذلا عاـ و حيث أصدر أ ،ع من التقاريرو ؾ اخلليجية يف إصدار ىذا النو دي رائدًا بُت البنو البنك األىلي التجاري الاع
ؿ و طٍت الذي أصدر تقريره األو ظيب ال ويليو يف الريادة بنك أبو  ،2011أخَتاً عاـ و  2010اـ تبعها آخر يف ع 2009

يف تقارير االستدامة فكاف  GRIأما البنك اخلليجي الثالث الذي التـز دبعايَت  ،2133عاـ  تبله بثاين 2010عاـ 
ؿ بنك إسبلمي يف و أ وييت ىو يل الكو ميذكر أف بيت التو  ،2011اخر و ييت الذي أعلن عن تقريره أو يل الكو بيت التم

مع العلم أف مسؤساة  ،GRIفقًا دلعايَت و ؿ االستدامة و يتية تادر تقريرىا حو ك  مسؤساةؿ و أو ييت و ؿ بنك كو أو العاَف 
 1.فقاً للمعايَت العادليةو عن عملها يف إهناء تقريرىا لبلستدامة  2011اخر العاـ و يت كانت تد أعلنت أو نفط الك

فقاً للمعيار و ؿ خليجياً من حيث عدد تقارير االستدامة اليت مت إصدارىا و مارات العربية ادلركز األلة اإلو ربتل دو 
ف أي و عماف بدو احد مث البحرين و اتع تقرير و يت بو الكو مث تطر  5اتع و دية بو تليها الاع ،تقريراً  27اتع و بو ِف و الد

 .تقرير

ادلسؤساات اليت تادر ىذه التقارير سواء من مسؤساات  حيث سبثل األشكاؿ التالية ظلو تقارير االستدامة ونوع
 :يف دوؿ اخلليج العريب حكوميةغير حكومية أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.mandr.com.kw/index.php/ar/studiesresearches/periodicreports/pr-1-2012/. Retrieved: 22.10.2014. 
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 2011إُف  2002للمسؤساات اخلليجية من  ادلسؤسااتلية و تقارير ماسؤ  وظل :3-6شكل رقم

 
لية االجتماعية و سؤ مالو االستدامة ؿ: و ي األر و التقرير الد ، اإلسبلمية ادلالية لبلستشارات والراية ادلشورة مسؤساةالمصدر: 

 .13ص  ،يتو الك ،2012اإلسبلمية،  ادلالية لبلستشارات الرايةو  رةو ادلش مسؤساة، ؿ الخليج العربيو في د
إُف  2002درجة ظلو اإلفااح عن االستدامة يف دوؿ اخلليج العريب من سنة  أعبله؛حيث يبلحظ من الشكل 

دبسؤساتُت  2004مسؤساة واحدة إُف سنة  2002ر تقارير عن ادلاسؤولية من سنة ، فنرى درجة ظلو إصدا2011سنة 
ظهر االلتزاـ  2007إُف مسؤساتُت فقط، أما بداية  2006إُف مسؤساة واحدة،  مث سنة  2005مث تًتاجع سنة 

يف حُت نفس بالتزاـ مسؤساة واحدة فقط  GRI باإلفااح الطوعي عن االستدامة اعتمادا على مبادرة التقارير العادلية
مسؤساات إُف أف تتزايد  05الانة إصدار تقارير طوعية دوف االعتماد على مبادرة التقارير العادلية لبلستدامة ما يقارب 

 36مسؤساات ويف نفس الانة ما يقارب  10ما يقارب  GRIإُف إصدار تقارير االستدامة وفق ؿ  2011يف سنة 
 .لك ادلبادرةمسؤساة تادر تقارير االستدامة دوف اللجوء لت

أما ادلسؤساات ادللتزمة بإصدار تقارير ادلاسؤولية ادلتمثلة يف تقارير االستدامة تتباين يف الدوؿ اخلليجية وفق  
 الشكل ادلواِف:
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 2011الاادرة عن مسؤساات اخلليج حىت  ادلسؤسااتلية و زيع تقارير ماسؤ و ت: 3-7رقم شكل 
 

 
سؤولية االجتماعية في دوؿ ماالستدامة والالتقرير الدوري األوؿ:  ، اإلسبلمية دلاليةا لبلستشارات والراية ادلشورة مسؤساة المصدر:

 .14 ص، ، الكويت2012اإلسبلمية،  ادلالية لبلستشارات والراية ادلشورة ، مسؤساةالخليج العربي

دامة ما أف اإلمارات تتادر ترتيب الدوؿ اخلليجية من حيث إصدار تقارير االست أعبله؛ما يبلحظ من الشكل 
مسؤساة تقدر تقارير أخرى، مث تليها  29وما يقارب  GRIمسؤساة بالنابة لتقارير االستدامة وفق دلبادرة  27يقارب 

مسؤساات خببلؼ ذلك، مث تليها  09و GRIمسؤساات تقـو بإصدار تقارير االستدامة وفق   05دولة الاعودية ب 
مسؤساات خببلؼ  10و GRIتقارير االستدامة وفق  دولة الكويت ما يقارب مسؤساة واحدة فقط تيامها بإصدار

 GRI 08ذلك، وبعدىا تلي دولة تطر ما يقارب مسؤساة واحدة فقط تيامها بإصدار تقارير االستدامة وفق 
مسؤساات بإصدار تقارير ادلاسؤولية دوف اللجوء إُف  03مسؤساات خببلؼ ذلك، ويف األخَت دولة البحرين تقـو 

GRI. 
 تادر تقارير االستدامة يف كل من دولة اإلمارات والاعودية والكويت وتطر وأخرىا أما نوع ادلسؤساات اليت

 :البحرين فهي شلثلة وفق الشكل التاِف
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مية من و غَت حكو مية و للمسؤساات اخلليجية مانفة إُف مسؤساات حك ادلسؤسااتلية و تقارير ماسؤ  :3-8 شكل رقم
 2011إُف  2002

 
سؤولية االجتماعية في دوؿ ماالستدامة والالتقرير الدوري األوؿ:  ، اإلسبلمية ادلالية ستشاراتلبل والراية ادلشورة مسؤساة المصدر:

 .36ص، الكويت، 2132اإلسبلمية،  ادلالية لبلستشارات والراية ادلشورة ، مسؤساةالخليج العربي

 المؤسساتلية ؤو المؤشر المصري لمس: الفرع الثاني
 التنمية ذات رصاتو الب مبادرة" إُف انضمت رائدة رصاتو ب أربع نم احدةو ( EGX) ادلارية رصةو الب تعترب
 لؤلمم العاـ األمُت أساها اليت ادلبادرة، ىذه هتدؼو  ،"2009 عاـ في( SSE) المجتمعية ليةؤو المسو  المستدامة

 ،ادلسؤساات كمةو حو  االجتماعيةو  البيئية اإلدارة بقضايا رصةو بالب ادلدرجة ادلسؤساات التزاـو  شفافية زيادة إُف ادلتحدة،
حيد و الو ؿ و يعترب ىذا ادلسؤشر األو   S&P EGX ESG مسؤشر بإطبلؽرصة ادلارية و تامت الب 2010مارس  23يف 

اليت ُتظهر القيادة يف و رصة ادلارية و ادلدرجة يف الب ادلسؤسااتمشاؿ أفريقيا ادلامم لتتبع أداء و سط و يف منطقة الشرؽ األ
ف مع كل من مركز ادلديرين و رصة ادلارية بالتعاو تامت الب، ادلسؤسااتكمة و ا حتضايو االجتماعية و اإلدارة البيئية 



 اعتبارات اإلفصاح  للمحاسبة عن التنمية المستدامة  في المؤسسة االقتصادية  --------ثالثالفصل ال

 

155 

ى و على مات الثاينيعد  الذيو ، S&P/EGX ESGرز ببناء مسؤشرو مسؤساة ستاندرد آند بو  EIOD ادلاري
 .ةؽ ادلاريو ير ادلسؤشر للاو تطو ، مت بناء S&P/India ESG  اذلند يفاؽ الناشئة، فبعد صلاح إطبلؽ ادلسؤشر و األس

 حيث يتكوف ادلسؤشر من: 
  :الشفافية 1امل: و رصة ادلارية بناء على ثبلث عو ادلقيدة يف الب ادلسؤسااتيتم تقييم التقييم الكمي _

 االجتماعية.و _ ادلمارسات البيئية 3 ،ادلسؤسااتكمة و _ ح2اإلفااح، و 
  :ماادر ماتقلة  بناءا على 01إُف  05على مقياس من  للمسؤسااتيتم التقييم الفعلي التقييم الكيفي

 لية االجتماعية.و تقارير ادلاسؤ و نية و اتع االلكًت و ادلو القاص اإلخبارية و مات و للمعل
 :نقاط و ، مسؤساةع الكمي للو ع من خبلؿ مجع نقاط اجملمو ؿ على ىذا اجملمو يتم احلا النقاط المجمعة

 .ط الكليع النقاو فقا جملمو  مسؤساة 30 علىأاختيار و  ادلسؤسااتيتم ترتيب و ع الكيفي، و اجملم
 ع نقاطها النهائي يف  و تف على رلمو الذي يتو  ادلسؤشرزهنا النهائي يف و على  مسؤساةربال كل  زف النهائي:و ال

 .ادلسؤسااتكمة و حو االجتماعية و كل من ادلمارسات البيئية 
على اختيار أفضل  للمسؤسااتاختيارىا يف  S&P/EGX ESGرز دلسؤشر و تعتمد منهجية ستاندرد أند ب

 100ع النقاط( من بُت أنشطة و كمة )األعلى يف رلمو احلو لية االجتماعية، و ادلاسؤ و فقا للمعايَت البيئية و ء أدا ادلسؤساات
استقااءات و ح و فقا للماو ، 100لػػػػػػػػ  للمسؤسااتيتم إجراء التحليل الكيفي ، رصة ادلاريةو مقيدة يف الب مسؤساة

 Transparencyالشفافية و ماد  على منهجية اإلفااح يتم االعتو رز دلسؤشر، و الرأي ادلعدة من تبل ستاندرد أند ب

And Disclosure ،  انب البيئية و فيما يتعلق  بكل من اجل  مسؤساةـ ىذه ادلنهجية على اإلفااح الفعلي للو تقو
كمة، و احلو االجتماعية  ليةو ادلاسؤ و يعتمد التحليل على شقُت علا معايَت البيئة و كمة، و احلو لية االجتماعية و ادلاسؤ و 
 globalو  Global Reporting Initiative منؿ على كل و رز يف إعدادىا للشق األو كزت ستاندرد أند بارتو 

Compact   األلفية أىداؼو Développement Goel  Millinnium  لقياس  إعدادىايف حُت تامت يف
 1.ؽ ادلاريةو افق مع الاو دبا يت ادلسؤسااتكمة و كمة بتعديل منهجيتها يف حو معايَت احل
 اؽو أس مسؤشرات يف احلديثة العادلية باالذباىات اىتمامها إطار يف ادلسؤشر، ذلذا ادلارية رصةو الب تدشُت أيتيو 

 ادلالية ادلعايَت بُت للربط ادلاتثمرين جوو ت ظل يف خاصة ادلاتدامة، التنمية معايَت على الًتكيز يف بدأت اليتو  ادلاؿ،
 متميزة اجتماعية ليةسؤو ماو  جيد، بيئي أداء ياتو مات على فاظكاحل ،مسؤساةلل التقليدية غَت األنشطة معايَتو 

                                                           
1
 .1-2، ص ص 2132، المصرية للبورصة S&P/EGX ESGمنهجية مؤشر البورصة ادلارية،  
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 أخذت ،للمسؤساات االجتماعية ليةو ادلائ ـو مفه يف احلديثة االذباىات إف بل ،كمةو احل دلعايَت إتباعهاو  ،مسؤساةلل
 اليت خاطرللم إدارهتا يف تاتخدمها أف للمسؤساات ؽلكن اليت اتو األد أحدى هناو ك يف ليةو ادلائ ىذه أعلية على تركز

 رصةو الب تياـ تبلىاو  ناشئة، ؽو س ؿو كأ ،2008 عاـ يف ادلسؤشر ىذا بتدشُت اذلند تياـ يف جلياً  ظهر ما وىو ، اجههاو ت
 .العادلية ادلسؤساات مع ادلسؤشرات من عيةو الن ىذه يرو تطو  بناءو  بدراسة ادلارية،

 االستدامة في الجزائر التقرير عن: الفرع الثالث
لية و ادلاسؤ و انب البيئية و اجلمن خبلؿ ما سبق ذكره من ادلسؤشرات العادلية) قرير عن االستدامةؽلكن احلكم على الت

 (كمةو احلو االجتماعية 
 حيث الراىن ضعو ال ظل يف اجلزائر اىتماـ تاتقطب اليت عاتو ضو ادل أىم من سؤسااتادل كمةو ح عو ضو م يعترب

 التنافاية تدراهتا طيدو ت تاد دلسؤسااتنا ادلتناميةو  اسةادل للحاجة دو يع ذلك مردو  ،طنيةو  اسًتاتيجيةو  يةو لو أ أصبح
 افو عن ربت إصدار بإطبلؽ 2009 سنة تامت لذلك نتيجةو  ،رو متطو  حو مفت ؽو س ربدياتو  برىانات زو للف الداخلية

 عن عبارة" بأنو للمسؤساة الراشد احلكم ادليثاؽ ىذا يف عرؼ حيث "الجزائر في للمؤسسة الراشد الحكم ميثاؽ"
 تعريف اسطةو ب ادلسؤساة تنافايةو  استدامة لضماف احدو  فآ يف الكفيلة العملية التدابَت من عةو رلمو  يوَت تاي فلافة

 نتيجة ىذاو  .1"ذلك على ادلًتتبة لياتو ادلاسؤ و  الابلحيات تقاسمو  ادلسؤساة يف الفاعلة األطراؼ اجباتوو  ؽو حق
 رلتمع يف اجليدة كمةو احل تشجيع هتيئ اليت الطرؽ ؼالكتشا دببادرة اجلزائرية األعماؿ ارباداتو  اجلمعيات لتفاعل

 اخلاصو  العاـ القطاعيُت يف ادلااٌف أصحاب تاـ العملية ىذه لقيادةو  ادلباشر األجنيب االستثمار جذب بغاية األعماؿ
 كل أعلنت ،2009 مارس 11 يف عقد طٍتو  مسؤسبر يفو  حيث، ادلسؤساات كمةو حل عمل عةو رلم بإنشاء 2007 عاـ
 ادلسؤساات كمةو ح فو تان إصدار عن اجلزائر يف ادلسؤساات كمةو حل طنيةو ال اللجنةو  ،(CARE)" كَت" ةمجعي من

 يلو التم مسؤساةو ، (GCGF)ادلسؤساات كمةو حل العادلي ادلنتدى من كلٍ  دبااعدة فو القان ىذا إعداد مت تدو . اجلزائري
 يف( CARE) "كَت" مجعية بدعم ـو يق( CIPE) اخلاصة ليةو الد عاتو ادلشر  مركز أف ؼو ادلعر  منو . (IFC) ليةو الد
 من ألمرا سيتطلبو  ،2اجلزائر يف ادلسؤساات كمةو ح تطبيق يف تدًما ادلضي باذباه الدفعو ، فو بالقان عيو ال درجة رفع

 اإلعبلـ أجهزةو  اخلاصو  العاـ القطاعيُت ائرو د يف عيو ال زيادةو  نشر يف ذلك باستثمار ـو تق أف احمللية اجلماعات
 يف ادلسؤساات كمةو ح شلارسات إتباع يف النجاح يعتمدو  ذلا البلـز ادلسؤساي اإلطارو  ادلسؤساات كمةو ح مزاياو  ائدو بف

 العملية ىذه دلااندةو ، ثقايف ؿو رب إحداث يتطلب ىذاو   األعماؿ تمعرل يف ذلاو تب نطاؽ اتااع مدى على اجلزائر
 العمل دائرة مثل اخلاصو  العاـ القطاع يف ادلااٌف أصحاب بدعم (CIPE) اخلاصة ليةو الد عاتو ادلشر  مركز ـو سيق

                                                           
 .14، ص2009، إصدار ميثاؽ الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر 1
 .01، ص 2009، القاىرة، 13العدد،  لية اخلاصة،و عات الدو رية يادرىا مركز ادلشر و ، نشرة داتجاهاتو قضايا  المؤسساتكمة و حلية اخلاصة، و عات الدو مركز ادلشر  2

http://www.gcgf.org/
http://www.ifc.org/arabic
http://www.ifc.org/arabic
http://www.cipe-arabia.org/
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 جلزائريا الدليل إتباعو  عيو ال زيادةو  ادلسؤساات كمةو حل يجو الًت  هبدؼ (CARE) عاتو بادلشر  اخلاصة التفكَتو 
  1.هبا اخلاص

 أيضا ىذا الغياب راجعو ة كبَتة و فهناؾ فج ،لية االجتماعيةو ادلاسؤ و عن االستدامة بالنابة للمعايَت البيئية  التقريرما أ    
  2إُف مجلة من األسباب ؽلكن ذكر أعلها:

 و الوحيد فااحاإل فنظاـ ،والبيئية االجتماعية أنشطتها بنتائج اإلفااح على ادلسؤساات غلرب تشريع غياب 
 كاف واف وحىت األخَت ىذا. الانوية ادلالية بالقوائم يتعلق الذي ذلك ىو اإلجباري الطابع يكتاي الذي

 يف اجلزائر تشرع َف نوإف األسهم، سؤسااتدل بالنابة 1975 لانة اجلزائري التجاري القانوف يف موجودا
 مجلة صياغة إطار يف وىذا مسؤسااتلل خرىاأل القانونية لؤلشكاؿ بالنابة 2005 سنة منذ إال تطبيقو
 ؛اجلزائري االتتاادي احمليط تأىيل ضمن تدخل اليت القوانُت

 تقاريرىا يف فقط ليس إفااحا أكثر تكوف ألف االتتاادية ادلسؤساات من غلعل احمليط من إحلاح يوجد ال 
 ادلسؤساات تدرة لعدـ نظرا والبيئية واألخبلتية االجتماعية الرئياية القضايا يف أدائها حوؿ أيضا ولكن ادلالية
 ومن جهة، من ىذا ذلا االستجابة أجل من ادلالحة ذات األطراؼ ورغبات متطلبات على التعرؼ على
 عندما ادلعلومات إصدار عند للمسؤساة بالنابة ضررا يلحق تد و اجلدوى عدًن اإلفااح اعتبار أخرى جهة
 تتعامل وىى مغلق معظمها أنو اجلزائر يف االتتاادية ادلسؤساات ؽليز فما. وربليلها بدراستها ادلنافاُت يقـو

 ؛اإلفااح من ماتوى أدىن ظل يف وتعمل والشركاء ادلاتثمرين وىم األطراؼ من صغَتة دائرة مع وتتفاعل

  تتفاعل مع دائرة صغَتة من و تتعامل  يىو ف ما ؽليز ادلسؤساات االتتاادية يف اجلزائر أنو معظمها مغلق إ
 ى من اإلفااح.و تعمل يف ظل أدىن ماتو الشركاء و ىم ادلاتثمرين و األطراؼ 

ادلاِف احملاسيب ُف النظاـ إمن ادلخطط احملاسيب الوطٍت  نتقاؿااليف رلاؿ صبلحات يف احملاسبة أما ما ؽليز حىت اإل
يف عمليات  و االجتماعيةأبعاد البيئية جل األأو سياسات متبعة من أي ايضاحات أُف إشَت يخَت َف أف ىذا األ
 االفااح.

 
 
 
 

                                                           
 .02، ص 2008، القاىرة، 13، نشرة دورية يادرىا مركز ادلشروعات الد ولية اخلاصة، العددالمؤسسات قضايا  واتجاهات حوكمة، مركز ادلشروعات الد ولية اخلاصة 1
2
ص ، مرجع سابق، -حالة قطاع صناعة االسمنت بالجزائر –ظل تحديات التنمية المستدامة التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر فيلعايب عبد الرمحاف،  

23. 
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 :خالصة الفصل الثالث
 ؽلكن استخبلص النتائج التالية:

  تقرير االستدامة ىو تقرير سنوي يتم إصداره من تبل ادلسؤساات ادلاسؤولة، لئلفااح عن أثارىا يف اجملاالت
عن  واإلفااح األداءلقياس األساسية ؽلثل التقرير الوسيلة حيث ،  واألخبلتيةالبيئية واالتتاادية واالجتماعية 

ذات  األطراؼدور ادلسؤساة يف رلاؿ االستدامة، انطبلتا من ماسؤولية ادلسؤساة يف تعزيز التزاماهتا ذباه توتعات 
 ؛اُف العوائد اليت زبلقها تقارير االستدامة باإلضافة؛ ادلالحة

  ؽلكن أف حيث علومات، من م تقرير االستدامة معايَت يتم االسًتشاد هبا عند اختيار ما ينطوي عليوىناؾ
يتضمن اإلطار الذي يتماشى والتطورات احلالية للمحاسبة عن التنمية ادلاتدامة ىي كل ادلعايَت اليت اتت هبا 

 ؛مبادرة التقرير العادلية
 التنمية ماتو معل دةو ج رباُت تاتهدؼ تاديقيو كيديةو ت دمةتقارير التنمية ادلاتدامة خ نعترب تدتيق 

 ادلاتدامة، التنمية بشاف اإلدارة مزاعم اختبار خبلؿ من سؤساةادل يف ادلالحة حابأص خلدمة ادلاتدامة
 ؛سؤساةادل يف ادلالحة ألصحاب صيلوو تو  ادلزاعم تلك صدؽ مدى بشأف زلايد فٍت رأي إبداءو 
 الاعوباتببعض  رتباطوابصيل االستدامة يتام و تو ف تقرير إف ،العاـ سؤساةما على النقيض من تقرير ادلو عم 

معرفة  وعدـ  ،ال تعترب بايطة سؤساةادلرتبطة باستدامة ادل ادلعلوماتو ، باإلفااح عن ادلعلوماتيت ترتبط الو 
  ؛ماتو اصحاب ادلااٌف من ادلعل حتياجاتابكافية 

 فنجد يف رلاؿ االستدامةف ادلسؤساات االتتاادية العربية ال تزاؿ تراىن على ضعف مسؤساات االتتاادية إ ،
باإلضافة إُف  ،بالتقرير احملاسيب عن االستدامة لبللتزاـالعربية وبدرجة تليلة من الوعي  أف ادلسؤساات يف الدوؿ

والدليل على ذلك أف تقارير اإلفااح  ؛النقص الفاتح يف أنظمة احملاسبة على اإلساءات البيئية واالجتماعية
عن العاـ  2133يف العاـ  %64عن االستدامة وادلاسؤولية االجتماعية على ادلاتوى العادلي ظلت دبا يفوؽ 

 غلرب تشريع وجودما يف اجلزائر فالتقرير عن االستدامة منعدـ سباما من الناحية الطوعية، وعدـ أ ،2111
 الطابع يكتاي والذي الوحيد اإلفااح فنظاـ ،والبيئية االجتماعية أنشطتها بنتائج اإلفااح على ادلسؤساات
 .الانوية ليةادلا بالقوائم يتعلق الذي ذلك ىو اإلجباري

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 :رابعالفصل ال
 

يف  التنمية املستدامة   لقياس  اإلطار احملاسيب املقرتح
 االقتصادية املؤسسة 
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 : الفصل الرابع تمهيد
    مت وصف إطار احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة اؼبشار إليو دبحاسبة النتيجة النهائية لؤلبعاد الثبلثية       

 TBL حيث، االقتصادية والبيئية للمؤسسة جتماعيةواال قتصاديةاالثار ذل التقرير عن نتائج اآلإاليت هتدؼ 
 قتصاديواال جتماعياالداء الوحدات النقدية لقياس األ ستخداـاألبعاد ا أمباط ذلك النموذج الثبلثيحاولت 

رشادات احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة ؼببادرة إخرى اؼبستخدمة يف مباط األف بعض األأوالبيئي، يف حُت 
يث ح، ستدامةاالربقيق ىدؼ  ذباهاداء مصفوفة واسعة من اؼبؤشرات لقياس األ تستخدما ؛ببلغ العاؼبيةاإل

 Globalرشادات احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة اؼبرببةة دببادرة التقرير العاؼبية خَت إلف النمط األأ

Reporting  Initiative  ذل التعديل إوصوال  2002اؼبنشورة يف القمة العاؼبية عن التنمية اؼبستدامة عاـ
احملاسبة  نظاـلتةبيق ؿباسيب  طار عملوفر إقد ، (G4)أو ما أطلق عليو اعبيل الرابع( GRI,2013)خَت األ

نشةة اؼبرببةة يف األ قتصاديةاالاؼبؤسسة  لتوفَت معلومات بفيد يف بقييم إسهامات ؛عن التنمية اؼبستدامة
 االستدامة بقارير إعداد يساعد حيث ا،والتقرير عنه ستدامةلبل والبيئية جتماعيةاال، قتصاديةاالباألبعاد 

 ويتضمن ؛استدامة أكثر عملياهتا ذبعل لكي التغيَت وإدارة األداء، قياس داؼ،األى ربديد على ؤسساتاؼب
 سواء - واالقتصاد واجملتمع البيئة على اؼبؤسسة االقتصادية آثار حوؿ ومعلومات إفصاحات االستدامة بقرير

 قضايا النظرية القضايا من ذبعل االستدامة بقاريرفإف  ؛اآلثار ىذه ربديد خبلؿ ومن سلبية، أو إهبابية كانت
اؼبؤسسة االقتصادية  أنشةة على االستدامة بةورات بأثَتات وإدارة فهم يف يساعد فبا ،وؿبددة ملموسة

   .واسًتابيجيتها
 التالية: باحثذل عناصر ىذا الفصل وفق اؼبإحيث سوؼ يتم التةرؽ 

 داء اؼبستداـ واإلفصاح عنو؛لقياس األ األعماؿ بيئةحاجة ول: المبحث األ 
  ىيكل اؼبنظور احملاسيب التقليدي؛ : لمبحث الثانيا 
 األفكار العامة للمحاسبة عن التنمية اؼبستدامة؛ المبحث الثالث: 
 .ةمنهجية إطار احملاسيب اؼبقًتح لتةبيق نظاـ احملاسبة عن التنمية اؼبستدام المبحث الرابع: 
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 واإلفصاح عنوداء المستدام لقياس األ بيئة األعمالول: حاجة المبحث األ
 لوظيفة احملاسبةفرصَا وربديًا  اؼبستداـ األداءاإلفصاح عن من ناحية القياس و زبلق التنمية اؼبستدامة 

من  التنمية اؼبستدامة،احملاسبة عن  ؾباؿ وذلك من خبلؿ الدور الرئيسي الذي يبكن أف يلعبو احملاسبوف يف
، ويبثل من ناحية أخرى ربدياً البيئي واالجتماعياء االقتصادي و خبلؿ قياس وبوفَت اؼبعلومات عن األد

ليتهم وبوسيع ؾباؿ عملهم ليشمل قضايا جديدة مثل حوكمة ؤو للمحاسبُت من خبلؿ ظهور منظور جديد ؼبس
وما يتةلبو ذلك من  وإعادة ىيكلة اؼبعايَت احملاسبية، ،االسًتابيجيةواإلدارة أخبلقيات االعماؿ و  ؤسساتاؼب

  بية ؼبواجهة االستدامة.النظم احملاسبةوير 
 المؤسسة االقتصادية إلدارةول: االستدامة تحدي المطلب األ

صبح ىذا اؼبفهـو يلعب دورا مهما ألقد بزايد االىتماـ بالتنمية اؼبستدامة خبلؿ السنوات األخَتة و 
ستدامة من ذباه االإمسانبة اؼبؤسسة دبسؤوليتها  ةويبكن معرف ،االسًتابيجية ؤسساتساسيا يف خةط اؼبأو 

برز مثاؿ على ذلك أاالستدامة، و عن سس ومفاىيم حملاسبة أويتم القياس وفق  ،داء اؼبستداـ ؽباخبلؿ قياس األ
ع العاـ لكل ف الوحدة احملاسبية بنظيم اجتماعي، يراعي النفأيف  (Littleton .Paton, 1940)وجهة نظر 

طراؼ، وعلى ر التقارير اليت ربقق الرضا لتلك األظهاإاحملاسبة بًتكز يف  ة، ومسؤولياألطراؼ ذات اؼبصلحة
ف بدرؾ اؼبؤسسات أىداؼ بناءا على احمليط االقتصادي واالجتماعي، كذلك ال بد ذلك هبب ربديد األ

كرب ربديا لئلدارة اؼبؤسسات ف التنمية اؼبستدامة ىي القضية األأهنا غَت معزولة عن اجملتمع، و أاؼبختلفة 
 .االقتصادية

على اؼبؤسسات االقتصادية ألف بكوف أكثر إفصاحا ليس فقط عن أدائها اؼبارل بواسةة  ىناؾ إغباح
ويكوف بالتارل على   ،بقاريرىا اؼبالية ولكن أيضا حوؿ أدائها يف القضايا الرئيسية االجتماعية واألخبلقية والبيئية

وعند دراسة  ،بكوف متناقضة اؼبؤسسات االقتصادية االستجابة ؼبصاحل األطراؼ ذات اؼبصلحة اليت عادة ما
ومن اجل بعزيز ثقة ىؤالء األطراؼ، هبب أف  ،إطار وحدود ىذا اإلفصاح هبب مراعاة صبيع بلك اؼبصاحل

إال أف ىذا اإلطار يكوف عدًن اعبدوى بدوف   ،يكوف ىناؾ إطار كاؼ لضماف اإلفصاح بأسلوب دقيق وسريع
 وجود اآلليات اؼبناسبة لتنفيذ متةلبات اإلفصاح.

بفرض معظم الدوؿ شروطا لئلفصاح عن  ،يوجد نوعاف من اإلفصاح، األوؿ إلزامي والثاين طوعي
معلومات معينة حوؿ نشاطها والعمليات اليت بتم هبا دبا يضمن اغبق اؼبتساوي يف اغبصوؿ على حد أدىن من 

وىو ىبص   السوؽفاإلفصاح اإللزامي مت وضعو من أجل بوفَت اغبماية للمستثمرين وسبلمة  ،اؼبعلومات
فبدوف مستوى  ،اؼبعلومات ذات الةابع اؼبارل واليت على أساسها يتم قياس األداء اؼبارل للمؤسسات االقتصادية
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مربفع من الشفافية ال يستةيع اؼبستثمر أف يةمئن أنو حصل على السعر العادؿ ألوامر الشراء والبيع يف 
ما يسعوف إذل اغبصوؿ على معلومات أخرى غَت بلك  السوؽ. إضافة إذل ذلك، فإف أصحاب اؼبصلحة كثَتا

وبشمل معلومات طوعية التوقعات خاصة بلك اؼبتعلقة باإلفصاح عن  ،اليت يتةلبها إطار اإلفصاح االلزامى
 1.األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسات االقتصادية

االقتصادي واالجتماعي حاليا، بكمن الصعوبة يف قياس اؼبؤسسات للتفاعل بُت ـبتلف أبعاد األداء 
ذلك أف األداء الشامل ىو بصور متعدد األبعاد ويصعب قياسو بقنيا و يعود السبب يف ذلك إذل   ،والبيئي

الًتبيبات اؼبستعملة حاليا من طرؼ اؼبؤسسات لتقييم وقياس التقدـ اؼبنجز من طرفها بفضل سياسة اؼبسؤولية 
فعدـ القدرة على قياس ىذا التقدـ يبنع اؼبؤسسات من  ،ابات مقنعةاالجتماعية اليت انتهجتها اليت ال بأيت بإج

لذلك فاؼبؤسسات حباجة إذل بنظيم ونشر وبوجيو كيفية  ،معرفة ما سوؼ بصل إليو بفضل جهود التحسُت
القياس و اإلببلغ عن أدائها الشامل من خبلؿ االعتماد على مبوذج موحد إلعداد التقارير والذي وبدد مقدار 

، ويؤدي بالتارل إذل بيسَت إمكانية مقارنة وقياس أداء مؤسساتاؼببذولة يف إطار اؼبسؤولية االجتماعية لل اعبهود
يف ىذا اجملاؿ ظهرت ؾبموعة من النماذج اليت بسمح بإعداد التقارير عن اؼبسؤولية  ،ما يف ىذا اجملاؿ مؤسسة

ليت ينبغي أف براعيها عملية إعداد التقارير يف انةبلقا من ربديد ؾبموعة من اؼبعايَت ا مؤسساتاالجتماعية لل
القياـ  طواعية بوضع وبنفيذ  ؤسسات. ىذه النماذج بةلب من اؼبمؤسساتؾباؿ اؼبسؤولية االجتماعية لل

 2مؤسسات.السياسات واؼبمارسات، وإلزاـ نفسها دبعايَت أداء بشأف ـبتلف قضايا اؼبسؤولية االجتماعية لل
 قياس واإلفصاح عن األداء المستدام أسباب ال المطلب الثاني:

، فهي برببط بعبلقات ومتغَتات االقتصادية نبية وربديا إلدارة اؼبؤسسةأكثر أصبحت التنمية اؼبستدامة أ
 3:سبابأعدة لو خارجها، وذلك أمتعددة سواء منو ما كاف داخل اؼبؤسسة 

 بتعلق دبسؤولية احملاسب ومهنة احملاسبة؛ سبابأ (1
 ؛دة ىيكلة معايَت احملاسبةلق بإعابتع سبابأ (2
 بأخبلقيات االعماؿ؛ االىتماـبتعلق بضرورة  سبابأ (3
     بتعلق بضرورة وضع قواعد فعالة للسلوؾ. سبابأ (4

                                                           
1
مرجع ، التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة: حالة قطاع صناعة االسمنت بالجزائر ،فاالعايب عبد الرضب 

  .10، ص سابق
2
 .المرجع نفسو  

3
، ورقة حبثية ير المحاسبة في تعزيز متطلبات حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية في الحد من الفساد المالي واالداريتحليل دور معاييناس صبعة فهمي شكر، إ 

 .679-677ص ص   ردف،، األ2014-18،19" يومي اغباكمية والفساد االداري واؼبارلواف" نضمن فعاليات اؼبلتقى الدورل جبامعة عجلوف الوطنية بع
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 سباب تتعلق بمسؤولية المحاسب ومهنة المحاسبةأ: الفرع األول
ية ىي ذات االجتماع باألنشةةف البيانات اؼبتعلقة أ AAAمريكية وضحت اعبمعية احملاسبة األألقد 

وىذه البيانات ىي من بصميم عمل احملاسب ولو حىت  ،ونفقاهتا ؤسسةصوؿ اؼبأعلى  وبؤثرطبيعة كمية ومالية 
 ؛ف مهنة احملاسبة قادرة على التصدي للتنمية اؼبستدامة والتقرير عن بلك اؼبسؤوليةأ عتباراب ،بيانات غَت مالية

   ر المحاسبةسباب تتعلق بإعادة ىيكلة معاييأ :الفرع الثاني
عادة ىيكلة معايَت احملاسبة إف أبش 168البياف رقم  2009صدر ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية يف أ

عادة إوبدد ىذا البياف  ،162الصادرة عن اجمللس وبسلسل مبادئ احملاسبة اؼبتعارؼ عليها بديبل للبياف رقم 
رشادات الصادرة من ىيئة بداوؿ ذل اإلإية، باإلضافة مريكىيكلة اؼبعايَت كمصدر ؼبعايَت احملاسبة والتقارير األ

اؼبرحلية والسنوية اؼبنتهية بعد ذل القوائم اؼبالية الصادرة عن الفًتات إوراؽ اؼبالية، ويكوف ساريا بالنسبة األ
ف فصاعدا لن بكوف ىناؾ على سبيل اؼبثاؿ معايَت ؿباسبية يف شكل بيانات فمن األ ،2009 .09.15

و نتائج اللجنة التنفيذية ؼبعايَت احملاسبة باؼبعهد أ نتقيةو ملخصات فريق اؼبواضيع اؼبأاؼبوظفُت  راءأو أقوائم 
لس معايَت احملاسبة اؼبالية سوؼ يصدر ربديثات معايَت احملاسبة لعملية ىيكلة ؾبف إمريكي، بدال من ذلك فاأل

 .دلة ارشاديةأوذلك يف شكل  ،اؼبعايَت
للمحاسبة عن  إرشاداتبعمل  اؼبعايَت عادة ىيكلة بلكإمن  االستفادةيبكن وبدراسة ربليلية ؼبا سبق  

 ؛طارىا الفكريإالتنمية اؼبستدامة وإيضاح 
 ىداف المحاسبة الماليةأسباب متعلقة بإعادة ىيكلة أ :الفرع الثالث

سياقو  ىداؼ القوائم اؼبالية ذات الغرض العاـ الذي يبٍتأمن خبلؿ ربديد ىداؼ احملاسبة أمت ربديد 
ىداؼ مبلءمتها للمحيط االجتماعي والقانوين معايَت احملاسبة اؼبالية، ولقد روعي عند ربديد ىذه األمن 

وخاصة يف شركات اؼبسانبة، نبية الًتكيز على اؼببلؾ أواالقتصادي، ولكن قبد احمليط النظامي يف اعبزائر وبدد 
ىداؼ احملاسبة اؼبالية على أيعد ىذا بناقض يف ساسية للمحيط االجتماعي، و األ لروابطنبلت اأوعلى ذلك 

ذل التنمية اؼبستدامة بصورة ضمنية وليست صروبة  مثل إدل بشَت  ،ف الفقرات اؼبتضمنة أىدافهاأالرغم من 
 الية كأحد اؼبداخل الرئيسية يف ازباذ القرارات اؼبختلفة.اؼبمعلومات للذل حاجة اجملتمع ككل إشارة اإل

  .ىداؼ دبا يتفق واحمليط االجتماعيعادة ىيكلة األإ ويرى الباحث ضرورة 
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 سباب متعلقة بضرورة االىتمام بأخالقيات العمل أ :الفرع الرابع
حيث ظهرت مصةلحات جديدة مثل  ىتماـباالعماؿ اػباصة بالعمل خبلقيات األألقد حظيت 

 سباب منها:أجاء لعدة ات العمل خبلقيأعماؿ، وىذا التحوؿ والتةور يف خبلقيات األأاؼبهنة و  وآدابقواعد 
 التحوؿ يف أىداؼ اؼبؤسسة االقتصادية ومفاىيم الكفاءة؛ (1
 ؛ؤسساتظهور حوكمة اؼب (2
 ضرورة وضع قواعد فعالة للسلوؾ. (3

 ىيكل المنظور المحاسبي المالي التقليدي المبحث الثاني: 
، عن التنمية اؼبستدامةبة محاسللمبوذج أعلى وجو مشابو إلطار احملاسبة اؼبالية، يبكن بصور إطار أو 

 من اؼبنظور احملاسيب التقليدي.
 نظام المحاسبة عن التنمية المستدامةلمقاربة النظام المالي المحاسبي  ول:ب األطلالم

ي أساسية لبناء نظمة احملاسبية اؼبختلفة، فهو دبثابة الركيزة األمشل األأىم و أيعد نظاـ احملاسبة اؼبالية من 
ف أ، ذلك دولةال مستوىو على أعلى مستوى اؼبؤسسة سواء  ،بع الرئيسي للبيانات اؼباليةنظاـ ؿباسيب واؼبن

وببويبها  مؤسسةحداث اؼبالية للي نظاـ ؿباسيب، فهو يتوذل بسجيل األألتشغيل  يةساسـبرجابو سبثل اؼبادة األ
من التقارير والقوائم اؼبالية  صبلةوعرضها يف  ،وبلخيصها يف ضوء اؼببادئ والسياسات احملاسبية اؼبتعارؼ عليها

   1.احملاسبية
ال بد لو من االستعانة  حديثاعن التنمية اؼبستدامة بوصفو نظاما  بةف نظاـ احملاسأفمن وجهة نظرنا 

نشةة يف دعم األاالقتصادية بالنظاـ احملاسيب اؼبارل للحصوؿ على البيانات اليت بؤكد مسانبة اؼبؤسسة 
  .االجتماعية والبيئية

نشةة اليت ؽبا عبلفة بأبعاد التنمية اؼبستدامة ال أبقـو بتنفيذ  االقتصادية ف اؼبؤسسةأا ىو معروؼ فكم
لكونو النظاـ اؼبسؤوؿ عن معاعبة  ،ف برافقها عمليات مالية بدخل يف صميم وظائف النظاـ احملاسيب اؼبارلأبد 
 حداث اؼبالية للمؤسسة االقتصادية.األ

 
 

                                                           
، جامعة البصرة، كلية االدارة واالقتصاد، ؾبلة العلـو المراجعة االجتماعية: دراسة تحليلية في شركة نفط الجنوباؼبوسوي، صباؿ حنظل التميمي،  ىاشم علي ىاشم  1

 . 103 -102، ص ص  2004، كانوف االوؿ، 14االقتصادية، العدد 
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 ظام المحاسبة الماليةمكونات نالمطلب الثاني: 
اؼبيزانية اػبتامية، نو يتكوف من عدة قوائم مالية بقليدية ) مثل أمت وصف أمبوذج احملاسبة اؼبالية على 

باإلضافة إذل مبادئ احملاسبة اؼبقبولة واؼبتعارؼ عليها  ،خل(إ...سيولة اػبزينة جدوؿ، و جدوؿ حسابات النتائج
احملاسبية كأدوات رئيسية والتقارير كما مت ربديد السجبلت وائم،  القىذه عموما اليت ربدد كيفية إعداد 

اليت مت  ،ؽبذه السجبلتحيث يعترب من األساسيات اؼبرببةة بإعداد القوائم اؼبالية التقليدية  ؛للمحاسب
د دفابر اليومية ودفابر األستاذ وميزاف اؼبراجعة باإلضافة إذل القي :إعدادىا وذبميعها واستخداـ أدوات مثل

 ويرببط بصميم بلك األدوات بشكل مباشر بوظيفة احملاسبة اػباصة بتقييم األداء. ،...إخلاؼبزدوج 
 1:اليت مت بصميمها للمحاسبة على النحو التارل اؼباليةوالقوائم والتقارير 

 ". القائمة بالمساءلة المحاسبيةن تقييم األداء المرتبط بالهدف يتم تحقيقو تأسيسا على العالقة إ" 
كبَت من قبل اؼبستخدمُت بصفة رئيسية   اىتماـف ىناؾ على أ افًتاضيبثل إف بقدًن القوائم اؼبالية 

مقاسا بالربح احملاسيب والتدفقات النقدية واؼبركز اؼبارل  ،ؿبل احملاسبة مؤسسة االقتصاديةباألداء اؼبارل لل
للمؤسسات ىداؼ اؼبالية الرئيسية وقد بةور النموذج اؼبارل ليوفر معلومات مبلئمة لتلك األ ،للمؤسسة

 االقتصادية.
تمثل يف يف اؽبدؼ احملدد للمحاسب أ ،احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة ببٍت نظاـ يف ظلفَتى الباحث 

ف إف ، لذلكمن نظاـ احملاسبة اؼبالية الستنتاجيااؼبدخل االستنباطي أو  باستخداـاالستدامة ربقيق ىدؼ 
التنمية األداء اذباه  بقييم ية اؼبستدامة يبكن أف يتم بصميمو لتوفَت معلومات سبكن منمبوذج احملاسبة عن التنمأ

 .اؼبستدامة
إف اؼبعلومات اؼبقدمة ألغراض التقرير اؼبارل ذات الغرض العاـ هبب أف بتسم باػبواص النوعية احملددة يف 

اعبيل الرابع إصدار  GRI رير العاؼبيةوباؼبثل بوفر إرشادات مبادرة التق، SAC 3قائمة مفاىيم احملاسبة رقم 
  االشارة إليهااليت يتم  ،ؾبموعة شاملة من اػبواص النوعية ؼبعلومات احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة 2013

 .للمحاسبة عن التنمية اؼبستدامة اؼبقًتح اإلطار احملاسيب كجزء من 
 :2بتمثل يف التارلمكونات  (05) ةسطب تكوف مني احملاسبة اؼباليةنظاـ أمبوذج ف فبا سبق نستخلص أ

 القوائم والتقارير اؼبالية  احملاسبية؛ (1

                                                           
 .151 -148، ص ص سابقمرجع  ،المحاسبة والمراجعة عن التنمية المستدامةضبد لةفي، أأمُت السيد  1 

2
 .المرجع نفسو  
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 مبادئ احملاسبة اؼبالية؛ (2
 ؛سجبلت احملاسبة اؼبالية (3
  ؛ىدؼ احملاسبة اؼبالية (4
 .SAC 3اػبواص النوعية  (5

 للتقرير عن االستدامة  SCFالماليةمالئمة نظام المحاسبة ب الثالث: طلالم
 International Accounting Standards (IASB)سبة الدولية أشار ؾبلس معايَت احملا

Board  ساسية خصائص النوعية واأل ونشر القوائم اؼبالية، بضرورة ربقيق إلعدادمن خبلؿ االطار اؼبفاىيمي
للمعلومات )اؼببلئمة، التمثيل الصادؽ(، واؼبساندة)قابلية للمقارنة، قابلية للفهم، التوقيت اؼبناسب، قابلية 

تحقق(، يف البيانات اؼبالية اػباصة ببنود القوائم اؼبالية للمؤسسات، ليستفيد منها اؼبستخدمُت يف ازباذ ال
.ؽبم وبأكيديةقراراهتم االقتصادية، بسبب قدرهتا التنبؤية 

1 
طراؼ األذل إيبثل فبارسة عملية القياس واالفصاح واؼبساءلة احملاسبية  ،عن االستدامة احملاسيب  ف التقريرإ    

حد الةرؽ يف التعامل مع أف أ حيث ؛داء يف ضوء ربقيق اؽبدؼ من التنمية اؼبستدامةألعن ا ذات اؼبصلحة
معايَت للتقرير عن االستدامة، وبعض منها يرببط دبعايَت التقرير اؼبارل و رشادات إمر يتمثل يف بكوين ذلك األ

 :ىذه اػبواصبغةي مثل اليت   IFRSالدولية  على سبيل اؼبثاؿ اػبواص النوعية ؼبعايَت التقارير اؼبالية
التوقيت  ،الوضوح ،مكانية اؼبقارنةإ ،الدقة واغبياد ،سياؽ االستدامة ،اؼببلئمة ،االكتماؿ ،الشموؿالشفافية، )

  .(تدقيقمكانية الإو  ،اؼببلئم
( CNCطٍت )الو  احملاسبة ؾبلس حسب خيار أفضل اعبديد اؼبارل احملاسيب النظاـ مشروعوبالنظر اذل    

 .اإلصبلح االقتصادي بصاحب اليت اآلليات ربديث إطار يف يندرج والذي اعبزائري احملاسيب النظاـ لتحسُت
 الدولية اؼبنصوص اؼبالية والتقارير احملاسبة معايَت من مهم جزء على بةبيقو يف النظاـ ىذا وبتويحيث  

 IAS/IFRS . اؼبالية القوائم عرض إطار يف عليها
 منو، 03 اؼبادة يف احملاسيب النظاـ 2007 نوفمرب 25 بتاريخ الصادر 11- 07القانوف عرؼ حيث 

 معةيات بتخزين يسمح اؼبالية اؼبعلومات لتنظيم نظاـ اؼبالية احملاسبة" :اؼبالية باحملاسبة النص ىذا وظبي صلب

                                                           
مداخلة ضمن اؼبؤسبر ، ، االفصاح االختياري وأثره على تكلفة راس المال في الشركات الصناعية المساىمة العامة المدرجة في سوق عمان الماليفابن أمُت النعيمي 1

 .06، ص2016اؽ اؼبستقبلية(، كلية االقتصاد والعلـو االدارية، جامعة الزرقاء، )الواقع واالف العلمي الدورل اغبادي عشر، التحوالت اؼبالية واؼبصرفية

 



 اإلطار المحاسبي المقترح لقياس التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية  -------------رابعال الفصل

 

 167 

 اؼبالية ضعيةالو  عن صادقة صورة بعكس كشوؼ وعرض بقييمها، وبسجيلها، وبصنيفها، عديدة قاعدية
 1."اؼبالية السنة هناية يف وقباعتو، ووضعية خزينتو الكياف، وفبتلكات
 2على اػبواص النوعية التالية: مبادئ النظاـ اؼبارل احملاسيبحيث بتكوف  

 الحتياجات مبلئمة اؼبالية القوائم يف اؼبقدمة اؼبعلومات بكوف أف هبب أي :(pertinence) المالئمة (1
 القرارات على بأثَتات ؽبا كاف إذا للمستخدمُت ف بكوف اؼبعلومات مبلئمةوأ القرار، متخذي

 .اؼبستقبلية أو واغبالية اؼباضية األحداث بقييم مساعدهتم يف طريق عن وذلك ا،هنيتخذو  اليت االقتصادية
 األخةاء من وخالية صادقة اؼبعلومة دبعٌت أف بكوف(: la fiabilité) المصداقية  ذات المعلومات (2

 :التالية اؼببادئ حسب مت ربضَتىا إذا صادقة اؼبعلومة وبكوف مستخدموىا، فيها قويث
 الصادقة؛ الصورة عن البحث
 القانوين؛ اعبانب عن االقتصادية اغبقيقة بغليب 
 اغبياد؛ 
 واغبذر؛ اغبيةة 
 الشمولية. 

 الةرؽ يةستمرار ال حًتاماا وربضر بعد، بنشر فاؼبعلومات(: comparabilité) للمقارنة القابلية (3
 .االقتصادية اؼبؤسسات بُت وما الزمن عرب معٌت دبقارنات ذات القياـ للمستخدمُت اؼبعلومة وبسمح

 ىي الواضحة أو للفهم القابلة اؼبعلومات(: intelligibilité الفهم ) وسهلة واضحة المعلومة (4
 واالقتصاد واحملاسبة التسيَت يف معارؼ أساسية يبلكوف الذين اؼبستخدمُت قبل من الفهم سهلة معلومة
 .اؼبعلومات دراسة يف الرغبة ولديهم

للمحاسبة عن التنمية اؼبستدامة بأسيسا على اؼبكونات  احملاسيب اؼبقًتحوبتارل فسيتم ربديد اإلطار   
 .لنموذج احملاسبة اؼبالية( 05)اػبمس 
ذات اؼبصلحة وعلى  األطراؼف التربير اػباص بالبحث يف احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة يتمثل يف أف إ 

متخذي قرارات األعماؿ يةلبوف بوفَت معلومات متوازنة بتضمن معلومات اقتصادية واجتماعية  صوجو اػبصو 
 وبصفة خاصة إذا ما كانت القرارات بتمثل يف ربقيق ىدؼ متعدد األبعاد لبلستدامة. ،وبيئية

                                                           
 3. ص ،03 ، اؼبادة اؼبارل احملاسيب بالنظاـ اؼبتعلق07 - 11القانوف ،2007نوفمرب 25 بتاريخ ،74 اعبريدة الرظبية، العدد الشعبية، الديبقراطية اعبزائرية اعبمهورية  1

2
 Conseil national de la comptabilité, projet de système comptable financier, Juillet 2006, p8. 
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 االعتمادف األمر يتةلب إف ،زمة البيئيةناء لؤلدبسانبة ب قيامهاوإذا ما سبثلت وظيفة مهنة احملاسبة يف 
على معرفة وخربة ؾبمعة للعرؼ احملاسيب، ويف اغبقيقة أف للمحاسبُت خربة ىامة ومعايَت مقررة من وقت طويل 

اليت هبب أف يثبت أهنا شاملة عند إعداد اؼبعلومات احملاسبية  مؤسسات االقتصادية،للتقرير عن األداء اؼبارل لل
 ة.لبلستدام

يبثل إطار عاـ لقياس والتقرير عن اؼبعلومات اليت  ،ف النموذج اؼبارل احملاسيب احملدد سابقاأ يرى الباحث
مت بةويرىا من اؼبمارسة احملاسبية اؼبالية، وبتارل إف ربديد أمبوذج للمحاسبة عن التنمية اؼبستدامة يف شكل 

قيق استدامة اؼبؤسسات لتح لتنمية اؼبستدامةعاـ للمحاسبة عن ا إطارمبوذج مارل ؿباسيب هبدؼ بوفَت أ
حيث يتمثل الدور اؽباـ احملتمل للمحاسبة يف زبفيض ذلك التبلعب باإلضافة إذل زيادة اػبواص  االقتصادية،

 الوصفية ؼبعلومات احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة.
 مة لنظام المحاسبة عن التنمية المستدامةااألفكار الع المبحث الثالث:

كما   على وجو مشابو إلطار احملاسبة اؼبالية مبوذج للمحاسبة عن التنمية اؼبستدامةأن بصور إطار أو يبك
لتةوير نظاـ احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة يف عاـ ، الذي يهدؼ إذل بوفَت إرشاد أو بوجيو أشرنا سابقا

 .االقتصاديةة اؼبؤسس

 لنظام المحاسبة عن التنمية المستدامة  اإلطار المحاسبي المقترح فتراضاتإ ول:ألالمطلب ا
يبكن االستفادة منها من أجل بسهيل  ،( للمنظور احملاسيب اؼبارل التقليدي05) إف اؼبكونات اػبمس

ربديد إطار عمل نظاـ احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة االقتصادية، وبؤكد احملاسبة عن التنمية 
يلـز  ،واالجتماعي للتنمية اؼبستدامة ، البيئيباعبانب االقتصادي ىتماـاال اؼبستدامة على بوضيح الفرؽ عند

 (احملاسبة اؼبالية التقليدية) ، والتحوؿ من النظرة للداخللؤلحداث اليت بقـو هبا اؼبؤسسةضرورة الرؤية اؼبتوازنة 
ألنشةة اؼبؤسسة  اعيةواالجتم البيئية ،إذل النظرة للخارج واألخذ يف االعتبار كل من اآلثار االقتصادية

 . لؤلطراؼ ذات اؼبصلحة لتنمية اؼبستدامةاالقتصادية، وضرورة التقرير احملاسيب 
حيث الشكل اؼبوارل يوضح كيفية االستفادة من مكونات احملاسبة اؼبالية لتكيفيها مع نظاـ احملاسبة عن 

 التنمية اؼبستدامة:
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 محاسبة عن التنمية المستدامةتكييف نظام المحاسبة المالية مع ال :4-1شكل رقم
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 عداد الباحثإمن  المصدر:
كما سبقت الذي وبدد اإلطار احملاسيب اؼبقًتح لنظاـ احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة يتمثل   فًتاضاالإف 

 التالية:النقاط يف  ةشار اإل
 ىدؼ اإلطار؛ 
 اؼببادئ اليت ربدد بةبيق اإلطار؛ 
  مات كإطار للعمل؛ربديد البيانات واؼبعلو 
 التقارير اؼبستخدمة لعرض اؼبعلومات لؤلطراؼ ذات اؼبصلحة؛ 
 ؛اػبواص النوعية للمعلومات اليت يتم التقرير عنها وفق بةبيق اإلطار 

الذي يقـو عليو اإلطار احملاسيب اؼبقًتح لنظاـ احملاسبة عن التنمية  االفًتاضالشكل اؼبوارل يشرح حيث    
 :ستدامةلتحقيق اال اؼبستدامة

 
 

نمدددوذ  ىددددف المحاسدددبة الماليدددة )األ .1
  ؛المحاسبي

 مبادئ المحاسبة المالية؛ .2
 سجالت المحاسبة المالية .3
القددددددددددددددددددوائم والتقددددددددددددددددددارير الماليددددددددددددددددددة   .4

 (؛المحاسبية؛
 . SAC 3الخواص النوعية  .5

 

لمالية التقليديةنموذ  المحاسبة اأ  

ىددددددددددددف لنظدددددددددددام المحاسدددددددددددبة عدددددددددددن  .1
 االستدامة؛

مبدددددددددددادئ نظدددددددددددام المحاسدددددددددددبة عدددددددددددن  .2
 االستدامة؛

آليددات تحديددد البيانددات والسددجالت  .3
المحاسددددبية وأسدددداليب القيدددداس لنظددددام 

 عن االستدامة؛ المحاسبة
التقدددددددددددددارير المسدددددددددددددتخدمة ل ددددددددددددددر   .4

 المعلومات ألصحاب المصالح؛
الخواص النوعية للمعلومات التي يتم  .5

قريدددددددددر عنهدددددددددا باسدددددددددتخدام لنظدددددددددام الت
 المحاسبة عن االستدامة

 

نموذ  المحاسبة عن التنمية المستدامةأ  
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طار المحاسبي المقترحاإل افتراضات: 4-2شكل رقم  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 إعداد الباحث منالمصدر: 
للنشاط االقتصادي دل يعد ىو اؼبؤشر الذي هبب الًتكيز عليو من قبل  إف ىدؼ الربح احملاسيب

قع استمرارىا و حىت على مدى بو أداء هبا ومن قبل اجملتمع للحكم على بةور األ ،عماؿ ذاهتامؤسسات األ
وبتارل بلقى اؼبؤسسات  ،موضوعية وعدالة من وجهة نظر اجملتمع األكثر األداءمبا هبب الًتكيز على مؤشرات إو 

ف ربافظ أهنا أاالقتصادية القبوؿ االجتماعي مثل قيامها بػػػػػػػ: مسانبتها االقتصادية، البيئية واالجتماعية، من ش
بقوًن هباز إويبكن  ألهنا بعتربىا ملكية مشًتكة بُت جيلُت. ،اغبالية واؼبستقبليةجياؿ على البيئة واؼبوارد لصاحل األ

 يف الشكل التارل: داء اؼبستداـاحملاسيب واألاؼبارل داء داء اؼبؤسسات من ناحية األأ
 
 
 
 
 
 
 
 

المحاسبي طار اإل
نظام المقترح ل

المحاسبة عن التنمية 
 المستدامة

االستدامة تحقيقل  

في المؤسسة 
 االقتصادية

 األىداف التي تحدد 

 المبادئ الرئيسية التي تحدد 

دة التي تحدد أساليب القياس المعتم  

 نمط تقرير االستدامة لدددددد

 الخواص النوعية لمخرجات 
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 داء المستدام بالمؤسسات االقتصاديةتقويم األ أنموذ : 4-3شكل رقم
 
 
 

 وع األداءددددددن
 

 دفددددددددددداله                                              
 
 

 المؤشرات المستخدمة                                               
     

 

 
 المخرجات                                    

 
 

 عداد الباحثإمن  المصدر:
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقارير التنمية المستدامة

داء المستداماأل  

يقـو على فلسفة ربقيق التوازف بُت 
بعظيم الربح واغبفاظ على البيئة 

 وربقيق منفعة للمجتمع

 اؼبؤشرات اؼببلئمة لتقوًن االداء اؼبستداـ: 
 بيئية ،مؤشرات اقتصادية 

 .مؤشرات اجتماعيةو 

 األداء المالي

فرضفلسفة يقـو على   

بعظيم الربح    

: اسيبداء احملاؼبؤشرات اؼببلئمة لتقوًن األ
الربح احملاسيب، العائد على 

 االستثمارات...
 

 وقوائم ماليةتقارير 

نموذ  تقويم االداء المستدام بالمؤسسات االقتصاديةأ  



 اإلطار المحاسبي المقترح لقياس التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية  -------------رابعال الفصل

 

 172 

 التنمية المستدامةالمحاسبة عن  أفكار متعلقة بنظامالمطلب الثاني: 
احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة  بةبيقات نظاـللبدئ يف أفكار أساسية   Goeff Lamberton  ددوب

 1النقاط التالية: ثلة يففب ،يف اؼبؤسسات االقتصادية
 التعريف المفضل لالستدامة :الفرع األول

اليت  ،معاصرة للتةور اؼبستداـ بأسس بعريفات TBLإف بةبيقات احملاسبة عن نتائج األبعاد الثبلثية 
 إف الغياب يف أي إرشاد يتمثل يف كيف يتم التفضيل بُت؛ واجتماعية ، البيئةبتضمن بالضرورة أبعاد اقتصادية

 بلك العناصر اؼبتنافسة، على الرغم من أف ذلك بعترب مسالة ازباذ قرار بدال من ؾبرد قضية بقرير.
 سر حيث يتم ربط ،1987يف التعريف اؼبنشور يف عاـ  جذوره إف اؼبدخل ذو األبعاد الثبلثية لديو 

ومع ذلك  ،كما يتم ربديد النمو االقتصادي كسبلح أساسي ؼبمارسة الفقر  ، الفقر االجتماعي بالبعد البيئي
 فمن اؼبشكوؾ فيو سباما ما إذا كاف حجم النمو االقتصادي الذي يتم قياسو متوافق مع االستدامة البيئية.

الباحث أف بةبيق نظاـ احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسات االقتصادية ال بد أف حيث يرى 
و أاقتصادي ) كاف جانب  حد جوانب التنمية اؼبستدامة سواءأذا كاف يبس إما  ،يقابلو نوع نشاط اؼبؤسسة

ها سواء كاف نشاطا (؛ وبتارل يتم على أساسها وضع بعريف االستدامة هبا وفقا لةبيعة عملو اجتماعيأبيئي 
 و صناعي(.أو ذباري أ)خدمي 

  المؤشرات استخدام: الفرع الثاني
نو يستلـز وجود أإف استخداـ مفهـو االستدامة ذو اؼبفهـو متعدد األبعاد ال يبكن قياسو مباشرة، كما 

بتحديد مؤشرات  وبعترب األحباث اؼبرببةة ؛ؾبموعة من اؼبؤشرات لتمكُت بقييم األداء يف ضوء أىدافو اؼبتعددة
باؼبستوى القومي مستمرة، وقد ركز كثَتا من بلك األحباث على دراسة االستدامة عند  ربباطاااالستدامة 

 اؼبستوى التنظيمي.
يعترب من الصعب سباما  ،لتحقيق االستدامة عند اؼبستوى الكلي اؼبعايَت واؼببادئف بةبيق أ يرى الباحث

 .اؼبؤسسات االقتصاديةى ستو مقارنتا بالتةبيق على مبةبيقها 
 
 
 

                                                           
1
 Lamberton. G, Op.Cit,  p p 8-9. 
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 : وحدات القياس المتعددة الفرع الثالث
لقياس اآلثار البيئية على الرغم من أف بعض أمباط احملاسبة البيئية بعتمد على الوحدات النقدية 

ف االذباه اؼبتزايد اؼبوضح يف إرشادات مبادرة اإلببلغ العاؼبية بتمثل يف استخداـ وحدات إف ،واالجتماعية
 لتقييم األداء اذباه ربقيق األبعاد الثبلثة لبلستدامة. القياسدة متعد

ال بعترب مناسبة بالضرورة  ،اؼبفضل لقياس األداء االقتصادي االختيارإف الوحدات اؼبالية للقياس بعد  
خذ طبيعة التعدد أواليت بتةلب وضع مصفوفة ألدوات القياس هبدؼ  ،لتحديد اآلثار البيئية واالجتماعية

إف األدوات النوعية على سبيل اؼبثاؿ السرد الوصفي لوصف اآلثار   ،لتحديد اؼبساواة االجتماعية لبلستدامةوبا
 من األجزاء اؽبامة للمحاسبة عن التنمية اؼبستدامة. ؤسسةاالجتماعية والبيئية للم

 : الطبيعة المتداخلة للمحاسبة عن التنمية المستدامةالفرع الرابع
 امة الثبلثي األبعاد من الضروري أف يصبح مفهوما يتم الوصوؿ إليو من خبلؿ يف ظل بعريف االستد

جل بسهيل أبناء حوار عاـ من  ؛ويتةلب ذلك ،ةلب التعاوف بُت النظم احملاسبية واالجتماعية والبيئيةم
بة عن التنمية احملادثات واؼبعاعبات اؼبتداخلة وبكوين فرؽ عمل متداخلة ومًتابةة إلعداد ومراجعة بقارير احملاس

 .اؼبستدامة
 : استخدام مبادئ وتطبيقات المحاسبة التقليديةالفرع الخامس

معظم اؼبداخل اؼبختلفة للمحاسبة عن التنمية اؼبستدامة بقـو على مبادئ وبةبيقات احملاسبة  إف
الةبيعية وؿباسبة  إف مفهـو صيانة رأس اؼباؿ اؼبستخدـ يف التكلفة اؼبستدامة وؿباسبة ـبزوف اؼبوارد ؛التقليدية

بعترب أمثلة عن ذلك  ،باإلضافة إذل بقييم األصوؿ البيئية وااللتزامات البيئية ،إصبارل التكلفة وؿباسبة اؼبخزوف
زمات البيئية قد قامت على أعراؼ احملاسبة اؼبالية مهنة احملاسبة لؤل استجابةف إف  ؛وليس من اؼبفاجئ االعتماد.
 واإلدارية.

 المستدامة التنمية عن المحاسبة العام إلطاراالمطلب الثالث: 

يف اؼبؤسسة عمل احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة  إلطار (05) اؼبكونات اػبمس ؛يعرض الشكل اؼبوارل
 إطاركبو وضع  فيو مت التوسع حيث ؛مبوذج اؼبارل احملاسيبمن اؼبناقشة اؼبتقدمة لؤل ستنتاجوااليت مت االقتصادية، 
 .األبعاد )االقتصادية، البيئية واالجتماعية( الستدامة اؼبؤسسات االقتصاديةُت االعتبار يأخذ بع عمل شامل

مبوذج التقرير، اؼببادئ اليت أالقضايا التالية: ىدؼ  فأيتمثل يف  اإلطاراالفًتاض الذي وبدد ذلك  إف
النوعية للمعلومات اؼبنتجة.  اػبواص إذل باإلضافةطر العمل أمبوذج، ربديد البيانات والتقرير عن األربدد بةبيق 
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لنظاـ  وفق  للتقريرصرامة وىيكلة  إلضافةمرحلة التةوير  أثناءيتم دراستها  أف األمرسبثل قضايا حرجة وبتاج 
 حملاسبية عن التنمية اؼبستدامة.ا

 :طار احملاسيب يف النقاط التاليةبتمثل مكونات اإل
 ة؛احملاسبة عن االستدام احملاسيب لنظاـطار اإلىدؼ  (1
 ؛إطار احملاسيب لنظاـ احملاسبة عن االستدامةاؼببادئ اليت بةبق  (2
إطار احملاسيب لنظاـ احملاسبة عن  آليات ربديد البيانات والسجبلت احملاسبية وأساليب القياس (3

 االستدامة؛
 التقارير اؼبستخدمة لغرض اؼبعلومات ألصحاب اؼبصاحل؛ (4
إطار احملاسيب لنظاـ احملاسبة عن ها باستخداـ اػبواص النوعية للمعلومات اليت يتم التقرير عن (5

 .االستدامة
 بفعيل عن اؼبؤسسات االقتصادية ليةؤو مس عن بعرب اليت اؼبعلومات ختيارا عنديرى الباحث أنو 

 احتياجات يشبع الذي بالشكل اؼبعلومات ىذه بوصيل مشكلة بظهر اؼبستدامة، التنمية ربقق اليت األنشةة
 صورة يف معينة مباذج خبلؿ من اؼبستدامة التنمية عن اؼبعلومات بوصيل ويتم ىذا ،األطراؼ ذات اؼبصلحة

 مقاييس استخداـ إليها نتهىا اليت النتائج بعرض واليت ،اؼبنشورة اؼبالية بالقوائم اؼبلحقة التقارير من ؾبموعة
حملاسبة ا وفق لنظاـ لتقريرل لمدخ استخداـ خبلؿ من )االقتصادية، البيئية واالجتماعية( اؼبستدامة التنمية بعادأ

 .اؼبستدامة التنميةعن 
 موضحة يف الشكل اؼبوارل: إلطار احملاسيب عن التنمية اؼبستدامةامكونات حيث 
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 لتنمية المستدامةلإلطار المحاسبي ا مكونات :4-4 شكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability_accounting.  Retrieved on: 21-03 -

2014 

 ذبسيدىا يف اعبدوؿ اؼبوارل: فكار يبكنىذه األ
 
 

 
 
 
 
 

 الخواص
(5)  

 

 المبادئ

(2)  

 التقارير

(4)  

 

 الهدف
(1)  

 

ألساليبا  
(3)  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability_accounting
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 المحاسبة عن التنمية المستدامة عمل : إطار4-1جدول رقم 
نظاـ ؿباسبة اػبصائص النوعية لػ

 ة اؼبستدامةالتنمي
 التقرير عن التنمية اؼبستدامة

وبسجيلها البيانات  ديدرب
 القياس أساليبو 

مبادئ ودعائم نظاـ ؿباسبة 
 التنمية اؼبستدامة

اؽبدؼ من نظاـ ؿباسبة التنمية 
 اؼبستدامة

 

 الشفافية

 1االكتماؿ

 الدقة

 

 

 

 

 التدقيق      

 

 القابلية للمقارنة

 الوضوح
 اغبياد

 ؼبستدامةسياؽ التنمية ا

 الشموؿ

 

 

 صيغة التقرير

 مؤشرات

 األداء

 

 التثمُت

 

 

 

 

 ربديد البيانات

 

 السجبلت
 األساسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اجملاؿ
 اؼبادية

 الصيانة الرأظبالية
 وحدات القياس
 اؼببدأ الوقائي

 قياس األداء لػػ

 

 كبو ىدؼ

 

 

 

 

إطبلؽ اؼبسؤولية إذل األطراؼ 
 ذات اؼبصلحة

 

 

 

 

 

 

Source: Lamberton. G, Sustainability accounting—a brief history and conceptual framework, 

Accounting Forum, Vol. 29, No 1, March, 2005,  p 17. 

                                                           
يتوقف عن احتياجات أف  بةبيعة اغباؿ هبب ،ربديد ما الذي يعترب معلومات ىامة أي ،ستبعادىاايتم  أف ىامة هبب معلوماتليس ىناؾ  أنو ف ىذا اؼبعيار يركز علىإ 1
  .ؼبستخدمُت، كما يتم اداركها وفهمها عن طريق معدي بقارير التنمية اؼبستدامةا

 اؼبؤسسة

التعريف بالتنمية  التنمية اؼبستدامة
 اؼبستدامة

 ربليل دورة اغبياة الفًتة احملاسبية

 بكرار التقرير

 التوقيت اؼبناسب

علومات دببزود 
 وقرارات مفيدة

 الصلة

 بقرير الكياف
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 لنسخةالعاؼبية ا لتقريرعلى مبادرة ا Lambertonدراسة نستخلص اعتماد ؛ من خبلؿ اعبدوؿ أعبله
هنا أمن ش ،طار عمل مبادرة التقرير العاؼبيةإاحملاسبة عن التنمية اؼبستدامة ضمن ق بةوير وثائ مت ، حيثةانيالث

ؾبتمع ، عماؿاأل)ؼبؤسسات  طراؼ ذات اؼبصلحةاألصباع من خبلؿ اجراء حوار مع اإلاغبصوؿ على 
صحاب أ وغَتىم من ،كاديبيُتاؼبنظمات احملاسبية واأل ،اجملتمع اؼبدين ،العماؿو  نقابات العمل، اؼبستثمرين
 (.خرىاؼبصاحل األ

 2013خرىا كاف سنة أ ختبار والتحسُت اؼبستمربتعرض لئل ؼببادرة التقرير العاؼبية، تاإلصداراف كافة إ
مهما   االقتصادية اؼبؤسسات من طرؼ لبلستخداـطار صمم ف ذلك اإلإ كما سبقت اإلشارة؛  اعبيل الرابع

العلمية اليت يتم مواجهتها عن  عتباراتاالأخذ يف اغبسباف نو يأقعها، واؼببلحظ او مو أكاف حجمها وقةاعاهتا 
والذي مت اؼبوافقة  اغبجم، الصغَتة واؼبتوسةةالكبَتة أو طريق اؼبدى اؼبتنوع من اؼبؤسسات االقتصادية سواء 

ليكوف واجب التةبيق عموما للتقرير عن  ،عليو عن طريق اؼبدى الواسع ألصحاب اؼبصاحل حوؿ دوؿ العادل
 تدامة اؼبؤسسات االقتصادية. داء اسأ

 6200صدار إمن خبلؿ قراءبنا حملتوى دليل التقرير العاؼبي لبلستدامة نبلحظ الفرؽ بُت اعبيلُت 
 ساسيات التالية:اعبيل الرابع متمثلة يف األ 2013صدار إاعبيل الثالث و  2008و

 ؛دل بتغَت ؿبتويات التقرير ومبادئ اعبودة  األساسية:المبادئ  (1
هبب أف يصف التقرير بصورة واضحة الكيفية اليت يتم هبا ربديد القضايا   :الجوىرية القضايا (2

 ؛للتقرير األساسيةاعبوىرية، كما يعترب بياف ىذه القضايا من اؼبوضوعات 
موضوعات،  ةإقرار عاـ واحد ؼبعيار الكشف عن اؼبعلومات حوؿ عد عتمادايبكن  :قرار العامإلا (3

 ؛عيار الكشف عن اؼبعلومات يف كل موضوعبدؿ عن عرض إقرار منفصل ؼب
والنزاىة  واألخبلقياتيتم بضمُت أحدث اؼبعلومات حوؿ اغبوكمة  :الكشف عن المعلومات (4

 ؛وسلسلة التوريد ومكافحة الفساد وانبعاثات غازات الدفيئة
مثل بقييم مزودي اػبدمات والسلع وآليات  ،جديدة سبت إضافة موضوعات :الموضوعات الجديدة (5

 ؛قتصادية واؼبسؤولية عن اؼبنتجاتاالجبانب اؼبسؤولية  ،لم إذل صبيع الفئات الرئيسية والفرعيةالتظ
 ؛مت إلغاء بقسيم اؼبؤشرات إذل أساسية وإضافية :المؤشرات (6
واستبداؽبا دبستويُت  ()ج / (ب) /(أ)مت إيقاؼ العمل دبستويات التةبيق الثالثة  مستويات التطبيق: (7

 ؛(مفصل) أساسي وشامل
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مبوذج الذي يستمر العمل دبستوي التحقق، على أف يتم ربديد فًتة استمراره واأل ستوى التحقيق:م (8
 ؛2013شهر سبتمرب  خلليندرج فيو 

أو النسخة  3مت ربديد فًتة انتقالية استمرار إعداد التقارير باستخداـ النسخة رقم  :نتقاليةاالالفترة  (9
 .2015لدوربُت، بنتهي يف عاـ  3.1رقم 
يلي جدوؿ يوضح التغيَت من وجهة نظر اعبيل الرابع من جهة وكذا وجهة نظر الباحث من جهة  اويف م

 خرى:أ
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 لنظام المحاسبة عن التنمية المستدامة محاسبي مقترح إطار: 4-2جدول رقم

 التي تحدد الخصائص النوعية
نظام محاسبة التنمية  إطار

 المستدامة

 التنمية عن التقرير
 المستدامة

تحديد البيانات وتسجيلها 
 وأساليب القياس

مبادئ ودعائم نظام محاسبة 
 التنمية المستدامة

الهدف من نظام محاسبة التنمية 
 المستدامة

 التقرير محتوى تحديد مبادئ
 مشاركة أصحاب اؼبصاحل

 سياؽ االستدامة
 األنبية النسبية

  االكتماؿ
 
 

 
 التدقيق نةاؽ

 
 

 التقرير جودة تحديد مبادئ
 التوازف

 قابلية للمقارنة 
 الدقة 

 التوقيت اؼبناسب
 الوضوح
 اؼبوثوقية

 
 

بقرير التنمية  إعداد
جوىرية  اؼبستدامة

 وموضوعية 
 
 
 
 
 
 
 
 

الًتكيز على جوىرية 
 اؼبوضوعات

 : األداء مؤشرات
 االجتماعية، االقتصادية

، حوكمة الشركات، البيئية
 اخبلقيات االعماؿ...

السلع  مزودي بقييم
اؼبسؤولية عن و  واػبدمات
 اؼبنتجات

 
 
 

 : ربديد البيانات
 األساسية السجبلت

ؾبموعة التقارير اليت بعدىا 
اؼبختلفة  اإلدارات

للمؤسسات االقتصادية 
حسب كل مؤسسة قبد 

مثبل: إدارة التكاليف، أقساـ 
مراقبة التسيَت، التأمينات 

االجتماعية... اإلحصاءات 
 اؼبرببةة بالصناعة

 
 
 
 
 
 
 
 

 بالتكرارية بتسم
 

 اجملاؿ
 بُت اعبوىرية، مبدأ على بستند

 اعبوانب .أخرى عوامل

 1اعبوىرية

 اآلثار بعكس اليت بلك ىي

 والبيئية االقتصادية

 ،ؤسسةللم اؽبامة واالجتماعية
 على بشدة بؤثر اليت أو

 اؼبصلحة أصحاب بقييمات

 وقراراهتم

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلدد قياس األداء
 
 

 
 التقدـ احملرز بشافكبو 

 
 

باؼبساءلة من اجل  االضةبلع
 األطراؼ ذات اؼبصلحة 

 
 
 
 
 

 

 (.G4)( اعبيل الرابعGRI,2013)  على عتمادباالمن إعداد الباحث المصدر:  
 
 

                                                           
1
 اآلثار بعكس اليت بلك ىي اعبوىرية اعبوانب .اعبوىرية جبوانبها يتعلق الذي ؤسسة االقتصاديةللم واالجتماعي والبيئي االقتصادي األداء حوؿ معلومات اؼبؤشرات بعةي  

 .وقراراهتم اؼبصلحة أصحاب بقييمات على بشدة بؤثر اليت أو ،ؤسسةللم اؽبامة اعيةواالجتم والبيئية االقتصادية

ات اؼبؤسس
 االقتصادية

 التنمية اؼبستدامة

باالستدامةالتعريف   

 الفًتة احملاسبية

 ربليل دورة اغبياة
يربكرار التقر   

 التوقيت اؼبناسب

بزود معلومات 
 وقرارات مفيدة

 الصلة

 وحدة التقرير
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يف ؾباؿ احملاسبة عن _للقياس   اعتبارات القياسبأخذ بعُت االعتبار_ هبب أف أنو يرى الباحث     
ساسية أجزاء أعملية القياس من ثبلث هبب أف بتكوف ، حيث وفقا للعمود الثالث أعبله التنمية اؼبستدامة

 وىي:

 القائمُت على عملية القياس يف ؾباؿ احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة؛ (1

 ؛للتنمية اؼبستدامة اجملبلت )االقتصادية، البيئية واالجتماعية(عمليات قياس  (2

 للتنمية اؼبستدامة. )االقتصادية، البيئية واالجتماعية( اجملاالت وحدات قياس (3
اذل فريق  (االقتصادية، االجتماعية والبيئية اجملاالت )ربتاج عملية قياس القائمين على القياس: و  دواتأوال: أ

و من أخل اؼبؤسسة عمل هبمع ـبتلف التخصصات كما سبقت االشارة )فنية، ؿباسبية، مالية...( سواء من دا
 ، من حيث:خارجها
 ف وجدت إربليل العمليات اليت بقـو هبا اؼبؤسسة بوحداهتا واقسامها وفروعها نشطة: تحديد األ

 نشةة ذات اؼبضموف التنموي اؼبستداـ سبهيدا لقياس قيمتها؛بغرض ربديد األ
 لتقارير اليت بعدىا دوات التالية يف عمليات القياس: نعتمد على ؾبموعة ابستخدـ األ دوات:األ

قساـ أدارة التكاليف، إحسب كل مؤسسة قبد مثبل:  ،دارات اؼبختلفة للمؤسسات االقتصاديةاإل
معلومات فبكن اغبصوؿ عليها من بعض الفئات  إخلمراقبة التسيَت، التأمينات االجتماعية ...

حصاءات اؼبرببةة بالصناعة االجتماعية اؼبتضررة باؼبنةقة اؼبوجودة هبا اؼبؤسسة االقتصادية، بعض اال
 اليت بنتمي اليها اؼبؤسسات االقتصادية.

 ،نشةة اؼبؤسسات االقتصاديةأدوات السابقة لتصنيف يقـو فريق العمل باستخداـ األ ثانيا: عملية القياس:
 صناؼ التالية:ذل األإويبكن بصنيفها 

 نشةة االقتصادية؛ ربديد األ 
 نشةة البيئية؛ربديد األ 
 ة االجتماعية.نشةربديد األ 

نشةة البيئية واالجتماعية واالقتصادية اليت بقـو هبا اؼبؤسسات يبكن قياس األثالثا: وحدات القياس: 
وحدة القياس اؼبستعملة على اؽبدؼ من عملية  ختياراو عينية، حيث يعتمد أاالقتصادية بوحدات نقدية 

 أما ف القياس النقدي يكوف كافيا،إلتسعَت مثبل فذا كاف اؽبدؼ من عملية القياس ىو ازباذ قرارات اإالقياس، ف
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ذل وحدات القياس إضافة إنو هبب استخداـ كبل من وحدات القياس العينية إف ،داءذا كاف ىو بقييم األإ
 النقدية، وذلك لبناء اؼبؤشرات البلزمة إلسباـ ىذا التقييم.

 ةاإلطار المحاسبي النظري لقياس التنمية المستدام: رابعلمطلب الا
اإلضافة إذل بضمُت ما نشر من إرشادات ب ،سابقااألفكار اػبمسة العامة احملددة بيرببط اإلطار 

إلطار عمل احملاسبة عن على كبو مركزي  ،2013 للمحاسبة عن التنمية اؼبستدامة ؼببادرة التقرير العاؼبي عاـ
يف  ة واالجتماعية واالقتصادية لبلستدامةواإلرشادات يتم استخداـ مؤشر األداء لقياس األبعاد البيئي، االستدامة

الوصفي للسياسة  السردف وحدة القياس اؼبتعددة متضمنا إف ،ظل بعقد القياس عرب األبعاد الثبلثية لبلستدامة
متعددة األنظمة يف  وإشرافييتم ذلك ربت إرشاد فرؽ عمل  أفقد مت بصويرىا ويفضل  ،واإلجراء االجتماعي

 نفس الوقت من اؼبهنيُت.
 عمل المحاسبة عن التنمية المستدامة طارإأىداف  :الفرع األول
 دون الحاضر احتياجات تلبية "بأهنا  اؼبستدامة للتنمية الشهَت بعريفو بروندببلند عبنة عرضت عندما

 التحدي بالنسبة من أصبح ىذا التعريف يبثل نوع ،"احتياجاتها تلبية على المقبلة األجيال بقدرة المساس
 كبو احملرز التقدـ قياس يبكننا كيف: ف ىدؼ احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة ىوإوبتارل ف ؛لسياساتا لصانعي

 أهنا ف االستدامة بفسر علىإف ببلنددبرون لػػػػػ: اؼبستدامة التنمية عبنة بقرير أعقاب يف اؼبستدامة؟ التنمية ربقيق
 ؽبذا ف األساسإوبتارل ف ،والبيئية االجتماعية،و  االقتصادية بُت اعبوانب هبمع الذي األبعاد ثبلثي مفهـو
 . التنمية عملية وبدعم عليها بقـو اليت األصوؿ من ؾبموعة ىو اؼبفهـو

 1:الثبلثة التالية الفئات إذل العوامل ىذه بقسيم ويبكن
 ؛... التحتية والبنية واؼبباين آالت مثل االقتصادية األصوؿ :المادي المال رأس 
 اليت واؼبعايَت والعبلقات اؼبؤسسات وكذلك ،وقدراهتم األفراد مهارات :عياالجتما المال رأس 

 ؛للمجتمع االجتماعية التفاعبلت وكمية نوعية بشكل
 اليت اػبدماتو  اإليكولوجية التجارية، وغَت التجارية سواء الةبيعية، اؼبوارد :الطبيعي المال رأس 

 واستقرار لنفايات،ا ربليل واأللياؼ، لةاقة،وا واؼباء الغذاء ذلك يف دبا اغبياة، متةلبات بوفر
 . اغبياة لدعم اػبدمات من وغَتىا اؼبناخ،

                                                           
1
Mathis Wackernagel And others, Accounting for Sustainable Development: Complementary Monetary 

and Biophysical Approaches, OECD Roundtable on Sustainable Development, November 21, 2001, p 02. 
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 األداء ذباهىو قياس  التنمية اؼبستدامة،عن  احملاسبةلنظاـ اإلطار احملاسيب يتمثل اؽبدؼ الرئيسي من 
ى التنظيمي أـ ال، وما الستدامة، وؿبوريا يتم اعبدؿ عما إذا كانت االستدامة سبثل ىدؼ مبلئم  على اؼبستو ا

بو على كبو واسع   عًتاؼالاف مفهـو التنمية اؼبستدامة قد مت إ ،إذا كانت قابلة للقياس عند ذلك اؼبستوى أـ ال
حيث بعترب بلك اؼبستويات مستقلة على كبو مربفع، وقد مت  ،)الداخلي واػبارجي( كمفهـو متعدد اؼبستوى

وضع قواعد كبو ربقيق التنمية اؼبستدامة عند اؼبستوى الكلي، إال أف برصبة بلك القواعد كبوى اؼبستوى اعبزئي 
 1.يعترب مشكلة واضحة

علومات احملاسبة ف اؼبستخدمُت الداخليُت اؼبربقبُت ؼبإف ؛كما ىو األمر مع معلومات احملاسبة التقليدية
عن التنمية اؼبستدامة يبكن أف بتميز عن بلك اؼبرببةة باؼبستخدمُت اػبارجيُت، حيث يتم االستخداـ عن 

األعماؿ عن اآلثار البيئية واالجتماعية ؤسسات احملاسبية ؼب للمساءلة اػبضوعدؼ هبطريق األطراؼ اػبارجية 
 .طراؼ ذات اؼبصلحةلكامل األ

من حيث  بتمثل يف وضع أىداؼ االستدامة للمحاسبة عن التنمية اؼبستدامة،اؽباـ ف اعبانب إعموما ف 
 .ؤسسة االقتصاديةبقييم مستوى عدـ استدامة اؼب ألطراؼ ذات اؼبصلحةا لتمكُت قياسها  إمكانية

بينما يتم الًتكيز عند بقدًن معلومات احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة إذل اؼبستخدمُت الداخليُت على 
ف مصفوفة مؤشرات األداء وبيانات دورة اغبياة إعلى سبيل اؼبثاؿ ف الزباذ القرار؛قدًن معلومات مبلئمة ب

للعمل كبو ىدؼ االستدامة  مؤسسةساعد اإلدارة الداخلية للبمقارنة باألىداؼ اؼببلئمة لبلستدامة سوؼ 
 متعدد األنظمة.

 نمية المستدامةالمبادئ القائمة إلطار المحاسبة عن الت: الفرع الثاني
 اؼبتعارؼمفاىيم ومبادئ  نفسحد كبَت  إذلفهي  ،اؼببادئ واؼبفاىيم لنظاـ احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة

فمفهـو الوحدة  ،ىذا النظاـ وأغراضبكييفها دبا يتبلءـ مع طبيعة  مراعاةولكن بعد  ،احملاسبة اؼبالية يفعليها 
يف  اؼبؤسسةمثبل يتسع نةاقو يف نظاـ احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة ليشمل احملاسبية اؼبتداوؿ يف احملاسبة اؼبالية 

 األخرىنةاقها ىي  يتسع Accounting Transaction احملاسبية العملية أف كما،  كوحدة صبيعو اجملتمع
 .أخرلتمثل صفقة بُت اؼبنشاة كةرؼ واجملتمع من حوؽبا كةرؼ 

ار عمل احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة قد مت ربديدىا يف العمود إف اؼببادئ الرئيسية اليت ربدد بةبيق إط
إف التعريف اؼبختار لبلستدامة سوؼ يشكل نةاؽ وؿبتوى إطار عمل احملاسبة عن  ؛أعبله دوؿالثاين من اعب

                                                           
1
Starik, M., Rands, G. P., Weaving an integrated web: Multilevel and multisystem perspectives of 

ecologically sustainable organizations,  Academy of Management Review, 20(4), 1995, P 908. 
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بلثة . وقد بوسع التعريف األكثر قبوال على كبو متزايد ذو األبعاد الثاؼبؤسسة االقتصاديةالتنمية اؼبستدامة يف 
 يف مفهـو االستدامة، حبيث بتضمن األىداؼ البيئية واالجتماعية ) والسيما يف األجل الةويل( واالقتصادية.

إف قياس األداء اذباه اؼبفهـو اؼبتعدد األنظمة لبلستدامة يتةلب وجود مصفوفة من اؼبؤشرات االجتماعية 
ت األبعاد اؼبتنافسة لبلستدامة بقود إذل بفسَتات لوياو كما إف مشكلة ربديد أفضليات وأ،  والبيئية واالقتصادية

حاب اؼبذىب صـبتلفة ؼبعلومات احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة على سبيل اؼبثاؿ إدارة اؼبشروعات يف ضوء أ
لذلك يتم بةوير مؤشرات األداء اؼبتكامل اليت رباوؿ أف بقيس بعدين أو أكثر  حد االستجاباتأإف  ؛البيئي

 1.سبيل اؼبثاؿ مؤشرات الكفاءة البيئيةلبلستدامة على 
)الوحدوي( عن طريق بناء حسابات االستدامة  ف بةبيق مفهـو االستدامة على اؼبستوى اعبزئيإ

اؼبعلومات اليت يتم التقرير عنها سوؼ بؤدي إذل بغيَت بنظيمي يتأسس على االفًتاض اػباص ب ؤسسات،للم
واإلقليمي واحمللي  عاؼبياحملاسبة عن االستدامة عن اؼبستوى ال إف البحوث اليت غةت دراسات ،ذباه االستدامة

 .ت بالضرورة ضغوط على القيادة للتحوؿ اذباه االستدامةسقد مار 
يتةلب بالضرورة استخداـ مصفوفة القياس   ،العوامل االجتماعية والبيئية يف مفهـو االستدامة ادماجإف 

ء االقتصادي ولكنها غَت مبلئم لتقييم األداء االجتماعي والبيئي بلئمة لتقييم األداموبعترب الوحدات النقدية 
إال أهنا قد سببت يف إحداث  ،وقد بذلت ؿباوالت لعمل وحدات نقدية لقياس اآلثار االجتماعية والبيئية

 جوىرية ألنبية بلك القضايا اؼبرببةة باؼبشاكل االقتصادية. ةـباطر نتيجة وجود سوء بفسَت وبدني
 أف هبب ولذا ،االستدامة بقارير إعداد يف الشفافية لتحقيق أساسًيا أمرًا التقرير إعداد مبادئ دبعوعليو    
 اؼبةلوب العملية التةبيق دليل ويوضح ،االستدامة بقارير إعداد عند ؤسسات االقتصاديةاؼب صبيع قبل من بةبَّق

 .التقرير ادإعد مبادئ مع اؼبنسجمة القرارات ازباذ يف ؤسساتاؼب قبل من إبباعها
 مبادئ بصفحيث   ؛التقرير جودة ربديد ومبادئ التقرير ؿبتوى ربديد مبادئ :ؾبموعتُت إذل اؼببادئ مبقس
 أخذ خبلؿ من بغةيتو التقرير على هبب الذي احملتوى لتحديد بةبيقها اؼبةلوب العملية التقرير ؿبتوى ربديد
 .االعتبار يف ومصاغبهماؼ ذات اؼبصلحة لؤلطر  الفعلية والتوقعات وبأثَتاهتا، ،اؼبؤسسة أنشةة

                                                           
159-158، ص ص مرجع سابقضبد لةفي، أ مُت السيدأ  1
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 اؼبتعلقة التقارير يف اؼبعلومات جودة بضماف يتعلق فيما االختيارات التقرير جودة ربديد مبادئ وبوجِّو
 بقييم مناألطراؼ ذات اؼبصلحة  لتمكُت ىاـ أمرا اؼبعلومات جودةب، اؼبناس التقدًن فيها دبا باالستدامة،

 1.اؼبناسبة اإلجراءات وازباذ قوؿ،ومع سليم كبو   على األداء
 أساليب تحديد البيانات والقياس إلطار المحاسبة عن التنمية المستدامة: الفرع الثالث

قد مت التوصية بو يف  ،إف استخداـ مدى واسع من ؾبموعة اؼبؤشرات لقياس األداء اؼبتجو كبو االستدامة
ا باريخ قصَت نسبيا من االستخداـ يف احملاسبة اإلدارية مع ، ومؤشرات األداء ؽبةإرشادات مبادئ التقرير العاؼبي

 ةتعدداؼباالعًتاؼ بالةبيعة  يف Kaplan Norton مبوذج األداء اؼبتوازف الذي وبدد اؼبؤشرات اؽبامة أبةوير 
  األبعاد لؤلداء التنظيمي.

وؿ وااللتزامات ملحوظ على بقييم األص نتباهاقد ركزت على  للبيئة،ة البحوث والدراسات احملاسبي
والتكاليف البيئية كمحاولة للمحاسبة عن البيئة باستخداـ مبادئ ؿباسبية مقبولة ومتعارؼ عليها عموما، وقد 

من أف بقييم األصوؿ  Lehmenمدى من أساليب التقدير لتسهيل عملية التقييم، وقد حذر  Milneراجع 
اسبة عن االستدامة الكثَت من ؾبرد بقدًن سرد وصف ف سبثل احملأواقًتح  ،البيئية من احملتمل أف بكوف مدمرة
 .ؤسسة االقتصاديةلؤلثر االجتماعي والبيئي ألنشةة اؼب

ف أيوفر ربليل دورة اغبياة ربدي كبَت الذي أضفى صعوبة يف قياس بفصيلي لآلثار البيئية، وباعتبار 
ف ذلك إدخل دورة اغبياة فؼبتحوؿ ف ىناؾ أمور ال بشجع الأوباعتبار  ،غَت دقيقة وبسيةة مأساليب التقيي

 اؼبدخل قد يكوف أكثر بكلفة مقارنة بفعاليتها.
ويبكن ربديد البيانات البيئية باستخداـ مباذج علمية معممة لتقدير مستويات االنبعاثات واستهبلؾ 

فنية يكوف فبكنا، وإذا القياس اؼبباشر عن طريق آليات  ،اؼبوارد يف اغباالت اليت عندىا شراء اؼبوارد من اؼبوردين
ف طريقة اؼبعاينة بعترب ىي الةريقة الوحيدة لفعالية التكلفة عبمع البيانات بُت التكلفة إففي كثَت من اغباالت ف

 2.اؼبتزايدة لقياس االنبعاث واؼبوارد الةبيعية اؼبستهلكة
بتضمن على  فأنظاـ احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة يبكن لالسجبلت اؼبكونة  حيث يرى الباحث أف؛

ظم نسبيل اؼبثاؿ ـبزوف التلوث وـبزوف استهبلؾ اؼبوارد، وكما ىو األمر مع السجبلت اؼبساعدة احملتفظ هبا يف 
 .بقارير االستدامةف ذلك يبكن االعتماد عليو لتسجيل البيانات اليت يتم منها استخراج ، فإاحملاسبة التقليدية

                                                           
1
 GRI:  http://www.globalreporting.org  رة التقرير العاؼبيةداإذل اؼبوقع الرظبي ؼببينظر   

2
 Lamberton. G,  Op. Cit,  p 23. 
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 عن التنمية المستدامة أنماط التقرير في المحاسبة  :الفرع الرابع
يهتم بنشر اؼبعلومات  سابقا،إف اؼبكوف الرابع إلطار احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة الذي مت عرضو 

 1سئلة مهمة:أثبلثة ، كما يتضمن ؤلطراؼ ذات اؼبصلحةل
 احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة؟ نظاـ ما ىو النمط اؼببلئم لتقارير (1
 ومات احملاسبة عن االستدامة إذل اؼبستخدمُت؟كم مرة يتعُت أف يتم نشر معل (2
 ؟لكًتونيةنًتنت ونشرات األنًتنت اإلىل يتم نشره يف مواقع خاصة باستخداـ األ (3

، واليت بعترب من اؼبداخل التةبيقية وبتضمن األمثلة الدالة على أمباط التقرير اؼبستخدمة لعرض معلومات
 :2يف النقاط التاليةستدامة احملاسبة عن التنمية اؼب لنظاـالسالفة الذكر 

  جداوؿ مؤشرات األداء اليت بقيس القيم الفعلية لكل مؤشر خاصة بالفًتة احملاسبية احملددة. بتزايد
 نفعية اؼبعلومات عندما يتم مقارنة القيم الفعلية باألىداؼ اؼببلئمة لبلستدامة؛

 ـبزوف البضاعة من رأظباؿ الذي يتم فصلو إذل ؾبموعات عديدة؛ 
 ر بكلفة البدائل اؼبستدامة إذل فبارسات أعماؿ حالية؛بقدي 
 ربليل اؼبدخبلت واحملرجات؛ 
  بالتشريعات اؼببلئمة؛ االلتزاـقوائم عدـ 
 .السرد الوصفي لآلثار البيئية واالجتماعية 

اغبياة النافعة للمنتج أو العملية دورة يبكن أف يتم إعداد التقارير دوريا أو قد بكوف مةلوبة خبلؿ 
نشر بعض أنواع معلومات احملاسبة عن االستدامة باستخداـ مواقع شبكو االنًتنت كلما كاف  أف يتمن ويبك

مواقع  الختبارذلك فبكنا بدال من التصديق على جدوؿ بقرير ثابت، ويقع ذلك العبء على اؼبستخدمُت 
 االنًتنت على كبو دوري للتحديث.

 سبة عن التنمية المستدامةاص النوعية لمعلومات المحاو الخ: الفرع الخامس
إف اؼبكوف اػبامس إلطار عمل ؿباسبة عن االستدامة وبدد اػبواص الوصفية ؼبعومات احملاسبة عن 

حيث أف بلك اإلرشادات بوفر ، التنمية اؼبستدامة اليت يتم استنتاجها من إرشادات مبادرة التقرير العاؼبية

                                                           
1
 .164، ص مرجع سابقضبد لةفي، أمُت السيد أ  
2
  .نفسو المرجع 
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كما ىي   ، التقرير ادئيشار إذل بلك اػبواص دبب ،اسكمع إطار عمل متم باالربباطؾبموعة شاملة للخواص 
 موضحة يف الشكل التارل:
 الخواص النوعية لمعلومات المحاسبة عن التنمية المستدامة :4-5شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 قابلي
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .من إعداد الباحث وفق ؼببادرة التقارير العاؼبية اعبيل الرابع المصدر:

قابلية الوصوؿ إذل 
اؼبعلومات اليت مت التقرير 

-عندما ،كيف  -عنها  

اؼبناسب التوقيت  

اؼبناسب التوقيت  

 الشفافية

 الشموؿ

 معلومات معلومات

 

 معلومات

 

جودة وإمكانية االعتماد 
على اؼبعلومات اليت مت 

 التقرير عنها

القرارات اؼبتعلقة باؼبعلومات 
عنهار التقري اليت يتعُت  

 االكتماؿ الدقة

 سياؽ االستدامة اؼبقارنة

 اؼببلئمة اغبياد

 القابلية للمقارنة
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كبو أساسي وشائع من احملاسبة اؼبالية يتم بصميمها إلخةار اؼبستخدمُت بلك اػبواص اؼبستنتجة على 
ؿبل التقرير. إف اػبواص الرئيسية احملددة يف اإلرشاد بتمثل يف  ؤسسةعن كيف يتم إعداد التقارير عن طريق اؼب

 1:اآليت
د للعمليات واإلجراءات عند إعدا Full Disclosure: اإلفصاح الكامل الشفافية التي تتطلب (1

 التقرير؛
ؿبل التقرير على كبو منتظم بأصحاب  ؼبؤسسةالذي يتةلب اربباط ا inclusiveness التضمين (2

 ؛اؼبصاحل هبا للمساعدة على الًتكيز والتعزيز اؼبتصل عبودة بقاريرىا
اليت بتةلب أف يتم بسجيل وبصميم وربليل واإلفصاح عن  auditiability القابلية للمقارنة (3

الداخليُت أو مقدمي  اؼبدققُتهنا سبكُت أبةريقة من ش ،ات اليت يتم التقرير عنهاالبيانات واؼبعلوم
 ؛التأكد اػبارجيُت للتصديق على إمكانية االعتماد عليها

يتم بصميمها للتأكد من أف جودة وإمكانية  ،أما اػباصية الوصفية الثامنة الباقية سياؽ االستدامة
التوصل إذل بلك اؼبعلومات اليت يتم التقرير عنها بعترب مبلئمة للهدؼ  االعتماد على اؼبعلومات والقابلية على

 التنظيمي لبلستدامة.
ف معلومات احملاسبة عن التنمية إاػبصائص النوعية للمعلومات اؼبالية ف  3SACوكما ذكر يف  

احملاسبية ذباه  ف بتسم بتلك اػبواص الوصفية لتمكُت معدي التقارير من االضةبلع باؼبساءلةأاؼبستدامة هبب 
 اؼبستخدمُت.

 يف اؼبؤسسة االقتصادية احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة اليت يتم إنتاجها من بةبيقات ومصفوفة معلومات
 موضحة وفق اعبدوؿ التارل:

    
 

 
 
 
 

                                                           
1
 .الفصل الثالث من البحث إذل ينظر  
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 مصفوفة المؤشرات للمحاسبة عن االستدامة: 4-3جدول رقم
 الفئة اقتصادية بيئي

 اؼبواد 

  الةاقة 

 اؼبياه 

 وع البيولوجيالتن 

 االنبعاثات 

 النفايات السائلة والصلبة 

  اؼبنتجات واػبدمات 

 االمتثاؿ 

 النقل 

 التقييم البيئي للموارد 

 ليات الشكاوي البيئيةأ 

 داء االقتصادياأل 

 التواجد يف السوؽ 

 االثار االقتصادية غَت اؼبباشرة 

 فبارسات الشراء 

 االداء االقتصادي 

 جوانب 

جتماعيةا  الفئة 

المنتج مسؤولية االنسان حقوق المجتمع   
ممارسات العمالة والعمل 

 الالئق

 الفئات الفرعية
 وسبلمتو العميل صحة

احمللية اجملتمعات  التوظيف االستثمار 

 على اؼبعلومات ملصقات وضع
 واػبدمات اؼبنتجات

الفساد مكافحة التميز عدـ  االدارة العمالة عبلقات   

العامة السياسة  النقابية اغبرية 
اعبماعية واؼبفاوضة  

 والسبلمة الصحة
 اؼبهنية
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 اؼبناىض السلوؾ
 للمنافسة

االطفاؿ عمالة والتعليم التدريب   

 او اعبربي العمل االمتثاؿ
 القسري

الفرص وبكافؤ التنوع  

 فيما اؼبورِّدين بقييم
 على باآلثار يتعلق

 اجملتمع

االمنية اؼبمارسات  الرجاؿ مساوات 
االجر يف والنساء  

الشكاوى آليات  

 على باآلثار اؼبتعلقة
 اجملتمع

 الشعوب حقوؽ
 االصلية

 فيما اؼبوردين بقييم
 دبمارسات يتعلق

 العدالة

 الشكاوى لياتأ التقييم
 دبمارسات اؼبتعلقة

 العدالة
 فيما اؼبوردين بقييم

 حبقوؽ يتعلق
 االنساف

 الشكاوى اليات 
 حبقوؽ اؼبتعلقة

 االنساف

 

  GRI, 2013. على: عداد الباحث بناءإمن  :المصدر

صحاب اؼبصاحل أولويات أداء لتةبيق نظاـ احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة على حيث بعتمد مصفوفة األ
شراكهم بشكل فعاؿ يف عملية التقرير احملاسيب لبلستدامة وذلك لضماف إحيث هبيب  ،يف اؼبؤسسة االقتصادية

واستبياف مقًتحاهتم وبةلعاهتم يف ما يتعلق  استشارهتممن خبلؿ  ،كل مبلئمالقضايا اؼبادية وبغةيتها بش
 .باؼبعلومات

ؿبل ىداؼ االسًتابيجية للمؤسسة ينا بساىم وبشكل فعاؿ يف عملية ربقيق األأيف ر ملية وىذه الع 
 التقرير احملاسيب لبلستدامة.
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 االقتصادية: اؼبؤسسةاؼ ذات اؼبصلحة يف لؤلطر و احملتمل أالشكل اؼبوارل يًتجم لنا التأثَت اغبارل حيث 

 لألطراف ذات المصلحةالتأثير الحالي والمحتمل : 4-6شكل رقم

 
 ينظر إذل: )اعبيل الرابع( االببلغ العاؼبية مبادرة  المصدر:

www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance- 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance%20مبادرة
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 التنمية المستدامة محاسبة عنللتطبيق نظام االمقترح طار المحاسبي إمنهجية المبحث الرابع: 
يبكن وضع  ،(GRI, 4G, 2013)العاؼبية الدراسات السابقة ومبادرة التقرير  االطبلع علىمن خبلؿ 

 .يف اؼبؤسسة االقتصادية ستدامةنظاـ احملاسبة عن التنمية اؼبلشكل  ؿباسيب إطار
سياسة على يتوقف  التنمية اؼبستدامة اؼبقًتح لنظاـ احملاسبة عن اإلطار احملاسيبشكل  حبيث أف 

من  طراؼ ذات اؼبصلحةاأل متةلبات واحتياجاتو  ،للتنمية اؼبستدامة ؤسسات االقتصاديةاؼب اسًتابيجيةو 
للبيئة  ستجابتهاالمن فًتة إذل أخرى، وفقا  يف مؤسسة مار اإلطاىذا بتغَت معلومات ويبكن أف  ،اؼبعلومات

 احمليةة وظروؼ العمل اؼبتغَتة. 
 طار المحاسبي المقترحء اإل ول: أجزاالمطلب األ

 من شبانية أجزاء بتمثل يف: لنظاـ احملاسبة عن التنمية اؼبستدامةاؼبقًتح احملاسيب بصفة عامة يتكوف اإلطار        
 صفحة العنوان -1

 ىي: نقاطبشمل صفحة العنواف عدة 
 ؤسسة االقتصادية؛اؼب سما 
   التنمية اؼبستدامة؛احملاسيب عن عنواف بقرير 
  ؛باريخ النشر 
  اؼبوقع االلكًتوين. 

 جدول المحتويات: -2
 مع أرقاـ الصفحات اػباصة هبا.  بقرير التنمية اؼبستدامةيتضمن العناوين الرئيسية والفرعية داخل 

 :ؤسسةللم العاممجلس اإلدارة أو المدير  خطاب رئيس -3
 ا،ؽب لعاـأو اؼبدير ا ؤسسة االقتصاديةخبةاب من رئيس ؾبلس إدارة اؼب التنمية اؼبستدامةيبدأ بقرير 

االستدامة،  احملاسيب عن تقريرالويتضمن ىذا اػبةاب كلمة يلقيها اؼبدير أو رئيس ؾبلس اإلدارة حوؿ 
، واؼبخاطر ؤسسةكبو االستدامة، ووصف للتأثَتات األساسية لعمليات اؼب ةؤسسات االقتصادياؼب واسًتابيجية

ػبةط ومبادرات االستدامة اليت بتبناىا  ؤسسةويوضح ىذا اػبةاب دعم القيادات التنفيذية للم ؛والفرص
وأسلوب ىذا اػبةاب يبكن أف يكوف رظبي أو غَت رظبي اعتمادًا على اللهجة العامة اليت سوؼ بسود يف 

 .رير احملاسيب عن التنمية اؼبستدامةالتق
 :المالمح التنظيمية -4

 بتضمن العناصر اآلبية:
 ؤسسة االقتصادية؛اسم اؼب 
 ؛العبلمة التجارية 
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 مؤسسة االقتصادية؛اؼبنتجات واػبدمات الرئيسية لل 
 ؛اؽبيكل التنظيمي والقةاعات الرئيسية والفروع 
 ؛موقع اؼبركز الرئيسي 
 ؤسسات االقتصادية؛عمل هبا اؼبعدد وأظباء الدوؿ اليت ب 
 ؛طبيعة اؼبلكية والشكل القانوين 
 ؤسسات االقتصادية؛األسواؽ اليت زبدمها اؼب 
 ؤسسة االقتصادية؛رؤية اؼب 
 ؤسسة االقتصادية؛رسالة اؼب 
  على سبيل اؼبثاؿ، العمل اعبماعي، القيادة، األداء، االحًتاـ، اؼبساءلة، االبتكار،  اؼبؤسسةقيم(

 ؛يز، وغَتىا(التعلم، التم
 ؤسسة االقتصاديةأولويات اؼب. 

 :ساسيةوصف االثار والمخاطر والفرص األ -5
 يشمل ىذا اؼبلخص عدة عناصر ىي:

 :؛ستدامةلبل ؤسسةاؼبتناوؿ بعريف ب الرؤية 
 :وأصحاب اؼبصاحل من مبادرات االستدامة  ؤسسةربدد اؼبنافع اليت يبكن أف ربققها للم المنافع

 ؤسسة االقتصادية؛اػباصة باؼب
 عند بنفيذ مبادرات االستدامة،  ؤسسةبلخص العوائق والقيود اليت واجهت اؼب ستجابات:القيود واال

 والشفافية واؼبساءلة. ؽبا وفرص التعلم ؤسسةوكيفية استجابة اؼب
 :(نطاق التقرير وحدودهمالمح التقرير ) -6

 ويشمل العناصر اآلبية:     
 ؛الفًتة اليت يغةيها التقرير 
 ؛باريخ أخر بقرير 
 ؛غَتىا(...نوية، دورة التقرير )سنوية، ربع س 
 ؛نةاؽ التقرير 
 .)الضماف )ربديد ما إذا كاف ىناؾ طرؼ ثالث يقدـ خدمات بأكيد الثقة خاصة بالتقرير 

 :االطراف ذات المصلحة ومؤسسات حوكمة ال -7
 وبتضمن العناصر اآلبية:   

  ؛ؤسسة االقتصاديةداخل اؼب ؤسساتومبادئ حوكمة اؼبىيكل 
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  ؛ذات اؼبصلحةمشاركة األطراؼ 
  ؛الرئيسيُت اؼ ذات اؼبصلحةباألطر قائمة 
 ولويات ومتةلبات اغبوار مع االطراؼ ذات اؼبصلحة.أ 

 :بتمثل مؤشرات االستدامة وفق اعبدوؿ التارل داء:مؤشرات األ. 8
 مؤشرات األداء  :4-4جدول رقم 

نشطة أ
 وحدة قياس المؤشر نشطة المؤسسة ذات المنظور التنموي المستدامأ المؤسسة

 داء مؤشرات األ

 السنة 
n-2 

 السنة
n-1 

 السنة 
n 

األداء 
المستهدف 

 n+1للسنة 

البعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 االقتصادي

     البفاض يف السلع اؼبرذبعة جودة خدمات ما بعد البيع اؼبقدمة للعمبلء 
     شهادة اعبودة جودة اؼبنتج او اػبدمة اليت بنتجها الشركة

     احنسب بوزيع االرب بوزيع االرباح السنوية على اؼبسانبُت
     زيادة يف عدد العمبلء جودة العبلقة مع العمبلء 
     زيادة يف عدد اؼبوردين جودة العبلقة مع اؼبوردين

     دينار جزائري مقبوضات العمبلء
     دينار جزائري مدفوعات اؼبوردين

     دينار جزائري مدفوعات اؼبوظفُت
     دينار جزائري دفع الضرائب والرسـو

     نسية مؤوية نسبة مبو الضرائب والرسـو
     دينار جزائري مدفوعات الفائدة على القروض

     نسبة مؤوية نسبة مبو مدفوعات الفائدة على القروض
اؼبستوى العاـ للروابب واالجور اليت بدفعها مقارنة مع اغبد االدىن لؤلجور 

     دينار جزائري على اؼبستوى احمللي 

     نسبة من السوؽ غبصة السوقية للمؤسسة يف ؾباؿ الصناعة اليت بعمل هبا ا
     نسبة من االنتاج  اغبصة االنتاجية للمؤسسة يف ؾباؿ الصناعة اليت بعمل هبا 

     دينار جزائري اؼبنح واؼبساعدات اؼبالية اليت ربصل عليها اؼبؤسسة من اغبكومة
يت بقدمها اؼبؤسسة للمؤسسات الصغَتة اؼبنح واؼبساعدات والقروض ال

     دينار جزائري  واؼبتوسةة 

االنفاؽ الرأظبارل للمؤسسة على البنية التحتية واػبدمات اؼبقدمة للبيئة 
     دينار جزائري  اليت بعمل هبا

     نسب مؤوية نسب االدارة العليا اؼبعينة من اجملتمع احمللي يف مواقع العمليات العامة
     نسبة مؤوية سب االنفاؽ على اؼبوردين )اؼبشًتيات (ن

اؼبخاطر والفرص اليت بولد بغَتات ىامة يف االنفاؽ او الدخل على 
     الةرؽ اؼبستخدمة إلدارة اؼبخاطر اؼبؤسسة

 ..............................................................خرى من اؼبؤسسة اذباه االستدامة ........................................................أمعلومات 

 البعد البيئي

     قةع، كلغ، طن، لًت... النفايات حسب درجة خةورهتا يف اؼبؤسسة 
     دينار جزائري اإليرادات اؼبتأبية نتيجة بيع النفايات

     نسبة مئوية لآلالت اؼبتضررة اثار اؼبادية للتلوث يف اؼبؤسسة
     دينار جزائري مصاريف الصيانة يف اؼبؤسسة نتيجة التلوث

     مًت مكعب كمية احملروقات اؼبستخدمة يف انشةة اؼبؤسسة
     مًت مكعب كمية اؼبياه اؼبستخدمة يف انشةة اؼبؤسسة

     كيلو واط ساعة كمية الةاقة الكهربائية اؼبستخدمة يف انشةة اؼبؤسسة
     حسب وحدة القياس د اؼبستخدمة يف نشاط اؼبؤسسة من حيث اغبجم او الوزفكمية اؼبوا

     نسبة مئوية نسية اؼبياه اليت يتم اعادة بدويرىا واستخدامها 
     دينار جزائريقيمة اؼببالغ النقدية اليت بدفعها اؼبؤسسة لغرامات بفرض عليها بسبب عدـ 
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 االلتزاـ بالقوانُت واللوائح البيئية
     نسب مئوية نسبة اؼبواد اؼبستخدمة يف النشاط التشغيلي كموارد يتم اعادة بدويرىا 

معدؿ الوفورات يف الةاقة  اؼببادرات اليت بقـو هبا اؼبؤسسة لتخفيض االستهبلؾ من احملروقات
     اؼبستخدمة

     عدد اؼببادرات  ية اؼببادرات اليت بقـو هبا اؼبؤسسة لتخفيض االستهبلؾ من الةاقة الكهربائ
اؼببادرات اليت بقـو هبا اؼبؤسسة لتخفيض االنبعاثات اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة 

     عدد اؼببادرات  من استخداـ الةاقة  

     ظبات اؼبنةقة احملمية  مواقع اؼبؤسسة جبوار اؼبناطق احملمية واؼبناطق ذات التنوع البيولوجي
     بغَتات سلبية واهبابية  على اؼبناطق اؼبتاثرة من احملمية  اثار السلبية واالهبابية

     و مضاعفابوأكلغ  كمية االنبعاثات اؽبوائية نتيجة التلوث اؼبنبعث من نشاط الشركة
     منهجيات اؼبستخدمة  االثار البيئية لنقل اؼبوواد واؼبنتجات 
     نسبة مؤوية عدد اؼبوردين اػباضعُت للتقيم البيئي

 .......................................................................................................................خرى من اؼبؤسسة اذباه االستدامةأمعلومات 

البعد 
 االجتماعي

     عدد العماؿ يف كل منصب اصبارل عدد العماؿ ببعا للمناصب اؼبوجودة
     عدد اغباالت العماؿ ببعا للحاالت اؼبمكنة يف اؼبؤسسةحركة 

     نسبة مئوية عدد اؼبوظفُت من االناث 
     دينار جزائري ربسن الرفاىية اؼبادية واؼبعنوية للعماؿ

     دينار جزائري مصاريف بدريب العماؿ
     نسبة االمراض اضرار التلوث على العماؿ 

     دينار جزائري للعماؿ التامُت االجتماعي
     نسبة اػبةورة عدد حوادث العمل

طبيعة وفعالية اللوائح الداخلية اؼبةبقة يف اؼبؤسسة للحد من الفساد 
 االداري واؼبارل

عدد القضايا اؼبرفوعة على 
     اؼبؤسسة

مدى بوافق السلع واػبدمات اليت بنتجها اؼبؤسسة مع القيم االخبلقية 
 اجملتمع السائدة يف

عدد اؼبخالفات اؼبسجلة ضد 
     اؼبؤسسة 

مدى عدالة شروط العقود اؼبربمة مع اؼبوظفُت ومدى بوافقها مع قواعد 
 قانوف العمل 

عدد القضايا اؼبرفوعة على 
     اؼبؤسسة من طرؼ اؼبوظفُت

مدى عدالة اسعار السلع واػبدمات باؼبقارنة مع بلك يف اؼبؤسسات 
 اؼبنافسة

االسعار للمؤسسة قوائم 
 واؼبنافسُت

    

عدد القضايا اؼبسجلة على  مدى بوافق النظم واللوائح الداخلية اؼبةبقة يف اؼبؤسسة مع حقوؽ االنساف
 الشركة هبذا اػبصوص

    

عدد الورش والربامج التدريبية اليت بنظمها اؼبؤسسة سنيا لتنمية وبةوير 
     عدد الدروات والورش مهارات اؼبوظفُت 

طبيعة وفاعلية الربامج اليت بةبقها اؼبؤسسة لتقييم اثار انشةتها على 
     عدد اؼبخالفات  اجملتمع

     نسية مئوية  عدد اؼبوظفُت من العمالة الوطنية منسوبا اذل اصبارل العمالة اؼبوظفة هبا
مع طبيعة وفعالية النظم اليت بةبقها اؼبؤسسة لتقييم ـباطر عملها على اجملت

     احباث علمية ونظم مةبقة ؽبدؼ اغبد من ىذه اؼبخاطر 

مزايا التامُت الصحي واؼبزايا العينية االخرى اليت بوفرىا اؼبؤسسة باؼبقارنة مع 
     بوالص التأمُت  بلك اليت بوفرىا اؼبؤسسات اؼبنافسة 

     مئوية  نسبة اؼبؤسسة  ةنسبة عدد االناث يف ىيكلة العمالة اؼبستخدمة يف أنشة
اصبارل قيمة اؼبسانبات اؼبالية والعينية اليت بقدمها اؼبؤسسة للمنظمات 

 واعبمعيات اػبَتية 
     دينار جزائري 

 .....................................................................................................خرى من اؼبؤسسة اذباه االستدامة ..................أمعلومات 
 ......................................................................................االستدامة هبا............................... إلدارة ؤسسةنشةة اؼبأمعلومات اخرى من خبلؿ 

 .............................................................تقرير.........................................................ثار السلبية احملتملة الوقوع نتيجة نشاط اؼبؤسسة ؿبل الاأل

 

 عداد الباحثإمن  المصدر:
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 التنمية المستدامةلقياس اإلطار المحاسبي المقترح  المطلب الثاني: محددات
  :ما يلي ، يرى الباحثيف اؼبؤسسة االقتصادية نمية اؼبستدامةاؼبقًتح لقياس الت اإلطارمن خبلؿ ىذا 

  أف يتناسب ؾباؿ القياس واالفصاح ضمن ؾببلت احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة مع حجم وطبيعة
 سواء كانت: اؼبؤسسة
 ذبارية؛ اتمؤسس 
 صناعية؛ اتمؤسس 
 خدمية؛ اتمؤسس 
 .مؤسسات الصغَتة واؼبتوسةة 

  معلومات حوؿ أىداؼ اؼبؤسسة، وأدائها بشأف اؼبوضوعات اعبوىرية،  احملاسيبأف يتضمن التقرير
  ذات الصلة بالتنمية اؼبستدامة؛

  صورة صحيحة ومكتملة ألداء اؼبؤسسة، بشأف التنمية اؼبستدامة شامبًل احملاسيب أف يعرض التقرير
  ت؛اإلقبازات واإلخفاقات، والةرؽ اليت يتم هبا معاعبة ىذه اإلخفاقا

 طراؼ ذات األ واحتياجاتيف عدة أشكاؿ بناء على طبيعة اؼبؤسسة، احملاسيب لتقرير أف يصدر ا
ويبكن أف يكوف ىذا التقرير وثيقة مستقلة بذاهتا،  ،اؼبصلحة، وقد يتضمن إصداره الكًتونياً أو/و ورقياً 

 ؛أو جزءاً من التقرير السنوي للمؤسسة
 ة أف بستفيد من بلقي اؼبعلومات بشكل التحاور مع األطراؼ ذات اؼبصلحة، فإنو يبكن للمؤسس

  :مباشر، بشأف أراء ىذه االطراؼ، وهبب أف بسعى اؼبؤسسة للتحاور مع بلك األطراؼ هبدؼ
  بقييم مدى كفاءة وفاعلية احملتوى، وسائل اإلعبلـ، وؾباؿ التواصل، وبذلك يبكن ربسينو

  ؛باؼبستوى اؼبةلوب
 ؛وضع األولويات حملتوى التواصل اؼبستقبلي 
  التقرير من األطراؼ اؼبعنية يف حالة  يفبأمُت عملية التحقق اػبارجي ؼبعلومات اؼبقدمة

 ؛استخداـ ىذا التوجو للتحقق
 ربديد أفضل اؼبمارسات ذات العبلقة. 

  ،إهباد عبلقة مع االستدامة يعترب من الصعوبة دبكاف مبلحظتو من خبلؿ اؼبؤشرات الثبلثية األبعاد
 تصادية طويلة األجل سبثل مظهرا ىاما لبلستدامة؛ السيما يف وجود أثار اق

 ف التقرير عن العبلقات اؼبالية للمؤسسة مع العمبلء واؼبوردين والعاملُت واؼبستثمرين إومع ذلك ف
ىؤالء أصحاب اؼبصاحل يف اؼبؤسسة ؿبل التقرير على بدعيم مارل مع بعض  عتمادابفصح عن مدى 

 ؿبل التقرير عن احملاسبة؛  ؤسسة االقتصاديةاؼببوقفت  اإلشارة إذل اؼبخاطر اؼبالية إذا ما
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لئلطار ذل ىذه اػبصائص اليت مت بناوؽبا بالتفصيل اؼبناسب عند التعرض إولعلى من اؼبفيد ىنا االشارة 
 1:التنمية اؼبستدامة، حيث بتميز ىذه العناصر باػبصائص التاليةباؼبرببط اجملاالت لقياس احملاسيب 
 د بيئية بعد حرة من وجهة نظر اؼبؤسسات االقتصادية وال زبضع لقيود اؼبلكية؛هنا برببط دبوار أ 
 هنا ذات بأثَتات على نوعية حياة فئات عديدة من افراد اجملتمع، وليس فئة وحيدة كما ىو اغباؿ أ

 ساسا يف فئة اؼببلؾ؛أبالنسبة ؼبوضوع القياس احملاسيب اؼبارل الذي بنحصر بأثَتابو 
 ساسا بالوظيفة االقتصادية للمؤسسات، وقد أو بأثَتات جانبية لؤلنشةة اؼبرببةة هنا ذات نتائج اأ

يصعب التعرؼ على ىذه التأثَتات بصورة مشولية يف حينها، كما يف حالة بعض مسببات التلوث 
 ثارىا الضارة على الصحة بعد فًتة طويلة نتيجة براكمها؛أاليت بظهر 

  ظمها حيث ال يتم بداوؽبا يف السوؽ، لذلك ال يتوافر اؼبقياس هنا غَت قابلة للقياس النقدي يف معأ
 اؼبوضوعي لقياسها.

 االقتصادية  ةلمؤسسفي ا لية تطبيق نظام المحاسبة عن التنمية المستدامةأالمطلب الثالث: 
كوف من ف بأف استخداـ مؤشرات احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسات االقتصادية البد إ  
ف مديري اؼبؤسسات غالبا ما يقوموف على كبو متزايد أ، حيث قبد يف الواقع العملي الداخلي واػبارجياؼبنظور 

دبعٌت أهنم يقوموف هبيكلة ، القتصادية من مدخل اػبارج للداخلستدامة اؼبؤسسات ابتصميم بقرير ؿباسيب إل
رشادات ذل اإلإباإلضافة  ،صنيفةبقة عن طريق وكبلت التساس اؼبعايَت اؼبأاؼبؤسسات على  الستدامةبقرير 

اػباص  ،ليو من زاوية أخرى قبد أنو يتناقض مع اؼبدخل االسًتابيجي الداخل للخارجإالعامة اؼبنشورة، لو نظرنا 
ساسية وال بتحليل مواطن الضعف األأوالذي يقـو اؼبديروف  ،دارهتا والتقرير عنهاإداء االستدامة و أبتقييم 

ووضع نظاـ للقياس ومؤشرات  ،لمشكلة وبةبيقاهتاليقوموف بتصميم حلوؿ  ،ديةالستدامة اؼبؤسسات االقتصا
ف يتم التقرير عن أجل أذل وضع نظاـ للمحاسبة عن التنمية اؼبستدامة، ورقابة البيانات من إداء باإلضافة األ

للداخل يف مدخل اػبارج  باستخداـ ،ىداؼ اػباصة بالتحسينات اؼبستقبليةقبازات واألاؼبوقف النهائي واإل
جل أخرى يقـو اؼبديروف على كبو منتظم جبمع وبوفَت بلك اؼبعلومات اليت بكوف مةلوبة خارجيا من اعبهة األ
 2التقرير. ومكافأةحتياجات وكبلت التصنيف ولتحقيق خةط اؼبقاييس اؼبرجعية اػبارجية إالوفاء ب

                                                           
1
 .58، ص مرجع سابقؿبمد عباس بدوي، يسرى ؿبمد البلتاجي،   

2
 Wagner m and schltegger  s, intergrative management of sustaunability performance, measurement 

and reporting, international journal of accounting auditing and performance evaluation vol . 3. No. 1, 2006, 

p 16.  
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القتصادية لديو مواطن القوة ف مدخل اػبارج للداخل للتقرير احملاسيب عن استدامة اؼبؤسسات اإ
 والضعف.

وبكييف مقارنة دبدخل الداخل  استجابةكثر أف مدخل اػبارج للداخل بةبيعتو يعترب أوعلى الرغم من 
ذل ذباىل بعض القضايا اليت بعترب ىامة عن طريق بعض اصحاب إخَت قد يبيل ف ىذا اؼبدخل األإللخارج، ف

ف بتصرؼ اؼبؤسسة أ من ضمافيبكن  اػبارجيةفة لنظم اؼبعايَت حيث يوجد اعتبار كا ،اؼبصاحل اؼببلئمُت
 ىداؼ اجملتمع.أاالقتصادية طبقا ؼبدارؾ و 

دماجو يف مدخل إف يتم أف مؤشرات احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة هبب أرى الباحث يوكنتيجة لذلك 
داء مع مدخل اػبارج للداخل دارة األإي ذو جانبُت دبزج اؼبدخل االسًتابيجي الداخل للخارج لقياس و أموحد 

 للتكيف مع خةط التصنيف والتقييم ألصحاب اؼبصاحل اػبارجُت الرئيسُت.
ـ احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة عند بةبيق نظا االعتبارالعناصر اليت هبب وضعها يف و 

 :التارلموضحة يف اعبدوؿ  ،االقتصادية
  المحاسبة عن التنمية المستدامةنظام  طبيقعند تمهمة  اعتبارات: 4-5جدول رقم

فضل وضع يسمح ؽبا أماىي اؼبؤسسة اليت ىي يف  المؤسسة
 ؟ التنمية اؼبستدامةعن احملاسبة باألخذ دببادرة 

 المجال
اؼبسائل  ـ جزئيا، وماىيأكليا )ىل اؼبؤشرات بةبق   

 ؾباؿ ىو ما ؟بناوؽبا( متاؼبتعلقة باالستدامة اليت 
 التةبيق؟

 قياس واالفصاحال طارإ
الذي ينبغي استخدامو  طار احملاسيباإلما ىو 

  ؟ (مداخل بةبيق نظاـ احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة)

 التصميم والتنفيذ

مع اؼبعايَت الدولية؟ وىل بتضمن بلئم ىل االطار مت
؟ وماىي مثل معايَت احملاسبة اؼباليةليات أاؼببادرة 

قصى قدر من أ رطاف بكفل لئلأالتدابَت اليت يبكن 
 ؟التةبيق

 عداد الباحثإمن  المصدر:
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لقياس أبعاد التنمية طار احملاسيب اؼبقًتح بةبيق اإليف كيفية البدئ ـبةط عن   استنتاجفبا سبق يبكن 
عاؼبية للتقرير عن لا للمبادرةوفق ، يف اؼبؤسسات االقتصادية اؼبستدامة )االقتصادية، البيئية واالجتماعية(

 :، كما ىو فبثل الشكل اؼبوارللمؤسسة اليت ببحث على االستدامةلوجهة نظر الباحث  من ،االستدامة
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 لتطبيق نظام المحاسبة عن التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية مخطط:  4-7شكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عداد الباحثإمن المصدر: 

 الهدف

مؤسسة 
 مستدامة

نحو مؤسسة 
 مستدامة

 التقرير المحاسبي عن استدامة المؤسسة االقتصادية

 في المؤسسة االقتصادية االطراف ذات المصلحةاالستراتيجية  والحوكمة  و 

 

 األداء االقتصادي
 األداء البيئي

 األداء االجتماعي
 

 مؤشرات االستدامة التعريف بدددددددد:

ن أاشراكهم إلعطاء الموضوعات التي تهمهم بش
 امةاالستد

جمع وتحليل المعلومات التي تحتاجها 
 المؤسسة االقتصادية لقياس مؤشرات االستدامة

 المستدامة بالتنمية المؤسسة تعريف
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 :الرابع خالصة الفصل
التنمية اؼبستدامة يف مقًتح لقياس اسيب موضوع ىاـ متمثل يف إطار ؿب يف ىذا الفصل إذلؽ التةر  مت 

مبوذج اعبديد للمحاسبة، حيث اؼبؤسسة االقتصادية، الذي يأخذ يف حسبانو مدى بوسع وبعقد ذلك األ
مل احملاسبة عن طار عإبينما يشتق مضموف  ،يف ىيكلو ةمبوذج احملاسبة اؼبالية التقليديأعلى  اإلطاريعتمد 

للربط بُت احملاسبة  بدراستهاالتنمية اؼبستدامة من مداخل عديدة قاـ العديد من الباحثُت يف ؾباؿ احملاسبة 
 واالستدامة. 

خذ الباحث مضموف ومدخل بةبيق نظاـ احملاسبة عن التنمية اؼبستدامة وفق ؼببادرة التقارير أحيث 
 بتغيَت تةوير ىيكلوبطار ث ربط الباحث ىذا اإليح، 2013 ةناعبيل الرابع لس GRIالعاؼبية لبلستدامة 

 وجعلو يتناسب مع ربديات االستدامة بالنسبة للمؤسسات االقتصادية اؽبدؼ من النظاـ احملاسيب اؼبارل
اليت من خبلؽبا يتم بةبيق  نقاطذل ؾبموعو من الإخَت بوصل الباحث وأطراؼ ذات اؼبصلحة هبا، وبوقعات األ
  .اؼبستدامة يف اؼبؤسسة االقتصاديةبة عن التنمية نظاـ احملاس

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 :ماس الفصل اخل
 

طبيق العملي لإلطمار احملماسيب املقرتح يف سؤسسة الت
 SCAEKمسنت عني الكبرية صنماعة اإل
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 : الفصل الخامس تمهيد
 إسهاماتلنظام احملاسبة التنمية املستدامة لقياس وعرض احملاسيب املقرتح  لإلطارملناقشة التطبيق العملي 
التنمية املستدامة، فقد مت اختيار إحدى املؤسسات الصناعية اليت سوف نشري  تاملؤسسة االقتصادية يف جماال

املؤسسات اليت  إحدى ي" وهSCAEKالكبيرة  عين سمنتاإل عةصنا مؤسسةإليها ألغراض الدراسة باسم " 
خصوصا وأهنا توجد يف  ،للتنمية املستدامة اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية إطاريف  عملياهتاتقوم معظم 

 موقع جغرايف لتوضيح تأثرياهتا على املوارد االقتصادية واالجتماعية والبيئية باملنطقة احمليطة هبا. 
جمموعة من التقارير اليت تعدها  على ؛يف هذه احلالة لإلطار احملاسيب املقرتح حيث سيعتمد التطبيق العملي

جمموعة من البيانات اليت مت  إىل ضافةباإل ،اجلوانب الثالثة لالستدامة ميسمبا  داراهتاإو  هااملؤسسة يف خمتلف أقسام
مي توكذلك بعض اإلحصائيات املرتبطة بالصناعة اليت تن ،اخلارجيني األطراف ذات املصلحةاحلصول عليها من 

  .إليها
 وعليه سوف يتم دراسة هذا الفصل يف النقاط التالية:

 ؛SCAEKاملالمح التنظيمية للمؤسسة حمل التقرير  ل:و المبحث األ
 ؛SCAEKــ: ل واالجتماعي لالستدامة البيئي ،االقتصاديذات املضمون  شطةاألنالمبحث الثاني: 

 ؛SCAEKيف  األطراف ذات املصلحةو املنظور احلوكمي ، ةاالسرتاتيجيحث الثالث: المب
 .SCAEKداء من ناحية: ) القياس احملاسيب( يف مدخل لإلدارة ومؤشرات األالمبحث الرابع: 
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 SCAEKالمالمح التنظيمية للمؤسسة محل التقرير  ل:و المبحث األ

جل أر اسرتاتيجية لعالقة املؤسسة حمل الدراسة باالستدامة، من توفري وجهة نظ إىل بحثيهدف هذا امل
املالمح  حيث تعترب  ؛أدائها التنظيميكثر تفصيال لفهم واأل التنمية املستدامةعن  لتقريرعام لتوفري سياق 
تركيزها  ومعرفة مدى حمل الدراسة، داء املؤسسةأجل فهم أمن أثناء فرتة التقرير من املوضوعات الالزمة التنظيمية 

األجل املرتبطة باالستدامة، والطويلة الرئيسية لفرتة قصرية ومتوسطة املوضوعات لويات االسرتاتيجية، و األ :مثل
خريا أهبا، و  األطراف ذات املصلحةثر على الرئيسية، ووصف التحديات الرئيسية وذات األ واإلجنازاتحداث األ
 دية، البيئية، االجتماعية(.هداف املتبناة للمؤسسة يف اجملالت )االقتصااأل

 SCAEKل: هيكل التقرير المتبع لــــــ:و المطلب األ

، ملؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية للتنمية املستدامةاحملاسيب  عداد التقريرإمنهجية  إىلسيتم التطرق 
 دوات املنهجية املستعملة املساعدة يف العملية التحليلية هلذا التقرير.األ إىل ضافةباإل

 SCAEK عداد تقرير االستدامة فيإل: منهجية و الفرع األ

 اسرتاتيجية متمثلة يف SCAEK:لــــــداء التنظيمي اليت تضع السياق العام لفهم األ فصاحاتاالتتمثل يف       
يف ء البد ةيوضح كيفيالذي املوايل األمنوذج  يف ،دائها اجتاه االستدامةأو  وحوكمتها التنظيميةومالحمها  املؤسسة

بدءا بالتعريف املؤسسة حمل الدراسة مبفهوم االستدامة  ،SCAEK  ـــــــ:تطبيق نظام احملاسبة عن التنمية املستدامة ب
تليها كيفية اشراك وتزويد  ،وحتديد اسرتاتيجية ونظامها احملوكم حسب وجهات نظر املدراء هبا ىلو وهي مرحلة األ

نتهي تاملتتالية  هذه املراحل حيثواولوياهتم باملعلومات الكافية،  من ناحية متطلباهتم األطراف ذات املصلحة
  .SCAEKداخل  اإلطار احملاسيب املقرتحذا هلكمخرجات   التنمية املستدامةعن تقرير شكل ب

 :مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبريةالستدامة احملاسيب تقرير العداد إمنهجية  حوضيالشكل املوايل 
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 SCAEKأنموذج تطبيق نظام المحاسبة عن التنمية المستدامة في : 5-1شكل رقم

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عداد الباحثإ منالمصدر: 

 

 SCAEKنحو
 مستدامة

SCAEK

 مستدامة

 SCAEKالتقرير المحاسبي عن استدامة المؤسسة االقتصادية في

 SCAEKفي  األطراف ذات المصلحةوالحوكمة  و االستراتيجية  

 SCAEKالتعريف بــــــــ: مؤشرات االستدامة في

اشراكهم إلعطاء الموضوعات التي تهمهم 
 بشان االستدامة

لقياس مؤشرات  SCAEKجمع وتحليل المعلومات التي تحتاجها 
 االستدامة

 الهدف

 باالستدامة SCAEK تعريف

 SCAEKـلـــــداء االقتصادي األ

 SCAEKلـــــــ االجتماعي داءاأل

 SCAEKلـــــــالبيئي  داءاأل
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 SCAEKالتحليلية لــ: طار المنهجي للدراسة اإلالفرع الثاني: 
 : مصادر جمع المعلوماتالأو 

 ريق ما يلي:بغرض تنفيذ أهداف الدراسة واختبار فرضياهتا مت مجع املعطيات الالزمة عن ط
  :لية للمؤسسة حمل الدراسة بغية احلصول على املوافقة إلجراء الدراسة امليدانية،و زيارتنا األالمالحظة 

ن مقابلة املسؤولني يف أداة املالحظة، ذلك أعتماد على مسح لنا باإل سنة 02ويليها زيارات متكررة ملدة 
، ووقوفنا عند كل عليهااليت حنتاجها لإلجابة  م وشرح مشكلة الدراسة واملعلوماتهوالتحدث مع اإلدارة

كون نظرة مبدئية على اخلصائص االقتصادية، البيئية واالجتماعية مليدان نن أنا من ننقطة يف املصنع مك
 . وهذا مما ساعدنا يف احلصول على املعلومات والبيانات املطلوبة ،الدراسة

  لقد اخرتنا : الخارجيين طراف ذات المصلحةاألو  قسام والمصالحمدراء األالمقابلة الشخصية مع
بعاد الثالثة للتنمية املستدامة،  أمتس اليت علومات املأسلوب املقابلة الشخصية من ـأجل احلصول على 

بعاد أاجتاه تطبيق ها وأخذ صورة واضحة على طريقة سري عمل مؤشرات التنمية املستدامة قياسمن أجل 
 .البيئية واالجتماعية()االقتصادية،  التنمية املستدامة

 مجع و  وعالقتها باالستدامة فهم األداء التنظيمي تنطلق هذه الدراسة من: طريقة المعطيات المجمعة
عني   مسنتاإلملؤسسة صناعة  االقتصادي، البيئي واالجتماعي املعطيات اخلاصة مبؤشرات قياس األداء 

التقارير اليت تعدها املؤسسة يف خمتلف  منوتتمثل هذه املعطيات يف حتديد البيانات  ،كبرية بسطيف
جمموعة من البيانات اليت مت احلصول  إىل ضافةأقسامها وإداراهتا مبا ميس اجلوانب الثالثة لالستدامة، باإل

وكذلك بعض اإلحصائيات املرتبطة بالصناعة اليت تنمي  ،اخلارجيني األطراف ذات املصلحةعليها من 
 :إليها من خالل

 ؛القتصاديةااملؤشرات  حساب 
  ؛البيئيةاملؤشرات  حساب 
 ؛االجتماعيةاملؤشرات  حساب 
 االثار السلبية لنشاط املؤسسة؛ 
 .حتليل وتفسري هذه املؤشرات واخلروج بنتائج 
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 مةالمستخداألدوات  ثانيا:  
مت استخدام جمموعة من األدوات لإلجابة عن اشكالية الدراسة واختبار فرضياهتا، ومن أجل حساب 

نسخة   Micro soft Excelبربنامج اجلدول االلكرتوين  ستعانةاالالبيانية مت  األشكالات املالية ورسم املؤشر 
2010. 

 SCAEK سمنتاإلتقديم مؤسسة صناعة المطلب الثاني: 

اجلزائر  مسنتإحد فروع اجملمع الصناعي ملؤسسات أ -سطيف–عني الكبرية  مسنتتعد مؤسسة صناعة اإل
(GICA)ويرجع اختيار املؤسسة حمل اخلاص مبواد البناء مسنتوتسويق اإل إنتاجا الرئيسي يف ، يتمثل نشاطه ،

 الدراسة ملا هلا من دور اقتصادي واجتماعي واثارها البيئية امللموسة. 

 عين الكبيرة سمنتاإلمؤسسة صناعة  ختياراسباب أل: و الفرع األ
القطاعات احليوية يف  حيث تعترب من ؛ممكانا بارزا يف اقتصادات مجيع األم مسنتاإلصناعة حتتل 

والغرض  ،يف بناء اهلياكل واملباين والبنية التحتية امااستخداملواد األكثر  إنتاجالبلدان، من خالل  ياتاالقتصاد
التكاليف  رتفاعاب مسنتاإلقطاع  ويتميز ،للمجتمعاتيسهم يف حتسني ظروف والرفاه  مسنتاإلالرئيسي من 

 نسبة مصاريف التشغيل. /رأس املال من بنسبة كثافة عاليةو 
 بقوة استهالك ترتبط التنمية احمللية يف اجلزائر و  ،للطاقة ةمستهلك اجلدالصناعات الثقيلة  كذلك يعترب من

 إىلجعلت احلاجة  شاء والتعمريناإلونتيجة للتطورات احلاصلة يف جمال  ؛هلذه املادة، حيث يف السنوات األخرية
االقتصادي واملشاريع  عاشاإلننتيجة لربنامج  ،كثر مما كانت عليه ما قبل سنوات الثمانيناتأملحة  مسنتاإلمنتج 
 .(سكن...)الطريق السريع شرق غرب، والسكك احلديدية، سدود ، مليون  اليت تقوم هبا اجلزائر الكربى

وره االقتصادي نظرا لد مسنتاإلقطاع  ختياراكذلك تطلب األمر   ؛ااسرتاتيجيكونه قطاعا   إىل ضافةباإل
 وكذلك ملا هلذا القطاع من تأثري بالغ على البيئة.  ،واالجتماعي املهمني

 الدور االقتصاديال: أو 
االقتصادي  عاشاإلنفمخطط  ،لية األساسية الالزمة إلجناز كافة مشاريع البناءو هو املادة األ مسنتاإلف

له أن يتحقق بوتريته احلالية لوال املسامهة الفاعلة  ما كان 2001الذي شرعت الدولة اجلزائرية يف تطبيقه منذ سنة 
يعرف السوق  ؛خالل السنوات العشر األخرية مسنتاإللذلك ونتيجة شدة الطلب املتزايد على مادة  ،هلذا القطاع

الوطين احلايل أصبح غري كايف ملواجهة العرض املتأيت من السوق نظرا لكثرة  نتاجاإلحاليا تذبذبا ذلك أن حجم 
 .شاريع العمرانية املربمج اجنازهاامل

 ميكن حصر هذه األمهية يف النقاط التالية:و  
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 حيث تتفاقم هذه  ؛نظرا للحاجة املتزايدة للسكن ،تلبية احلاجات املتزايدة يف جمال البناء واإلسكان
 ؛أخرى إىلاملشكلة وتزداد حدهتا االجتماعية من سنة 

   الشاملةدات الوطنية املبذولة يف جمال التصنيع عرب خمطط التنمية شطة االقتصادية وتعزيز اجملهو األنتطوير. 
 الدور االجتماعيثانيا: 

فبواسطته  ،من أحد أهم القطاعات االقتصادية اليت تستقطب العدد الكبري لليد العاملة مسنتاإليعترب قطاع 
صاص البطالة اليت تفشت املسامهة يف امت، و يتم خلق مناصب شغل كثرية ويقلل بذلك من حدة أزمة البطالة

 . مع العلم أن هذه الصناعة هي أكثر الصناعات استقطابا لليد العاملة ،خاصة لدى الشباب
عامل مباشر، ناهيك عن مناصب  6.000التابع للقطاع العام يوظف لوحده أكثر من  مسنتاإلفقطاع 

فبعض الدراسات أكدت أن مصنع   ،صناعةشطة االقتصادية املرتبطة هبذه الاألنالعمل غري املباشرة اليت ختلقها 
وبإمكانه خلق مناصب شغل غري مباشرة  ،عامل 500يف اجلزائر بإمكانه أن يوظف أكثر من  مسنتواحد لإل
املة املستعملة من تتمثل مناصب الشغل غري املباشرة يف اليد الع، و مرات عدد العمال املباشرين 10 إىلتصل 

 .الوقاية واألمن مؤسساتالصيانة و  ساتمؤسالنقل و  طرف املقالع ومؤسسات
 أثره على البيئة والمحيطثالثا: 

سان ناإلخطر أنواع التلوث واألكثر تأثريا على أيعترب التلوث البيئي الناجم عن العمليات الصناعية من 
سان ناإلنتجها املصانع املختلفة يف العامل ماليني األطنان سنويا من امللوثات اليت ي ثواحليوان والنبات، حيث تنف

امللوثات الطبيعية من براكني وزالزل وأعاصري وغريها واليت ال دخل لإلنسان حلدوثها، وتعترب صناعة  إىل إضافة
يف البيئة احمليطة يف املصنع ملا  أومن الصناعات امللوثة للبيئة وخاصة تلويث اهلواء سواء داخل بيئة املصنع  مسنتاإل

 .ئةالتعبا من قسم املقالع وانتهاءا بقسم ءبد تطرحه يف اجلو من غبار وغازات
 SCAEKالفرع الثاني: بطاقة فنية لــــــــــــ: 

 :يف النقاط التالية   SCAEKالكبريةعني  مسنتاإلصناعة  ؤسسةفنية ملالبطاقة ال تتمثل
 عني الكبرية  إمسنت مؤسسة :سماال«SCAEK »؛ 
  :الد عدوانأو العنوان   Ouled Adouane BP  ؛والية سطيف -( 19400، عني الكبرية )01رقم 
 حي بونشادة العامة اإلدارة :Bounechada؛، شارع أباشا عمار سطيف 
 :؛/  29 00 66 036  28 00 66 036 الهاتف 
 :؛ 97 56 84 036الفاكس 
 :السجل التجاري  B؛398 26 82 00 غ  
 :الموقع www.scaek.dz؛ 
 ؛خابر العيد : المدير العام 
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 ؛مسنتاإلوتسويق  إنتاج :النشاط الرئيسي 
  :؛مواد البناءالصناعة 
  :شركة مسامهةالوضع القانوني Spa   مملوكة   سهم11000، موزعة على دجمليار  2.2برأس مال قدره

 ؛  Groupe GICAلــــــ: بالكامل
 :المساهم الوحيد Groupe GICA؛ 
 :؛بنك اخلارجي اجلزائري البنك 
  سنويا مسنتإلاطن من  1000000 ية:نتاجاإلالطاقة. 

 SCAEKبذة عن نالمطلب الثالث: 
باجلزائر  مسنتاإلحد فروع اجملمع الصناعي ملؤسسات أعني كبرية بسطيف  مسنتاإلتعد مؤسسة صناعة 

(GICA ،) وهي مؤسسة عمومية مسامهةSpa  حتت  ،ة سطيفيلكبرية والاالد عدوان دائرة عني أو تقع ببلدية
 إنتاجمليون دج، يتمثل نشاطها الرئيسي يف  2200االجتماعي بــــ:  رأمساهلادر يق ،هكتار 60حة تقدر بـــــ: امس

 ية تقدر بــ مليون طن سنويا.إنتاج، حتت طاقة اخلاص مبواد البناء مسنتاإلوتسويق 
 عرب املراحل التالية وفق اجلدول التايل: عني الكبرية مسنتاإلوقد تطورت مؤسسة صناعة 

 SCAEKنبذة عن : 5-1جدول رقم
 الحدثبيان  السنة
 ؛-سطيف-عني الكبرية  مسنتاإلنشاء مصنع إمضاء االتفاقية وبداية إ 1974
 ؛بداية النشاط يف شهر نوفمرب 1978

1998 

 وتأسيسالوطنية  مسنتاإلنفصال املؤسسة عن باقي وحدات صناعة إ
وتسويق مادة  إنتاجباليت تقوم  SCAEKبسطيف  مسنتاإلمؤسسة 

 ؛مسنتاإل

2000 
مليون طن من  إنتاجعتبة  بتجاوزمرة يف تارخيها  لو ألقامت املؤسسة 

 ؛مسنتاإل

2002 
تزويد  ،2000نسخة  ISO 9001قامت املؤسسة بوضع معايري اجلودة 

 ؛Lho450/41جبسر مكشط املصنع 
 ؛تزويد املصنع لنظام تسخني الفرن 2003

2005 
 نتاجاإلت د ورشاجل تزويأمن  ICERفرنسية  مؤسسةمضاء عقد مع إ

 يل؛أبنظام تشغيل 
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2006 

ة برتكيب مصفاة كيسية على مستوى الفرن من اجل التحكم سقامت املؤس
مره  لو أليف انبعاث الغبار ومعاجلة الغازات، وهذه التكنولوجيا استخدمت 

 ؛يف اجلزائر من طرف املؤسسة
 ؛مسنتاإلعلى مستوى ورشة طحن تركيب  مصفاة كيسية  2007

2008 
 14001 اإليزول على شهادة و ملؤسسة يف شهر جوان من احلصمتكنت ا
 ؛وحققت املرتبة الثانية وطنيا يف جمال محاية البيئة 2004نسخة 

 ؛متوين املصنع بنظام تصفية الغبار ملنطقة الطهي 2009

2010 
مت احلصول على  كيسية على مستوى ورشة تربيد الكلنكر؛ ةاتركيب مصف

 ؛2008نسخة  14001 اإليزوشهادة 
 ؛OHSAS 18001احلصول على شهادة املطابقة  2011
 حديدية؛ بأليافاجناز مستودع  2012
 ؛مسنتاإلاجناز خط جديد ملادة  2013
 Polysiussas Franceمضاء اتفاقية مع إ 2014جانفي23يف  2014
 من راس املال %35البورصة بعد رفع  إىلاجلمعية العامة تتخذ قرار الدخول  2015
 حمل الدراسة ملؤسسةالوثائق املقدمة من طرف ا اعداد الباحث وفقإمن  صدر:الم

في )االقتصادي، البيئي، االجتماعي( شطة ذات المضمون التنموي المستدام األن: المبحث الثاني
SCAEK 

األساسية السابقة الذكر، بغرض حصر  ؤسسة حمل الدراسةهذا وبتحليل العمليات اليت تتم خالل امل  
 مسنتاإلستدامة مؤسسة صناعة االيت تدور يف نطاق جمالت  ،يات االقتصادية والبيئية واالجتماعية اهلامةالعمل

 .) اجملال االقتصادي، البيئي واالجتماعي( :حنددها يف ثالث جماالت، SCAEKعني الكبرية 
 ) المجال االقتصادي( شطة ذات المضمون التنموي المستداماألن ل:و المطلب األ

 مسنتاإلوتسويق  إنتاج يف SCAEKعني الكبرية  مسنتاإلؤسسة صناعة ساسي ملمثل النشاط األتي         
 :اآليت تتمثل يف مسنتاإلنواع من أباجلودة املطلوبة ويف الوقت املناسب، حيث تقوم املؤسسة بصناعة 

 CEM-CPJ 32,5  حسب املعيار تاماستخداالبروتالند متعدد  إمسنت Na4220 ;2000p؛ 

 للكربيت  ماو املق مسنتاإلCRS400  حسب املعيارNa443 ;2000p؛ 
 ؛سريع التصلب حتت املاء )على الطلب( مسنتاإل 
 على الطلب( بار البرتولأ إمسنت(. 



 SCAEK ةر عين الكبي اإلسمنتمؤسسة صناعة في التطبيق العملي لإلطار المحاسبي المقترح  --- لخامسا الفصل

 

 
210 

، من إخلشطة التجارية والتطويرية وغريها ...األن إىلفقط بل يتعدى ذلك  نتاجاإلفنشاطها ال يقتصر على 
 .العالقة مع بيئتها هداف املسطرة وتوطيدجل بلوغ األأ

 ليةو األمع ضمان وتوفري املواد  ،انقطاعون د نتاجاإلعلى متابعة سريورة  مسنتاإلتعتمد صناعة  حيث 
  ؤسسةدركت املأ حيث ،القياسيةها للمواصفات إنتاج مطابقةلضمان  مسنتاإلحيث تقوم مبراقبة اجلودة على 
 2002فعملت منذ سنة  ؛ية بالغة خاصة يف جمال نشاطهامهأ لهن جودة املنتج أ ،كغريها من املؤسسات املنتجة

 .ISO 9000على تطبيق متطلبات نظام ادارة اجلودة 
اخلاصة هبا هداف اجلودة أوضع سياسة و  مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية علىحيث اعتمدت  

منتجاهتا،  علىالزبون  هو اهتمامها برضااألساسي شعارها  ويتمثل، التسويق، البحث والتطوير...(، نتاجاإل)
جل ترقية أالتنظيمية من ، و البشرية والتكنولوجية ،العليا بتسخري كل الوسائل املادية اإلدارةووضع التزام من طرف 

هداف معروفة وفق للربامج أدارة اجلودة وفق سياسة معتمدة ومعلنة و إقيم املؤسسة، ووضع حيز التنفيذ لنظام 
 ضافةباإل ،نتاجاإلى جودة املنتج ومطابقته للمواصفات العاملية مهما زادت كمية من خالل احملافظة عل ،املسطرة
 وفق لضمان التحسني املستمر جلودة منتجاهتا. ه من جهات خارجيةالنظام والتصديق علي تدقيق

 ئي(ي) المجال الب شطة ذات المضمون التنموي المستداماألنمطلب الثاني: ال
ليها من إصبح ينظر أجوانبها الفيزيائية والبيولوجية، ولكن يف الوقت احلايل البيئة من  إىلفيما مضى ينظر 
احلفاظ على  إىل مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبريةواالقتصادية، وهلذا تعسى  اإلنسانيةو جوانبها االجتماعية 

 .البيئة
جل أها من رغبتها يف حتسني وضعلوذلك  14000 اإليزوتبين  إىل حمل الدراسة حيث سعت املؤسسة

هبدف التقليل والتحكم يف  2002افريل  13هنا وقعت اتفاقية يف أوالدليل على مصداقيتها  ،احلفاظ على البيئة
 .بوالية سطيف اجملاورةالتلوث باملناطق 

من  14001 اإليزووبالضبط يف شهر جوان متكنت املؤسسة من احلصول على شهادة  2008ويف سنة  
ثانية على املستوى الوطين يف جمال احملافظة على البيئة،  والذي يرتجم هدفها الرئيسي يف خالل احتالهلا املرتبة ال

صول اليت تقوم املؤسسة واملتمثلة يف األ ستغاللاالضافية خارجة عن تكاليف إتحملها تكاليف اجملال البيئي ب
جل حتسني املظهر البيئي أبشرائها للحد من التلوث، وكذلك خمتلف التكاليف اليت يتم خصمها من الربح من 

 :يتاآلوتتمثل هذه التكاليف يف 
 حواض مائيةأ بناء :الأو 

هنا أحواض مائية متتالية يف خمارج املياه املستعملة اليت من شأببناء عدة  حمل الدراسة ؤسسةقامت امل 
يف قعر  مسنتاإلمن  نتاجاإلعن طريق ترسب خملفات  تهااحلفاظ على البيئة واحلد من تلوث املياه من خالل تصفي

 حواض مع العمل على تنقيتها بشكل متواصل؛هذه األ
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 نبوبيةأنشاء مصفاة إ :ثانيا
من خالل   ،جل احلد من تلوث اهلواءألنبوبية يف منطقة الطهي )الفرن( أبإنشاء مصفاة  املؤسسةقامت  

من  % 15اير الذي بذاته ميثل نسبة ومنع الغبار من التط ،لطهيلكيس الغازات السامة احملرتقة املستعملة يف الفرن 
 ريناو اجملمراض اليت تصيب العمال والسكان املنتوج النصف املصنع )مادة الكلنكار(، والتقليل من نسبة األ

من الربح الصايف  %40ن مثن هذه املصفاة يقدر بــــ أ، مع رةاو اجملل الزراعية يللمصنع، وكذا احلفاظ على احملاص
 اء؛شناإليف سنة  مؤسسةلل

 مصفاة اقتناء: ثالثا
جل أبشراء مصفاتني مت تركيبها يف املربد للحد من تلوث اهلواء ومنع تطاير الغبار من  املؤسسةقامت 

 احلفاظ على صحة العمال؛
 شراء معدات خفض الطاقة: رابعا

جل محاية أمن  Stop Bruitيقاف الضوضاء إخوذة  400بشراء ما يعادل  حمل الدراسة املؤسسةقامت 
 .اليت تصدر درجة عالية من الضجيج التاآلعملهم بالقرب من  لوناو يز العمال الذي 

 ) المجال االجتماعي( شطة ذات المضمون التنموي المستداماألنمطلب الثاني: ال
س مال اسرتاتيجي، ومن أر  عتبارهاابعامل احلديث للمؤسسات االقتصادية مع القوى البشرية يف ظل الت

هداف برز األأمن املهين والصحي هلا يعترب من ن احلفاظ عليها وتوفري متطلبات األإفهبا،  يةتاجناإلهم املوجودات أ
ن ذلك يؤثر بشكل أحتقيقها، وخاصة  إىلاليوم   -سطيف -كبريةالعني  مسنتاإلاليت تسعى مؤسسة صناعة 

 .داء مواردها البشريةأمباشر على 
تدريب والتكوين وكذا اهتمامها بالرضا الوظيفي للعمال لاتقوم ب ؤسسةن املإف ؛خبصوص اجملال االجتماعي

نظرا لتفاقهم عدد حوادث العمل يف السنوات املاضية السابقة وخاصة  ،سقاط ممارسات اجملال االجتماعيإ لةاو وحم
التكاليف الناجتة  إىل ضافةباإل ،اخلطورة إىليل ميحادث عمل معظمهم  35 إىلواليت وصل عددها  2006سنة 

 .اعات العمل الضائعة وتدهور ظروف العمل وزيادة الضغوط من طرف العمال وغريهاجراء س
اج العديد من طرق التنظيم والتسيري فيما خيص الصحة ر دإالبدء فعليا يف  إىلدى باملؤسسة أكل ذلك 
ل اهلدف ، وتضع سالمة العاماكبري   امااهتمدارة مستقلة هتتم هبذا اجلانب إمن خالل ختصيص  والسالمة املهنية

جل هتيئة املؤسسة كما جيب أوذلك من  ،كثر عرضة للخطرهنم األل هلا وخاصة العمال التقنيني والتنفيذيني ألو األ
ظهور  إىلدى أوهذا ما مستقبال،   18000OHSASنظام السالمة والصحة املهنية واحلصول على شهادة  لتبين

حوادث فقط، وهبذا حتصلت املؤسسة على ( 03)ث ثال إىلووصول احلوادث  ،2011سنة بوادر النتائج اجليدة 
وبتايل  ،مستمر صبحت حوادث العمل يف تناقصأومنذ ذلك احلني ، 2011سنة   18000OHSASشهادة  

 تناقصت قيمة مؤشر تكرار احلوادث وكذلك درجة اخلطورة.
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 وهذا يتجلى من خالل:
 وضع بيان لسياسة الصحة والسالمة املهنية؛ 
  ؛اإلدارةالتزام 
 رامج ادارة الصحة والسالمة املهنية؛ب 
 الفحص واالجراءات التصحيحية؛ 
  اإلدارة تدقيق. 

سطيف،  -ني الكبريةع مسنتاإلداء الكلي )املستدام( يف مؤسسة صناعة ن األأمما سبق يرى الباحث 
ملواصفات  املؤسسة( من خالل اعتماد ةوالبيئي ة، االجتماعية)االقتصادي بعاد التنمية املستدامةأج يرتكز على إدما 

متس جماالت املضمون التنموي اليت نشطتها أ ها تتحكم يفمما جعل ،(18000، 14000، 9000) اإليزو
 .املستدام

     SCAEKـ لــوالمنظور الحوكمي  ةالمبحث الثالث: االستراتيجي

دارة مؤسسة إلعالقة  (ؤسساتواملنظور احلوكمي )حوكمة امل عكس يف هذه النقطة الوجهة االسرتاتيجيةن
العمل ح جنا إلويات االسرتاتيجية يف و ، من حيث األبعاد التنمية املستدامةأدماج إعني الكبرية بل مسنتاإلصناعة 

 هداف الرئيسية هلا.عن التحديات واأل ناوجهة نظر  ريبالتنظيمي داخلها من حيث تق
 SCAEKلـــ ل: االستراتيجية، الرؤيا، الرسالة والقيم  و المطلب األ

سياسة والتعريف املعلن للتنمية املستدامة من طرف مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية ترتجم من إن 
سياسة اجلودة وفقا ملقاييس اجلودة ) من والبيئةنظمة مدجمة ومعلنة متمثلة يف سياسة: اجلودة، األأخالل ثالث 

يزو إملقاييس  والبيئة وفقا OHSAS 2007 /18001  من وفقا ملرجع، الصحة واأل2008/9001
2004/14001). 

 SCAEKلـــ  االستراتيجية ل:و ألالفرع ا

 إىلالتابعة  مسنتاإلحصة سوقية متقاربة مع مؤسسات صناعة  احلصول على عملية سعي ستكمالا منذ      
 العمل يف التميز حنو املتواصل بسعيها SCAEK متيزت ،وكذا املؤسسة املنافسة الفارج هولسيم (Gica)اجملمع 
 املؤسسة اسرتاتيجية من يتجزأ ال جزء هو املستدامة التنمية مفهوم ويعددارية هبا، اإل املمارسات أفضل وتطبيق
 القيمة خلق يف تساهم أهنا كما،  هبا االجتماعية واملسئولية البيئة ومحاية االقتصادي النمو وتوازن العمل وبيئة

 على كذلك وتساعد ،حيث )تقليل التكاليف، جودة املنتج(من  التنافسية وامليزة األجل طويلة األهداف ومفهوم
 بوصفه الصدق ؛التنمية املستدامة جتاها األجل طويل لتزامإ بوصفها ليةؤو املسمن  ،معها والتعامل العمل خماطر توقع
 يف واالبتكار املستمر التحسني خالل من عملي متيز بوصفها الكفاءة العمل؛ نشاط قلب يف أخالقي سلوك
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)ينظر إىل امللحق  للقيمة الرئيسية SCAEK مؤسسة مصادر ميثل ذلك كل،  احمللية اهلويات تنوع املنتجات؛ تطوير
  .(01رقم 

  SCAEK لـــ والقيمالرؤيا، الرسالة الفرع الثاني: 
 2016لعام  SCAEKرؤية  . أ

مل على أن يكون وهو يع ،جراءات والتدابري الالزمةباختاذ اإل تلتزم مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية
 مرجعا دائما ومعروفا يف جمال:

 ؛الصحة والسالمة .1
 ؛تطوير األشخاص وتدريبهم .2
 ؛األداء .3
 فيما خيص البيئة، يتطلب األمر ما يلي: :البيئة .4

 ؛التمكن من السيطرة على انبعاثات الغبار وانتشار الغاز 
  ؛والسلطات احمللية ريناو اجملتعزيز العالقات مع السكان 
 مشاريع يف سياق التنمية احمللية.طالق إ لةاو حم 

 ؛ ISO 50001 القياسية حول الطاقة ةاحلصول على مواصف .5
 .27000 اإليزواحلصول على  .6

        SCAEK 2016 لعام  لوياتأو  . ب
 لوياته تتمثل يف:أو يضع املصنع جمموعة من الشروط ضمن 

 األمن والسالمة 
 يتحقق ذلك من خالل:
  ؛والسالمةتعزيز دور ومسؤوليات إدارة األمن 
  تعزيز ثقافة تقييم املخاطر لدى عمالSCAEK؛ 
 ؛استمرار نشر املعايري األمنية واملبادئ التوجيهية 
 وضع األسس لنظام تسيري األمن والسالمة. 

 اإلدماج والتقييم ،تطوير األشخاص 
 يلي: يتطلب ذلك ما

 تقنية؛تطوير املهارات ال 
 إطالق تكوينات ذات طابع تسيريي. 
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الرؤية، رسالة وقيم  :، متحورتةمصلحة البيئة والتنمية املستدامل الفرعي بلتنا مع مديرمن خالل مقاو 
 يف الشكل التايل: مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية

 SCAEKالرؤية، الرسالة والقيم في  :5-2شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 
 

 مية املستدامة باملؤسسة حمل الدراسةوفقا للمقابلة مع املدير الفرعي للبيئة والتن عداد الباحثإمن  المصدر:

 SCAEK لـــــ  ـ المؤسساتاق حوكمة طالمطلب الثاني: ن
مؤسسة صناعة اإلمسنت داخل  باختصاصهمن خالل مقابلتنا مع جل املدراء الفرعيني وحىت العمال كل 

اميانا  SCAEKا ساسية اليت تؤمن هبعلى القيم األ ؤسسات يعتمدنطاق حوكمة امل أنتبني لنا عني الكبرية 
 .اإلدارةجمموعة من قوانني حسن  من خالل تبنيهاعميقا 

 مما ،املستمر التحديثو  للمراقبة ادائم خيضع هيكل إىلSCAEK يف  ؤسساتحوكمة امل مبادئ ترتجم
 التشغيل وعمليات والصالحيات والسلطات التنظيمية واهلياكل املسامهة من لكل واضحة عامة صورة يوفر

 هبا.  األطراف ذات املصلحةوكذا عالقاهتا مع  ، املتخذة واإلجراءات
 حيث، التنمية املستدامةغرس وتشجيع املمارسات اجتاه بمؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية  دارةإتعهد 

العليا للمؤسسة بالتميز  اإلدارةمن خالل تفعيل العمل املؤسسي، والتزام  SCAEKيف  ؤسساتحوكمة املتتجّلى 
 ، وحرصها على حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل:(Gicaباقي فروع اجملمع ) عن املؤسسي

 .هدافاألحائزة على ثقة اجملتمع وتتميز بالكفاءة يف حتقيق  SCAEKأن تكون 

 الرؤية

 

دائماً على بذل أقصى جهودها مؤسسة عمومية حترص 
 لتقدمي خدماهتا بطريقة فعالة يثق هبا اجملتمع من خالل:

   ؛ومحاية البيئة اإلنتاجاجلودة يف 
  ؛التسخري األمثل ملواردها البشرية واملالية والتقنية 
 الصحة والسالمة املهنية. 

 الرسالة

 

 

 

 عمل بروح الفريق؛ال 
 االحرتام؛ 
 ؛املسؤولية 
 واملصداقية؛ الشفافية 
 اجلودة. 
 

 القيم
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 ؛العليا يف مجيع أحناء املؤسسة اإلدارةالعالقة ما بني ثقافة املؤسسة التنظيمية والقيم اليت أطلقتها  :الأو 
افها وتوجهاهتا املتمثلة تشكيل فرق العمل وتكامل ممارسات املؤسسة مع اسرتاتيجّيتها وسياساهتا وأهد :ثانيا

 بااللتزام باملبادئ األساسية التالية:
 :مبوجبه على تطوير وتشجيع املمارسات مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية تعمل  السلوك األخالقي

 ؛داخل املؤسسة وخارجها األطراف ذات املصلحةاألخالقية املتعلقة بالتعامل مع 
  مؤسسة صناعة اإلمسنت عني تلتزم  :المحلية ةالقانوني والمراسيم التشريعات ،الدولية القوانيناحترام

احمللية والدولية املكتوبة واملعلنة واملنفذة طبقًا إلجراءات راسخة  جبميع القوانني واللوائح النافذة الكبرية
ثيق والقرارات كما حترتم املؤسسة االتفاقيات الدولية واحلكومية واللوائح التنفيذية واإلعالنات واملوا  ،وحمددة

 ؛هبا واخلطوط اإلرشادية عند قيامها بتطوير سياساهتا وممارستها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
  وتتقبل أن هناك تنوعًا يف مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية تقر  :األطراف ذات المصلحةاحترام

غريها من العناصر اليت قد تؤثر على ومنتجاهتا الرئيسة و تها ، ويف أنشطهبا األطراف ذات املصلحةمصاحل 
 هبا؛ األطراف ذات املصلحة

 للجهات الرمسية  وبشكل منتظممؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية تكشف  :والمحاسبة المساءلة
لسياسات لحد مالئم  إىلبطريقة واضحة وحيادية وأمينة و  األطراف ذات املصلحةوالسلطات القانونية و 
لتصحيحية اليت تتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر، وتوضيح اآلثار املتوقعة على والقرارات واإلجراءات ا

 ؛الرفاهية اجملتمعّية وعلى التنمية املستدامة
 :السياسات واملمارسات مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية تنفذ  احترام الحقوق األساسية لإلنسان

 .سان وضمن جمال تأثريهاناإلاليت من شأهنا احرتام حقوق 
حيث يبني اهليكل التنظيمي املستويات اإلدارية وخطوط االتصال  ؛ةياهليكل التنظيمي والوظائف الرئيس :الثاث

 .األفقي والعامودي، وصالحيات اختاذ القرارات ومسؤولية تنفيذها
 ،اخلاصة هبا سرتاتيجيةاالوالوحدات مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية براز خمتلف اقسام إ حيث ميكن

، اليوم إىل تاريخ انشائهاأدخل عليه من حتديث منذ وما  نشطتها من خالل اهليكل التنظيميأكيفية تسيري   وكذا
خرين من اختياره، كما أعضاء أدارة شؤون املؤسسة من املدير العام و إساس وظيفي لإلشراف على أواملقسم على 

 :  هو موضح يف الرسم البياين التايل
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 .حمل الدراسة اعتماد على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة لباحثعداد اإمن  المصدر:
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 (09ة )؛ يتبني لنا أهنا حتوز على تسعؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبريةملمن خالل اهليكل التنظيمي 
منها ملحقة مباشرة بالرئيس املدير العام، تتمثل يف املديرية العامة للمساعدة، مديرية  (03) مديريات، ثالث

دقيق ومراقبة التسيري، مديرية الشؤون القانونية واملنازعات، كما نالحظ وجود بعض املساعدين التابعني مباشرة الت
ستة وجود  إىل ضافةباإلللرئيس املدير العام؛ ومها مسؤول اجلودة، الصحة، السالمة والبيئة، ومسؤول االتصال، 

التموين،  مديرية، مديرية املوارد البشرية، مديرية التجارة، مديريات أخرى تتمثل يف مديرية املالية واحملاسبة (06)
 .نتاجاإلمديرية التطوير ومديرية 

 يف ما يلي شرح ملختلف االقسام والوظائف: 
 الرئيس المدير العام 

، من أهم مهامه وضع اإلدارةميثل الرئيس املدير العام أعلى مستوى إداري يف املؤسسة ورئيس جملس 
شراف العام على جل مع فريقه اخلاص، اإل ناو بالتعامة، حتديد اخلطوط العريضة لسياسة املؤسسة الع االسرتاتيجية

، متثيل املؤسسة يف مجيع االجتماعات والنشاطات االجتماعية، اإلدارةأنشطة املؤسسة، التنسيق بني كفاءات 
 ؛م السلطات العموميةأماالثقافية، الرياضية، وكذا متثيل املؤسسة 

  العامة للمساعدةالمديرية 
تضم املديرية العامة للمساعدة ثالثة مدراء مساعدين، كل مدير عام مساعد مكلف مبتابعة مديرية مركزية 

 ؛معينة
 مديرية التدقيق ومراقبة التسيير 

، تشتمل هذه املديرية على مدير مساعد التشغيليةعن املديريات  امامتومستقلة  اإلدارةتابعة مباشرة مبجلس 
املديرية تسيري عملية التدقيق ومراقبة التسيري، ومراقبة ومتابعة   هذهتتوىل حيث تدقيق ومراقبة التسيري، مكلف بال

 ؛ياتر افة التقرير، كما تتوىل أيضا تقييم خمتلف املوازنات التقديرية املعدة من قبل باقي املديك
 رية الشؤون القانونية والمنازعاتمدي 

     ياو الشكالدراسة القانونية للعقود واالتفاقيات املربمة ودراسة و املنازعات تتوىل مديرية الشؤون القانونية و 
 ؛املستخدمني حول القضايا القانونية استفساراتجابة عن خمتلف  اإل إىل إضافةحتصيل احلقوق، و 

 ية، تتوىل مديرية احملاسبة واملالية للمؤسسة توضيح وحتديد االحتياجات املال: مديرية المحاسبة والمالية
توجيه وتنسيق املوارد املالية املتاحة مع خمتلف العمليات املرتبطة بالسياسة املعتمدة، وتضم ثالث مصاحل؛ 

 ؛مصلحة احملاسبة العامة، مصلحة احملاسبة التحليلية، مصلحة املالية
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 مديرية الموارد البشرية واألمن 
العامة للمؤسسة، حتديد املوارد  لالسرتاتيجيةاملوارد البشرية الضرورية واملالئمة  اسرتاتيجياتتقوم بوضع 

البشرية الالزمة يف اهلياكل املعنية، تسيري املوارد البشرية، ضمان توافق كفاءات ومهارات وخربات املستخدمني مع 
 ؛امج سنوية للتوظيف والتكوين يف كافة امليادينر عن طريق إعداد ب ذلكاملهام املنوطة هبم، ويتم 

 مديرية التموين 
وىل مديرية التموين السهر على ضمان التحكم يف املشرتيات اليت تستويف متطلبات املؤسسة لضمان تت

، متابعة  نتاجاإلاسة عقود الشراء، توفري كل املواد اليت تدخل يف عملية ر ص على إعداد ودر جودة منتجاهتا، فهي حت
 ؛على توطيد العالقة معهم عيدين املؤسسة والسر كل مو 
 مديرية التجارة 

يتمثل دور مديرية التجارة يف معرفة وحتديد احتياجات خمتلف العمالء، مسك وتسيري ملفاهتم، اعداد 
برامج البيع ومتابعة تنفيذها، اعداد التقارير الدورية والسنوية، املسامهة يف تطوير رقم االعمال، متابعة العمالء 

 وقياس مدى رضاهم؛
 مديرية التطوير 

داء التقين بداع، مبا يسمح بتحسني األالعالقة بالبحث واإل ذاتشاريع اسة وتنفيذ املر تعمل على د
للمؤسسة، وتزويدها بأفضل التكنولوجيات يف خمتلف امليادين، كما تتكفل بتزويد كافة اجلهات باملعلومات 

 والنصائح يف كل اجملاالت التقنية؛
  نتاجاإلمديرية 

، وأي تعطل يف أية دائرة من دوائرها قد نتاجاإلدارة خط تعترب من أهم املديريات يف املؤسسة، حيث تتوىل إ
وتعمل املديرية على تأمني كافة احتياجات املديرية التجارية باملواصفات  ،توقف املؤسسة بأكملها إىليؤدي 

 الكمية واملواعيد احملددة وذلك مبساعدة خمتلف الدوائر اليت تشتملها.
  من والتنمية المستدامةاألمديرية 

على اقرتاح السياسات واخلطط املتعلقة بالوقاية من املخاطر ومحاية البيئة، كما تقوم مبراقبة جودة تعمل  
 اإلمسنت وفقا للمتطلبات القانونية. نتاجولية إلاملواد األ
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  SCAEKلـــ  األطراف ذات المصلحةالمطلب الثالث: 
وتقوم  ،هبا األطراف ذات املصلحةتقرير ثناء فرتة الأمؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية جيب أن حتدد 

 ومتطلباهتم املعقولة. هتماماواهتمهنا قد استجابت لتوقعاهتم أتقرير بالبالشرح يف 
 هذا ما سنتطرق اليه يف الفروع التالية:

 SCAEKلــ    األطراف ذات المصلحة: ترتيب لو الفرع األ
الداخليني  األطراف ذات املصلحةن عدد كبري ممؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية مع  ناو يتع

خر على مستوى واخلارجيني، بعضهم تكون عالقته باملؤسسة على املستوى التشغيلي، بينما يكون البعض األ
   .املتأثرين بنشاطها أواملستفيدين 

مؤسسة صناعة اإلمسنت عني  ميانإ تبني لنا ؛من خالل مقابلتنا مع رئيس املصلحة التجارية والتسويق
حبتة، وأن  واجتماعية بأن إدارهتا ألعماهلا واختاذ قراراهتا جيب أن يكون مبنياً على أسس اقتصادية مااإمياناً ت ريةالكب

مؤسسة صناعة تعمل  ؛، من أجل ذلكءاتمبنية على أساس الكفا ؤسسةعملية التوظيف وتويل املناصب يف امل
من أي نوع هبا  األطراف ذات املصلحةينها وبني بعلى تفادي وجود أي تعارض للمصاحل  اإلمسنت عني الكبرية

اختاذ القرارات، وإذا وجد أي تعارض للمصاحل تعمل  أوميكن أن يؤثر على األسس االقتصادية يف إدارة األعمال 
 .على إدارته مبا ال يؤثر على قراراهتا ؤسسةامل

 يف ومصلحة الشراء( )حسب املصلحة التجارية، التسويقترتيب لألطراف ذات املصلحة  ما يلييف 
SCAEK : 

 ؛(Gica) باجلزائر مسنتاإلتسيري املسامهات صناعة  ؤسسةاإلطارات السامية التابعة مل :الشركاء .1
 ؛اإلدارة مجلس .2
 : إطارات المؤسسة .3

 ؛التسيري إطارات 
 ؛إطارات سامية 
 املتوسطة اإلطارات. 

 كرب املتعاملني باملصنع:أمتمثلني يف  -الزبائن .4
 عموميةمؤسسة األشغال ال: 

  لألشغال العمومية؛ ياو زو مؤسسة 
 .جمموعة توايت لألشغال العمومية والبناء 
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 ةجنبياملؤسسات األ: 
  مؤسسةKayi الرتكية؛ 
 مؤسسة الصني للبناء واهلندسة China state Construction 

Engineering Corporation. 
 مؤسسة Polysiussas France 

 )مصنعي البالط والطوب )احملولون : 
 ة مؤسسSetif Canal؛ 
  مؤسسةMecheri Canalisation. 

 ( الرتقوينيPromoteurs:) 
  مؤسسة بلعياط سطيف؛ 
 .مؤسسة أريج جباية 

 :الموردون .5
  :املوردون احملليون 

 التوضيب وفنون الطباعة برج بوعريريج مؤسسةEmbag BBA ؛ 
 فرع شركة مناجم احلديد اجلزائريةSomifer؛ 
  مؤسسةSiemens Algérie؛ 
  واالصالحات  صيانةمؤسسةDani net؛ 
  مؤسسة تنظيف منطقة االرسالSNC Merc؛ 
  مؤسسة  الصيانة والتصليحاتASS Batna؛ 
  مؤسسةMapic. 

 األجانب املوردون: 
  :املورد الفرنسي للصفائح احلديدية واخلرسانةCalderys Refratech 

Nik Gmbh؛ 
  الرتكي  ماو املقمورد األجرkumas turqouie؛ 
  نسي للمعدات الكهربائية: املورد الفرCondu Ctixw Ampfler؛ 
  :املورد الفرنسي لآلالت واملعدات الكهربائيةHelmke Orbis. 

 :السلطات العمومية .6
 ؛مديرية البيئة لوالية سطيف 
 ؛دائرة عني كبرية 
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  ؛عدوان الدأو بلدية 
 مديرية الفالحة لوالية سطيف. 

 الجمعيات:  .7
  ريةلكبامجعية مرض الربو واحلساسية عني. 

 المجتمع المحلي .8
 المنافسون:  .9

  هولسيم مؤسسة الفارج. 

 SCAEK في األطراف ذات المصلحةأليات إشراك  الفرع الثاني:

من خالل معرفة متطلباهتم  األطراف ذات املصلحةشراك إكبرية بالعني  مسنتاإلصناعة تقوم مؤسسة 
 كما هي موضحة يف اجلدول التايل:   ؛لوياهتمأو و 

 SCAEK في األطراف ذات المصلحةليات إشراك : أ5-2 جدول رقم

 لوياتهمأو متطلباتهم/ ؟كيف يتم إشراكهم األطراف 

 العمالء

 ؛االجتماعات الدورية -
 ؛استبيان رضا املتعاملني -

  .لصقاتامل -
. 

 

 ؛الشخصي هتمامواالالعناية  -
 ؛الدعم املادي واملعنوي -

 ؛سهولة التعامل وسرعة االستجابة -
 ؛افق اخلدمةكفاية مر    -

 ؛تاماوااللتز تنفيذ الوعود  -والتواصل  تصالاال -
 السرية ومراعاة اخلصوصية. -

 المساهمين
 "الشريك"

 

 ؛االجتماعات الدورية -
 ؛الرمسيةوالتقارير  الكتب  –

 اللجان املشرتكة. –
 

 ؛متوازنة تنفع الطرفنيعالقات  -
 ؛موارد/ مشاريع مشرتكة -
 ؛مشرتكةإلكرتونية عمليات  -

 ؛الشفافية -
 ؛وضوح التوقعات -
 ؛الدائم واملباشر تنسيقال -

 ؛التفاهم والثقة  -
 قواعد بيانات مشرتكة. -
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 المورّدون

 ؛االجتماعات الدورية –
 ؛استبيان تقييم رضا املوّردين –

 

 ؛الشروط واملتطلباتوضوح  –
 ؛إرساء وإحالة املناقصاتيف  العدالة –

 ؛دفع املستحقات يف مواعيدها –
 ؛واصل والتغذية الراجعةاالتصال والت –

 الموظفون

 ؛االجتماعات الدورية –
 ؛سياسة الباب املفتوح –
 ؛اللجان وفرق العمل –
 استبيان رضا العاملني. –

 ؛تماءاالنبوالشعور  األمن الوظيفي –
 ؛واالرتقاء املهين التقدم الوظيفي –
 ؛الشفافية ووضوح االتصاالت –
 ؛ومستهدفات األداء وضوح التوقعات –

 ؛فيذ املهاملتن كفاية املوارد –
 ؛واملكافآتاحلوافز  –
 ؛االحرتام والتقدير –

 ؛وتوفري الصالحيات التمكني الوظيفي –
 .األجورالعدالة يف  –

 المجتمع
 

 ؛املوقع اإللكرتوين للمؤسسة –
صفحة املؤسسة على مواقع التواصل  –

) رؤية املؤسسة يف االجتماعي
 .املستقبل(

 ؛توفري فرص العمل للمواطنني –
 ؛دات احملليةاحرتام الثقافة والعا –

 .البيئة والطبيعةمحاية  –

 حمل الدراسة ةملقابلة مع اطارات املؤسس اوفق من اعداد الباحث :المصدر 
 SCAEKمن طرف  األطراف ذات المصلحةسياسة حماية الفرع الثالث: 

بكافة السياسات واإلجراءات الواضحة اليت تنظم عالقاهتا  لكبرية كلاعني  مسنتاإلمؤسسة صناعة تضع       
وكافة هذه األطراف،  املؤسسة؛ مبا يكفل حقوق غريهاوموردين وزبائن و  هبا من موظفني األطراف ذات املصلحة

، وتعمل األطراف ذات املصلحةظمة والعقود املصدر األساس يف حتديد حقوق وواجبات كافة األنوتشكل 
وطريقة أداءها، وتبعات التقصري يف األداء، على حتديد وإيضاح هذه العقود، وحقوق وواجبات املتعاقدين  ؤسسةامل

األطراف بشكل يكفل محاية  ،وحدود املسؤولية وطريقة تسوية اخلالفات اليت قد تنشأ من جراء تنفيذ هذه العقود
يف حالة اإلضرار حبقوقهم  األطراف ذات املصلحةتعويض منها من خالل اآلليات  املؤسسةمع  ذات املصلحة
 اخلالفات اليت قد تقع معهم.  أو الشكاويواليات تسوية 
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 SCAEKغراض التطوير في أهداف العامة و لب الرابع: األطالم
املؤسسة  لةاو وحم ،ف حمددةاألهد احمكمة وفق سرتاتيجيةال مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبريةتطبيق ن إ

وهذا  ،بشكل فعالداف هجنر عنه حتقيق جمموعة من األإ ،(Gica) التميز يف عملها عن باقي مؤسسات اجملمع
، التنمية االقتصادية، محاية البيئة واملسؤولية اإلدارةمن حيث )نظم  ،لتزامها دائما بالتحسني املستمرإمن خالل 
 هي موضحة يف اجلدول التايل:  كما  ،االجتماعية(

 SCAEKغراض التطوير في أ: األهداف العامة و 5-3جدول رقم

 السنة هدافاأل
 اإلدارةنظم 

 اإليزوت شهادا

 األن إىل 2008 14001 اإليزوة على شهادة لحاص ؤسسةامل
 األن إىل 2002 9000 اإليزواملؤسسة حاصلة على شهادة 

 األن إىل 2011 18000املؤسسة حاصلة على شهادة املواصفة 
 2015 إىل 2002 ثالث سنوات كل  اإلدارةنظم تدقيق 

 التنمية االقتصادية
 2015 إىل 2002 ملدى رضا العمال حتديد معيار العمالء 
 2015 إىل 2002 تقاءاالنموردين مؤهلني من خالل ادوات  باملئة 100 الموردين
 2015 إىل 2002 مستوى متكافئ للعاملني  المقاولون
 2015 إىل 2002 البحث عن اجلودة بشكل مستمر االبتكار

 2015 إىل 2002 معات احملليةخمصصة لدعم اجملت باملئة 1قل على األ المجتمعات المحلية
 حماية البيئة

 2015 إىل 2006 من ثاين اكسيد الكاربون بعاثاتاالنتقليل امجايل  حماية المناخ
االستخدام المسؤول عن 

 الموارد
2015 إىل 2006 واملواد اخلام الطاقةتطبيق ارشادات   

 فران جمهزة بأجهزة رصد انبعاثات بشكل مستمراأل انبعاثات الهواء
 لألتربة

2015 إىل 2006  

2015 إىل 2006 احملجرة لتأهيللديها خطة عمل  المحاجر والتنسيق الطبيعي  

 المسؤولية االجتماعية
 طويل املدى حوادث يف مكان العملصفر  الصحة والسالمة المهنية
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 2015 إىل 2011 متدنية تقليل معدل وقوع احلوادث بنسب
 2015 إىل 2011 السالمة دارة إخارجي لنظم  تدقيقاجراء 

 2015 إىل 2011 التدريب على السالمة قبل البدء بالعمل

 دارة الموارد البشريةإ
 سياسة املؤسسة تنفيذ نظام اجور عادل وواقعي

 - للعاملني األجوراتباع معايري ثابتة ومتغرية ملستوى 
 ل الدراسةاملؤسسة حممن طرف  لوثائق املقدمةوفقا  عداد الباحثإمن المصدر: 

دارية تبين املمارسات اإل إىلاجتهت عني الكبرية  مسنتاإلن مؤسسة صناعة أتبني عاله؛ أمن خالل اجلدول 
دارية حديثة من خالل منط إساليب أدوات و أتطبيق تقنيات و  إىل إضافةاليت متس جوانب التنمية املستدامة، 

،  حيث جند من هذه ةاالقتصادي التأثريات إىل إضافةماعية اسرتاتيجي تسيريي يعمل لصاحل التأثريات البيئية واالجت
 .إلدارة اجلودة والبيئية والصحة والسالمة املهنية اإليزوستخدم مواصفات إساليب األ
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  SCAEK في داء من ناحية: ) القياس المحاسبي(المبحث الرابع: مدخل لإلدارة ومؤشرات األ
 يف قيمة مضافة إجياد يف هماست مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية؛يف  االقتصادية القيمة أن دركن
األطراف ذات مع  االجتماعية العالقات على ذاهتا حد يف تعتمد االقتصادية القيمة أن دركت كما،  اجملتمع
 هبا. املصلحة
القاهتا يرتبط ارتباطا قويا بع ؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبريةملاهلدف االقتصادي  بني الرتابط إن

  .القيمة بإجياد يتعلق فيما اءأد ُتشكل اليت الطريقة حيفز فيها، مما األطراف ذات املصلحةب
، للتنمية املستدامةحيث استطاعت مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية حتسني مستواها االقتصادي 

 احملافظة على البيئة عن طريق نتيجة استثماراهتا يف نتاجوذلك بتحقيق تطورات هائلة ومستويات جد مرغوبة يف اإل
جممع اإلستثمارات البيئية، من خالهلا تتم معاجلة أثارها غري املرغوبة على تأثريها يف بيئتها من خالل منع ومعاجلة 

  .، واهتمامها مبوردها االسرتاتيجي املتمثل يف املورد البشريالتلوث املنبعث نتيجة نشاطها
 SCAEKألداء االقتصادي لـــــ  ل: القياس المحاسبي لو المطلب األ

 بني املال رأس عني الكبرية تدفق مسنتاإليف مؤسسة صناعة  للتنمية املستدامةاالقتصادية  يوضح البعد
 .بأسره اجملتمع على للمؤسسة الرئيسية غري املباشرة االقتصادية واآلثار ،األطراف ذات املصلحة خمتلف

لتطبيق نظام احملاسبة عن التنمية املستدامة من الناحية  يب املقرتحلدراسة وحتليل مؤشرات اإلطار احملاس   
 الية:تنعتمد على املؤشرات االقتصادية ال(،  05 إىل 02 رقم حق)ينظر إىل املالاالقتصادية 

 : البعد االقتصادي المباشرالفرع األول
الكبرية، من خالل  نوجز يف ما يلي بعد العمالء مبؤسسة صناعة اإلمسنت عني :)العمالء( الزبائن . أ

  البيانية أدناه: األشكالاجلدول و 
 قبوضاتهم: عدد العمالء وم5-4جدول رقم

 نمونسبة ال المقبوضات النمو نسبة عدد العمالء السنوات
2010 2560 - 170819627,34 - 

2011 2573 %0,5 6914064773,86 %39,47 

2012 2035 %-20,90 7583980916.66 %9,68 

2013 1215 %-40,29 8765463723.31 %15,57 

2014 2644 %117,61 9708689358,58 %10,76 

2015 2497 %-5,56 9917262730,26 %2,14 

 مصلحة احملاسبة واملالية باملؤسسة حمل الدراسةلوثائق  اعداد لباحث وفقإمن المصدر: 
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 تطور عدد العمالء: 5-4 شكل رقم

 

 من إعداد الباحث المصدر:
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 : نسبة نمو العمالء5-5رقمشكل 

 

 من إعداد الباحث المصدر:
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 العمالء مقبوضاتنسبة نمو : 5-6 قمر شكل 

 
 من إعداد الباحث المصدر: 

كبرية_ العني  ؤسسة صناعة اإلمسنتمل مسنتاإلسوق يالحظ أن عاله؛ البيانية أ األشكالو من اجلدول 
بفضل وذلك  %39,47 عدلمب 2011سنة  لمن خالائن من طرف الزب قبوضاتيف املالنمو واصل سطيف_ 

 عدد الزبائنحيث شهد منو  ؛طلقتها الدولةأوعدة مشاريع  شرباامل جنيبيف قطاع السكن واالستثمار األ ستثماراال
 9,68% مبعدل 2013و 2012 ستين ارتفاعا قبوضاتامل قيمة لتشهد، % 0,5عدل مبلنفس السنة 

  20,90%نتني مبعدل تناقص يف عدد العمالء لنفس السالزيادة لكن لوحظ  رغم هذهعلى التوايل،  %15,57و
 بـــــــ:تقدر  بنسبعلى التوايل  االرتفاع قبوضات يفامل واصلت 2015و 2014يف سنة  أما، % 40,29 و

لتشهد تذبذب يف عدد  117,61%نسبة  إىل 2014حيث ارتفع عدد العمالء يف سنة ، 2,14%و %10,76
 . 5,56%نسبة  إىل 2015نة العمالء يف س
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 لىع واالنفرادجل تعزيز مكانتها أفعالية من ب املؤسسةواجهة هذا املنا  الذي يتسم بسرعة التغري عملت مل
كما يظل الدعم الفين والكفاءة اللوجستية وجودة   ،منافسيها من خالل مستوى اخلدمة اليت تقدمها لعمالئها

 .عمالئها الستقطاب يف حتقيق التميز املهين املؤسسةز عليها الدعائم الثالثة اليت ترتك هي مسنتاإل
راء العمالء أباستطالع  مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبريةدارة العالقة من العمالء تقوم إمن ناحية  أما
، ومن خالل نتائج هذه (06 رقمنظر امللحق ي) ستقصاءات متس عينة من الزبائنإجتري املؤسسة سنويا حيث 

متس هذه االستقصاءات مجلة من اجلوانب األساسية اليت تدخل  ،ءات يتم قياس مستوى رضا الزبائناالستقصا
، جودة املنتوج  ،اجلوانب : وفرة املنتوج همن هذ ،ضمن املتطلبات اليت جيب االلتزام هبا من أجل اشباع رغباهتم

بائن مثل االستقبال املقدمة للز  جودة اخلدمات ،، عمليات االتصالالتغليفجودة وسائل التعبئة و  ،اآلجال
وهذه االستقصاءات توضع على مستوى  ،مبنتوجهاعلى املعلومات اخلاصة باملؤسسة و واحلصول  ستماعاالو 

  حمل الدراسة. املؤسسةالتجارية ب املصلحة
 :التاليةبالطرق  مع الزبائنبإدارة العالقة  مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبريةتقوم 

  من خالل خدمة الزبائن  ع الزبائن والمتعاملين:العالقة متوطيد  ALO SCAEK  مركز خدمة(
 إىل واحلجز املسبق للدخول تظاراالنتقليص وقت  إىلوالذي يهدف  2010الزبائن( الذي أطلق يف 

 سعار اجلديدة لإلمسنت املطبقةحمدد، وتبيني األ واعيدمجدول  وفق التفريغ أو مسنتاإلملصنع لتحميل ا
 (07 لحق رقمامل ينظر)

 :العمالء 
 :اتتعامل املؤسسة بالطرق اآلتية مع عمالئه 

 بواسطة صهاريج ضخمة، ملن يريد الشراء مباشرة من املصنع من جتار عن طريق البيع بالجملة :
 ؛كغ  50معبئ يف أكياس  إمسنت أولني و امق أو

  ةسللمؤس نيكعمالء رئيسي: سمنتاإلإلمدادها ب مؤسسات أوعن طريق التعاقد مع هيئات 
 .(باقي الواليات إىل إضافةسطيف، برج بوعريريج، جباية ) من الواليات

حلاجات  لالستجابةجتسيد حقيقي  ؛افقة حلاجات الزبائن ويف الوقت احملددر باجلودة املرضية وامل نتاجاإلن إ
رضاء زبائنها إ إىلع كما تس  ،باجلودة الالزمة مسنتاإلتنتج  مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبريةن أحيث  ،العميل

 .انشغاالهتم ومشاكلهم إىلواإلصغاء  االنتظارمن خالل خفض زمن 
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مبؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية، من خالل اجلدول  ورديننوجز يف ما يلي بعد امل :الموردين . ب
 :البيانية أدناه األشكالو 

 عدد الموردين ومدفوعاتهم :5-5جدول رقم

 نمونسبة ال المدفوعات النمو نسبة عدد الموردين السنوات
2010 98 - 4322640456,73 - 

2011 119 %21,42 3691661697,99 %-14,59 

2012 123 %3,36 3389211721,74 %-8,19 

2013 133 %8,13 3911242453,60 %15,4 

2014 136 %2,25 5582873643,97 %29,94 

2015 155 %13,97 2688488042,69 %-51,84 

 مصلحة احملاسبة واملالية باملؤسسة حمل الدراسةلوثائق  اداد لباحث وفقعإمن المصدر: 
 : نسبة نمو الموردين5-7شكل رقم

 
 من إعداد الباحث المصدر:
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 : نسبة نمو مدفوعات الموردين5-8 شكل رقم

 
 من إعداد الباحث المصدر:

قد تراجعت  2011ة للموردين يف سنة املدفوعات النقديأن تبني لنا عاله؛ أ البيانية األشكالو  من اجلدول
 8,19%بنسبة  يضاأترتاجع  2012 سنةاملدفوعات  أما، 21,42%وزيادة عدد املوردين بنسبة  14,59%بنسبة 

نسبة تقدر  إىلاملدفوعات  ترتفع 2013سنة  أما، % 3,36بنسبة  ةد املوردين خالل نفس السنيف حني تزايد عد
 2014 سنة أما ،%8,13 نسبة تقدر بــــ إىلزيادة يف عدد املوردين  اعرتفاال ذلكوقد صحاب  %15,4 بــــ

وزيادة يف عدد املوردين لنفس السنة بنسبة تقدر  29,94% فاملدفوعات شهدت تطورا ملحوظ مبا نسبته
ويف نفس الفرتة شهد تزايد  51,84% نسبةبشهدت املدفوعات  تراجعا تدرجييا   2015، أما سنة %2,25بــــ

  .  13,97%املوردين بنسبة يف عدد

املواد اخلام والوقود وغريها  للمدفوعات على راجع سبب املدفوعات 2015 إىل 2010 يف هذه الفرتة من
بوبية اليت مت اقتناؤها يف منطقة الطهي ملنع تطاير الغبار األناملصفاة  تكاليفتفاع ار  إىلذلك ك ويرجع ، من السلع
صالح ومعدات توقيف عمليات الصيانة واإلو واللوازم اخلاصة بعملية انشاء املصفاة املواد  إىل ضافةباإل ،والغازات
، خرىأ إىلهبا املؤسسة من فرتة  تقومخرى عمليات التدقيق البيئي اليت أومن جهة  هذا من جهة، الضوضاء

ا مييز هذه املدفوعات م ،جل احلفاظ على البيئةأيام توعوية من أبـــ  تسطري ملتقيات و  املؤسسةقيام  إىل ضافةباإل
 يف مواعيدها. هادفعهو 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 نسبة النمو

 نسبة النمو



 SCAEK ةر عين الكبي اإلسمنتمؤسسة صناعة في التطبيق العملي لإلطار المحاسبي المقترح  --- لخامسا الفصل

 

 
232 

( مبؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية، من خالل األجور) وظفنينوجز يف ما يلي بعد املالموظفين:  . ت
 البيانية أدناه: األشكالاجلدول و 

 عدد الموظفين ومدفوعاتهم :5-6 جدول رقم

 نسبة النمو المدفوعات مونسبة الن عدد الموظفين السنوات
2010 372 - 106379113,00 - 

2011 373 %0,26 63868077,59 %-39,96 

2012 403 %08,04 764224689,92 %10,96 

2013 407 %0,99 937445903,19 %22,66 

2014 404 %-0,73 1450263047,07 %54,70 

2015 455 %12,62 1373819799,64 %-5,27 

 اسبة واملالية باملؤسسة حمل الدراسةمصلحة احمللوثائق  اعداد لباحث وفقإمن المصدر: 
 : نسبة نمو الموظفين5-9شكل رقم 

 
 من إعداد الباحث المصدر:

 
 

 

 

 

 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 نسبة النمو

 نسبة النمو



 SCAEK ةر عين الكبي اإلسمنتمؤسسة صناعة في التطبيق العملي لإلطار المحاسبي المقترح  --- لخامسا الفصل

 

 
233 

: نسبة نمو المدفوعات للموظفين5-10شكل رقم  

 
 من إعداد الباحث المصدر:

بنسبة  2011سنة  خنفاضاجور املوظفني شهدت اأن أتبني عاله، البيانية أ األشكالو من اجلدول 
نسبة ب األجورفقد ارتفعت  2012سنة  أما، 0,26%اليت صاحبها زيادة يف عدد املوظفني بنسبة  %39,96

 يف االرتفاعجور املوظفني أتستمر  2013يف سنة و ، 08,04%نسبة بقابل زيادة يف عدد املوظفني مب % 10,96
فقد  2014سنة  أما، 0,99% زيادة يف عدد املوظفني بنسبة تقدر بـــ والذي صاحبها 22,66%نسبة تقدر بــــ ب

، أما سنة 0,73%نسبة تقدر بــــ إىلوباملقابل صاحبه اخنفاض يف عدد املوظفني  54,70% ةارتفاعا بنسبشهدت 
وباملقابل صاحبه اخنفاض يف عدد املوظفني إىل نسبة  5,27%بنسبة  اخنفاضافشهدت املدفوعات  2015
 .ي الثايننتاج اخلط اإلىل زيادة عدد العمال يفإوذلك راجع  12,62%تقدر
رضا العامل، وحتقيق اليت تزيد من هم العوامل أمن  األجورتعترب  ؛عالهأمن خالل قراءتنا لألرقام يف اجلدول      

زيادة مقدرته ورغبته يف العمل وحتسني جودة  إىلالتابع هلا، مما يؤدي  اإلدارةجياد عالقة طيبة بينه وبني إو الرفاهية 
 .املنتجات
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والرواتب للعامل  األجوردارة املوارد البشرية بتحديد هيكل إتقوم  األجورق ضمان العدالة يف منح لتحقي
جر املقابل له، تكوينه، الشهاداة احملصل عليها واخلربة املهنية حسب سنوات ساس املنصب الشاغر سلم األأعلى 
 العمل.

 ني مها:من جزئ مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبريةجر يف حيث يتكون األ
 :جلميع العمال ويتعلق باألجر القاعدي والتعويضات؛ جزء ثابت 
 :اجلماعية.و/أو قابلة للزيادة حسب املردودية الفردية  جزء متغير 

القاعدية من  األجورمكانية زيادة إتشجيع العمال ورفع كفاءهتم عن طريق  إىل األجوركما تسعى شبكة 
 :يلي جر حسب اخلربة يف املؤسسة كمادد الزيادة يف األ، حيث حتاخلربة املهنية أوخالل الرتقية 

  سنوات خربة؛ 10 إىل 1باملئة ملن هلم اخلربة من  2الزيادة بنسبة 
  سنوات خربة؛ 15 إىل 11باملئة ملن هلم اخلربة من  2.5الزيادة بنسبة 
  سنوات خربة؛20 إىل 16باملئة ملن هلم اخلربة من  3الزيادة بنسبة 
  سنوات خربة 30 إىل 21باملئة ملن هلم اخلربة من  3.5الزيادة بنسبة. 

للحكومة من طرف مؤسسة صناعة اإلمسنت عني  دفع الرسوم والضرائبنوجز يف ما يلي  :الحكومة . ث
 أدناه: والشكل البياينالكبرية، من خالل اجلدول 

 الرسوم والضرائبمدفوعات  :5-7 رقم جدول

 نسبة النمو المدفوعات السنوات
2010 140786876,67 - 

2011 150298765,06 %6,75 

2012 150389631,32 %0,06 

2013 127190521,42 %-15,42 

2014 138208400,62 %8,66 

2015 118029275,02 %-14,60 

 مصلحة احملاسبة واملالية باملؤسسة حمل الدراسةملعطيات  اعداد لباحث وفقإمن المصدر: 
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 ت الضرائب والرسومنسبة نمو مدفوعا: 5-11 شكل رقم

 
 من إعداد الباحث المصدر:       

بنسبة تقدر  2011رائب والرسوم خالل سنة ضيف دفع ال ، يالحظ ارتفاععالهأ والشكل البياينمن اجلدول 
بنسبة  خنفاضافقد شهدت ا 2013يف سنة  أما0,06% نسبة تقدر بـــ: إىل 2012لرتتفع سنة  6,75%بــــ: ـ

بنسية  2015لتنخفض سنة  8,66%بنسبة  رتفاعاافقد شهدت املدفوعات  2014 ةسن أما %15,42
%14,60. 

( تصل la marneكذلك الرسم على )  ،والرسوم يف الرسم على النشاط املهين الضرائبتتمثل مدفوعات 
   .خرىأ ضرائب إىل ضافةباإلطن  /دج 450 إىلطن  /دج500 إىل

 .%2بدال من   %1ملهين الرسم على النشاط ا كان 2015حيث يف سنة    
 والشكل البياين، من خالل اجلدول الفائدة على القروضمدفوعات نوجز يف ما يلي : المستثمرون . ج

 أدناه:
 مدفوعات الفائدة على القروض  :5-8 رقمجدول 

 نسبة النمو المدفوعات السنوات

جممع " املساهم الوحيد 
 GICA"اجلزائر إمسنت

2010 8035947,47 - 
2011 12301845,43 %34,67 
2012 10578000,73 %-16,3 
2013 9904157,08 %-6,37 
2014 9354884,91 %-5,54 
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2015  7650661,26 %-18,21 
 مصلحة احملاسبة واملالية باملؤسسة حمل الدراسةملعطيات  الباحث وفقامن اعداد المصدر: 

 : نسبة نمو مدفوعات الفائدة على القروض 5-12شكل رقم

 
 من إعداد الباحث المصدر:    

تشهد ارتفاعا  2011فنجد سنة  الفوائد واملصاريف املدفوعة؛ تتباين عالهأوالشكل البياين من اجلدول  
 6,37%و 16,3%ت على التوايل دالمبع 2015حىت  2012لتنخفض يف سنيت   34,67%بنسبة 

  .18,21%و 5,54%و
 مؤسسةمتتلك حيث اجلزائر،  إمسنتلوحيد هو جممع ن املساهم والشريك اإمدفوعات املسامهني ف أما

 ماعدا: (12)ثين عشراإل مسنتاإلسهم مصانع أكل   (Gica) مسنتاإلاجلزائر لصناعة 
  باملئة من اسهم املصنع؛ 10بين صاف اين ميتلك جممع فرعون السعودي لالستثمار  إمسنتمؤسسه 
  باملئة من اسهم املصنع؛ 35املصرية أسيك  املؤسسةزهانة أين متتلك  إمسنتمؤسسه 
  ؛من اسهم املصنع ةباملئ 35حجار السود اين تتلك شركه بوزي إينسيم اإليطالية  إمسنتمؤسسه 
  من اسهم املصنع. ةباملئ 32اين ميتلك جممع الفارج هولسيم  ةاملتيج مسنتاإلمؤسسه 
 عين كبيرة: سمنتاإلالمبيعات في مؤسسة صناعة  . ح

   2015 إىل 2010عمال خالل سنوات يف كمية املبيعات ورقم األ شهدت املؤسسة ارتفاعا ملحوظا 
  التايل: والشكل البياين كما هي مبينة يف اجلدول
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 عمالكمية المبيعات ورقم األ  :5-9جدول رقم

 نسبة النمو رقم االعمال مليون  كمية املبيعات بالطن السنة
2010 1027855 5929217455.03 - 

2011 1228895 6135834012,74 %3,48 

2012 1263145 6897428888,73 %12,41 

2013 1279125 7457639024,66 %7,51 

2014 1300491 8198404832.92 %9.93 

2015 1335470 8453844795.67 %3,11 

 ث وفقا للتقارير املالية املقدمة من مصلحة احملاسبة واملالية باملؤسسة حمل الدراسةمن اعداد لباحالمصدر: 
 : معدل نمو المبيعات5-13شكل رقم

 
 من إعداد الباحث المصدر:

 (06) ن املؤسسة حققت كميات مرتفعة من املبيعات خالل ستةأجند عاله؛ أ والشكل البياين من اجلدول
جيدا يعترب  ارتفاع إىلن تصل أ إىل طن 1027855 ـ:ب 2010خرية، حيث قدرت كمية املبيعات سنة سنوات األ
صاحب يخرى ما أطن هذا من جهة، ومن جهة  1335470ية املبيعات هبا مرت كحيث قد 2015خالل سنة 

 .عمالزيادة يف رقم األزيادة هذه الكميات يف 
كما يلي: سطيف حيث بلغت نسبة املبيعات بـ:   2015حيث تتمثل نقاط البيع للمؤسسة يف سنة 

47%(99 CRS %1 CPJ % جباية حيث بلغت نسبة املبيعات هبا  ب ،)95) %19% CRS% 05 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 نسبة النمو المبيعات

 نسبة النمو المبيعات



 SCAEK ةر عين الكبي اإلسمنتمؤسسة صناعة في التطبيق العملي لإلطار المحاسبي المقترح  --- لخامسا الفصل

 

 
238 

CPJ ،)24عن والية برج بوعريريج فبلغت نسبة مبيعاهتا بـ أما% (97% CRS% 03 CPJ وما نسبته ،)
 (.CRS% 03 CPJ %97ختص نقاط البيع بباقي الواليات األخرى ) 10%

اإلمسنت عني الكبرية مقارنة بباقي مصانع اجملمع قد بلغت خالل  ؤسسة صناعةأما احلصة السوقية مل
، أما 10,92%، 11,28%، 11,27%النسب التالية على التوايل:  2015، 2014، 2013السنوات 
 .10,87%، 11,34%، 11,21%نسبها كما يلي: بلغت ية لنفس السنوات فقد نتاجاحلصة اإل

 القيمة المضافة . خ
لتطور  التايل حتليالوالشكل البياين ن حتقيق املؤسسة لقيمة مضافة جيعلها رائدة يف السوق ويبني اجلدول إ 

 .2015سنة  إىل 2010القيمة املضافة اليت استطاعت املؤسسة حتقيقها من سنة 

 القيمة المضافة : 5-10جدول رقم

 نسبة التغري يف القيمة املضافة القيمة املضافة مليون دج السنة
2010 3096789020,89 0 

2011 4079012847,90 %24,07 

2012 4788738088,42 %14,82 

2013 5337052586,03 %10,27 

2014 5835309286,57 %08,53 

2015 5932740401,55 %1,64 

 مصلحة احملاسبة واملالية باملؤسسة حمل الدراسةعداد لباحث وفق ملعطيات إمن المصدر: 
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 : معدل نمو القيمة المضافة5-14كل رقمش

 
 من إعداد الباحث المصدر:     

يف ارتفاع مستمر خالل سنوات الدراسة من ن القيمة املضافة أجند  ه؛عالأوالشكل البياين  من اجلدول 
إىل أن تصل  2014، 2013، 2012سنوات   لرتتفع بعد ذلك24,07%نسبة النمو هبا بلغت  2011سنة 

، وهذه الزيادات املرتفعة سببها ارتفاع يف مبيعات املؤسسة حمل %  1,67مقدرة ب  2015إىل نسبة منو سنة 
 ل هذه السنوات.الدراسة خال

ية كما نتاجاإلبعد هناية الدورة  املؤسسةي على عمال و ابالتس عالواتتوزع ال :ة المردوديةو عالتوزيع  . د
 التايل: والشكل البياين اجلدول هو مبني يف 

 المردودية ةو عال: نسب توزيع  5-11جدول رقم

 2015 2014 2012 2013 2011 2010 السنة
 195% 170% 230% 185% 110% 100% نسب مؤوية

 يف املؤسسة حمل الدراسة باالعتماد على معلومات مقدمة من قسم احملاسبة التحليليةعداد الباحث إمن المصدر: 
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 المردودية عالوة: نسب توزيع  5-15شكل رقم

 

 من إعداد الباحث المصدر:

نسب مرتفعة من سنة  ىلإعاله؛ يالحظ ارتفاع نسب توزيع املردودية تصل أوفق اجلدول والشكل البياين 
بشكل ملحوظ  2014، 2013، 2012، 2011لتواصل االرتفاع خالل سنوات  %100بنسبة  2010
املؤسسة  إنتاج، وهذه الزيادات تعكس جمهود العمال يف زيادة %195نسبة  2015ىل ارتفاع سنة إن تصل أإىل 

الكبرية هذا من جهة، ومن جهة  ألكثر من مليون طن سنويا كما كان مسطر من مؤسسة صناعة اإلمسنت عني
ىل زيادة رواتبهم من خالل سلم مت التطرق له سابقا، مما استفادت منه املؤسسة حمل الدراسة إأخرى ميول العمال 

 ها ومن مث مبيعاهتا خالل سنوات الدراسة.إنتاجمن زيادة 
 رباح السنوية توزيع األ . ذ

 رباح السنويةأل: توزيع ا5-12جدول رقم

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 / 2,4% 3.5% 3.28% 3.6% 6.1% نسب مؤوية

 باملؤسسة حمل الدراسة ملعطيات قسم املراجعة الداخلية اعداد لباحث وفقإمن المصدر: 
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 رباح السنوية: نسبة توزيع األ5-16شكل رقم

 
 من إعداد الباحث المصدر:

فنجد سنة  أخرى،ن نسب توزيع األرباح من سنة إىل من خالل اجلدول والشكل البياين أعاله؛ يالحظ تباي
اىل  2012لرتتفع سنة  %  3.6بنسبة 2011لتنخفض سنة  6.1%نسبة توزيع األرباح قدرت ب  2010
 .%2.4تصل إىل نسبة  2014، أما سنة % 3.5تصل إىل نسبة  2013أما سنة  %3.28نسبة 

من  %10متثل (GICA)جممع امسنت اجلزائرطرف تكون بقرار من  ةأما فيما خيص توزيع األرباح فهي عاد
 األرباح احملققة.

 البعد االقتصادي غير المباشر: الفرع الثاني
، ويتبني ذلك يف مؤسسة ثارثار االقتصادية غري املباشرة متضمنا مدى تلك األيف هذا البعد يتم وصف األ

 الكبرية وفق التايل: صناعة اإلمسنت عني
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 القتصاد احمللي من املؤسسة دعم املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراية تبني  من خالل مقابلتنا مع مدير
 ؛منهم % 90 إىلتقريبا تصل  خالل توظيف العمال من السكان احملليني بالوالية

 دعم االقتصاد احمللي من خالل دعم املوردين احملليني. 
 التالية:  البيانية األشكالو  اجلداولوهذا ما توضحه  
  جنبياء على المستوى المحلي واألجانب الشر  

خري ، ويف األجنيبجانب من طلبات الشراء، شراء احمللي واألدناه أالبيانية  األشكالو  لاو اجلدنوجز يف 
 مصاريف النقل:

  2010سنة  جنبيواأل جانب الشراء على المستوى المحلي :5-13رقم  جدول
 حنرافاال احملقق املستهدف وحدة القياس البيان السنة

2010 

 39 429 468 عدد طلب الشراء

 131120 488934 357814 دج شراء حملي

 123344 129706 253050 دج أجنيب ءشرا

 70421 94250 23829 دج النقل مصاريف

 للمؤسسة حمل الدراسة باالعتماد على وثائق مديرية الشراء عداد الباحثإمن المصدر: 
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 2010(، طلب الشراء، مصاريف النقل لسنة جنبي، األ)المحلي : الشراء5-17شكل رقم

 
 من إعداد الباحث المصدر:     

يالحظ اخنفاض يف عدد طلبيات الشراء سواء كان الشراء حملي  ؛عالهأ والشكل البياين من خالل اجلدول 
واخنفاض يف  دج131120وجود ارتفاع يف عمليات الشراء احمللي بـــ لطلبية، وذلك  39قدره  احنرافب أجنيب أو

، حيث تتمثل عمليات دج70421عن مصاريف النقل فقد ارتفعت بقيمة   أما، دج123344 بــــ: جنيبالشراء األ
شراء مواد التعبئة  إىل إضافةزوالن، اجلبس...(، و لية غري متوفرة مبنطقة عني كبرية )احلديد، بو الشراء يف املواد األ

  والتغليف.
  2011سنة  جنبيواأل على المستوى المحلي جانب الشراء: 5-14جدول رقم

 االحنراف احملقق املستهدف وحدة القياس البيان السنة

2011 

 207 589 796 عدد طلب الشراء

 137162 687849 550687 دج شراء حملي

 156485 363053 206568 دج أجنيب شراء

 3910 103984 100074 دج مصاريف النقل

  باالعتماد على وثائق مديرية الشراء للمؤسسة حمل الدراسة عداد الباحثإمن المصدر: 
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 2011(، طلب الشراء، مصاريف النقل لسنة جنبي)المحلي، األ : الشراء5-18شكل رقم

 

 من إعداد الباحث المصدر:    
عاله، يالحظ اخنفاض يف عدد طلبيات الشراء سواء كان الشراء حملي أ والشكل البياين من خالل اجلدول 

يف  رتفاعدج وا137162طلبية، وذلك وجود ارتفاع يف عمليات الشراء احمللي بـــ  207قدره  احنرافب أجنيب أو
دج، حيث تتمثل 3910 فقد ارتفعت بقيمة  عن مصاريف النقل أمادج، 156485 بــــ: جنيبالشراء األ

شراء مواد  إىل إضافةوالن، اجلبس...(، ز و لية غري متوفرة مبنطقة عني كبرية )احلديد، بو عمليات الشراء يف املواد األ
 . التعبئة والتغليف

  2012سنة  جنبيواأل جانب الشراء على المستوى المحلي:5-15جدول رقم
 حنرافاإل احملقق املستهدف وحدة القياس البيان السنة

2012 

 277 417 694 عدد طلب الشراء

 209369 766722 557353 دج شراء حملي

 74186 406181 331995 دج أجنيب شراء

 56961 48991 105952 دج مصاريف النقل

  من إعداد الباحث باالعتماد على وثائق مديرية الشراء للمؤسسة حمل الدراسةالمصدر: 
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 2012(، طلب الشراء، مصاريف النقل لسنة جنبي)المحلي، األ : الشراء5-19شكل رقم

 

 الباحث من إعداد المصدر:    

يالحظ اخنفاض يف عدد طلبيات الشراء سواء كان الشراء حملي  ؛عالهأ والشكل البياين لمن خالل اجلدو  
يف  رتفاعوا دج209369طلبية، وذلك وجود ارتفاع يف عمليات الشراء احمللي بـــ  277قدره  احنرافب أجنيب أو

حيث تتمثل دج، 56961 فقد ارتفعت بقيمة  عن مصاريف النقل أمادج، 74186 بــــ: جنيبالشراء األ
يف شراء  إىل إضافةزوالن، اجلبس...(، و لية غري متوفرة مبنطقة عني كبرية )احلديد، بو عمليات الشراء يف املواد األ

 مواد التعبئة والتغليف.
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  2013سنة  جنبيواأل جانب الشراء على المستوى المحلي :5-16جدول رقم
 حنرافاإل احملقق املستهدف وحدة القياس البيان السنة

2013 

 36 148 184 عدد طلب الشراء

 60971 184068 245039 دج شراء حملي

 8899 154709 145810 دج أجنيب شراء

 2371 37171 34800 دج مصاريف النقل

  باالعتماد على وثائق مديرية الشراء للمؤسسة حمل الدراسة عداد الباحثإمن المصدر: 

 2013طلب الشراء، مصاريف النقل لسنة (، جنبي)المحلي، األ : الشراء5-20شكل رقم

 

 من إعداد الباحث المصدر:   

يالحظ اخنفاض يف عدد طلبيات الشراء سواء كان الشراء حملي  ؛عالهأ والشكل البياين من خالل اجلدول  
يف  رتفاعدج وا60971يف عمليات الشراء احمللي بـــ  خنفاضاطلبية، وذلك وجود  36قدره  احنرافب أجنيب أو
دج، حيث تتمثل عمليات 2371 فقد ارتفعت بقيمة  عن مصاريف النقل أمادج، 8899 بــــ: جنيبلشراء األا

شراء مواد التعبئة  إىل إضافةزوالن، اجلبس...(، و لية غري متوفرة مبنطقة عني كبرية )احلديد، بو الشراء يف املواد األ
 والتغليف.
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  2014سنة  جنبيواأل يجانب الشراء على المستوى المحل :5-17جدول رقم 
 حنرافاإل احملقق املستهدف وحدة القياس البيان السنة

2014 

 265 484 749 عدد طلب الشراء

 245284 726386 971670 دج شراء حملي

 119056 325350 444406 دج أجنيب شراء

 65977 229783 295760 دج النقل مصاريف

 ائق مديرية الشراء للمؤسسة حمل الدراسةباالعتماد على وث عداد الباحثإمن المصدر: 

 2014(، طلب الشراء، مصاريف النقل لسنة جنبي)المحلي، األ : الشراء5-21شكل رقم

 

 من إعداد الباحث المصدر:  

يالحظ اخنفاض يف عدد طلبيات الشراء سواء كان الشراء حملي  ؛عالهأ والشكل البياين من خالل اجلدول
 خنفاضدج وا 245284 يف عمليات الشراء احمللي بـــ خنفاضطلبية، وذلك وجود ا 265قدره  احنرافب أجنيب أو

دج، حيث تتمثل  65977 فقد اخنفضت بقيمة  عن مصاريف النقل أما، دج119056  بــــ: جنيبيف الشراء األ
شراء مواد  إىل إضافة لية غري متوفرة مبنطقة عني كبرية )احلديد، بزوالن، اجلبس...(،و عمليات الشراء يف املواد األ

 .التعبئة والتغليف
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  2015سنة  جنبيواأل جانب الشراء على المستوى المحلي:5-18جدول رقم 
 حنرافاإل احملقق املستهدف وحدة القياس البيان السنة

2015 

 114 332 446 عدد طلب الشراء

 53939 509697 563636 دج شراء حملي

 61419 133015 194434 دج أجنيب ءشرا

 65977 229783 295760 دج مصاريف النقل

  باالعتماد على وثائق مديرية الشراء للمؤسسة حمل الدراسة عداد الباحثإمن المصدر: 
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 2015الشراء، مصاريف النقل لسنة  (، طلبجنبي)المحلي، األ : الشراء5-22شكل رقم

 
 من إعداد الباحث المصدر:

يالحظ اخنفاض يف عدد طلبيات الشراء سواء كان الشراء حملي  ؛عالهأ والشكل البياين من خالل اجلدول
يف  خنفاضدج وا 53939يف عمليات الشراء احمللي بـــ  خنفاضطلبية، وذلك وجود ا 114قدره  احنرافب أجنيب أو

دج، حيث تتمثل  65977 فقد اخنفضت بقيمة  عن مصاريف النقل أما، دج61419 بــــ: جنيبالشراء األ
شراء مواد  إىل إضافةزوالن، اجلبس...(، و لية غري متوفرة مبنطقة عني كبرية )احلديد، بو ء يف املواد األعمليات الشرا
 .التعبئة والتغليف

 SCAEK  المحاسبي لألداء البيئي لـــــ جراءات المتبعة لعملية قياسواإل األهدافالمطلب الثاني: 
النفايات  اجلوانب البيئية )املواد، إىل شارةباإل اإلدارةفصاح عن بنود مدخل الاالقياس و يتم توفري 

 .(اخلالنقل...ثار أ، الطاقة، املاء، االلتزام، املنتجات واخلدمات، واالنبعاثات
ملؤسسة صناعة اإلمسنت نوجز الغايات الواسعة  ؛اجتاه اجلانب البيئي اإلدارةعن بنود مدخل قبل احلديث  

 وانب البيئية.املرتبطة باألداء املالئم للج عني الكبرية
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 SCAEKفي  مدخل لألداء البيئيهداف و األ: لو الفرع األ
، من ؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبريةميف  البيئية اإلدارةم اإعطاء املالمح األساسية لتطبيق نظ لاو حن

ل، التدقيق العريضة للنظام واملتمثلة يف السياسة البيئية، التخطيط البيئي، التنفيذ والتشغي راو للمحخالل تبنيها 
 .املراجعةو 

 السياسة البيئية 
، "من، البيئةالجودة، األ" سياسة بيئية بعنوان نتهاجاعلى  مسنت عني الكبريةصناعة اإلتعمل مؤسسة 

 اإلدارةكن يف ما ، وكانت السياسة معلنة وملصقة ومنشورة بكامل األ(01)ينظر امللحق  2008والذي تبنته لسنة 
 واليت متحورت حول:

 ون؛واملستقبلية للزب احلاليةحتياجات والتطلعات تلبيه اال 
  ؛ ظروف العمالنيوسالمه املستخدمني من خالل حتس الوقائية الصحةتعزيز 
  الصحةباملنتوج،  املتعلقةخرى جراءات األواإل والتشريعيةمع االجراءات القانونية  متطابقةتكون ،
 ؛والبيئةمن األ
  ؛نتاجاإلج منها عن تدوير النات ةعادإو فرز خمتلف النفايات 
 ؛مكانيات للوقاية من التلوث ومحايه احمليطاستخدام كل اإل 
 التقليص من استهالك الطاقة؛ 
 ؛يتناسب وتطوره تنميه قدرات وكفاءات املستخدمني مبوجب خمطط تكويين وحتسسي 
 استمرار االتصال مع اصحاب املصلحة.  

 التخطيط البيئي 
 يلي: ويتعلق األمر بتحديد ما

البيئة بتحديد أهم اجلوانب البيئية وأثرها البيئي وفقا ملا يوضحه اجلدول مصلحة قوم ت الجوانب البيئية: /الأو 
 التايل:
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 : أهم الجوانب البيئية وتأثيراتها5-19جدول رقم
 األثر البيئي المجال الجانب البيئي

 اهلواء .مسنتاإللية الالزمة لتصنيع و استخراج املواد األ
تربة وتلويث اجلو تناثر الغبار واأل

 .)الغازات(
الكبري ملصادر الطاقة يف العملية  االستهالك

 .استنفاذ املوارد الطبيعية وتناقصها مصادر الطاقة .، غاز طبيعي(ء، كهربا)وقود مسنتية لإلنتاجاإل

 .املاء وتلوثه بفعل الصناعة دور متناقص  السدودو اآلبار  املفرط للمياه يف الصناعة االستعمال
 .السمع ل وخاصةآثر صحية على العما الضوضاء .جيج الطواحني واألفران خالل عملية الطحنض

املادة األساسية من احملاجر ) احلجر اجلريي استخراج
 .وختزين النفايات (واملقالع

 .إجهاد الرتبة وفقد خصائصها الرتبة

 من قسم البيئة الدراسةحمل  املؤسسة باالعتماد على وثائق وسجالت باحثمن إعداد ال :المصدر

 حترام المتطلبات القانونية/اثانيا
القيام جبرد ملختلف القوانني واملراسيم الداخلة يف العمل على  عني الكبرية تمؤسسة صناعة اإلمسنعمل ت

 لنسب احملددة يفا زاو تتجوتقليصها لكي ال  ،نتاجاإلخاصة فيما يتعلق بانبعاث الغازات والغبار واألتربة يف خط 
50mg/Nmواحملددة بـ  2006 أفريل 15( املؤر  يف 138 -06) رسوم التنفيذي رقمملا

وفق  مسنتاإلوتصنيع  3
 .NA 442املعايري احملددة يف القانون اجلزائري 

 األهداف والغايات والبرامج/ثالثا
يكولوجي أهداف ملموسة قابلة للقياس، قصد حتديد األثر اإل إىل تاماااللتز  ةترمجيتم العمل على  وهنا

، وحتديد الوسائل الضرورية لتنفيذ األهداف من طرف كل فرد يف اجملموعة  SCAEKألنشطة وعمليات 
Nm 50 إىليف اجلو  CO2،NOxكتخفيض نسب انبعاثات 

3 /mgصابات التقليل من عدد احلوادث واإل أو
 .الصفر إىلداخل املوقع الصناعي 

 يضمن هذا التحول:و 
 ؛/سا 3م30 إىلة واملائية تصل ئيبااقتصاد يف الطاقة الكهر  -1
Mg/Nm أقل من إىل بعاثاالنوأدائه العايل خيفض  Filtre A Manchesكفاءة   -2

3
10. 

 التشغيل والتنفيذ 
 يتحقق من خالل:
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والبشرية املالئمة لتحسني وتكوين  ليةاملا: تعمل إدارة املؤسسة على توفري املوارد /الهيكل والمسؤولياتالأو 
 ؛ حيثلتحسني املستمر يف جمال األداء البيئي، ولقد مت تعيني مسؤول عن مصلحة البيئة واجلودةاملوظفني قصد ا

 عمل على:يوالذي  ،يق يف الوضع البيئي باملصنع بالتنسيق مع مصلحة اجلودةقمنحت له سلطة التد
 ؛مةالقيام بتحاليل املخاطر البيئية كأحد املهام الرئيسية ملخترب اجلودة حول الصحة والسال .1
 والسالمة؛التنفيذ والنشر يف املقر واملناطق بالرسوم والصور اخلاصة باألمن  .2
 ؛تطوير استخدام مواد مساعدة لتحسني األداء .3
 الغبار وتتبع ووضع إجراءات إلدارة النفايات. انبعاثاتمراقبة ورصد واإلبالغ عن  .4

إعداد برامج تدريب على  عني الكبريةمؤسسة صناعة اإلمسنت ل إدارة تعم التدريب والتوعية والتميز:/ثانيا
وحول معايري  ،لني خبصوص احرتام البيئةو اتقوم على توعية ومراقبة العمال واملمونني واملنو للعمالة واملوظفني، 

 .املصنعالصحة السالمة وتطبيقها يف 
خصصت  لحةذات املصالدائم والتفاعل املستمر بني خمتلف األطراف  االتصاللغرض ضمان  :االتصال /ثالثا
 يهدف ؛رتناتاألنرتنت و األنعلى  باالعتماد واالتصال فعال لتسهيل عملية دوران املعلومة يتنظام معلوما اإلدارة
 :إىل
 ؛التفاعل وتشجيع احلوار املنظم واملفتوح مع األطراف املعنية حول املؤسسة ومنتجاهتا .1
على الشركاء ومقدمي  تاماالتز مؤسسة ع الـويف هذا السياق تض ؛تلبية تطلعات وحاجات الشركاء واملتعاملني .2

 اخلدمات تتمثل يف:
 ؛احرتام التعليمات القانونية لألمن والبيئة -١
 ؛كن املالئمةما جيب أن جتمع النفايات البسيطة يف األ -٢
 ؛ةين يتم تنظيم وإزالة النفايات واملخلفات اخلاصة بشكل صحيح وفقا للتشريعات البيئأجيب  -٣
كن نظيفة ومرتبة يف هناية ما وترك األ ،ركاء ضمان نظافة املواقع واملناطق احمليطة هباجيب على الش -٤

 ؛األشغال
كل تتعلق ا وتشجيع املوظفني على اإلبالغ عن أي مش ،جيب أن يكون املوردون سباقون حلماية البيئة -٥

 بالبيئة دون اخلوف من العواقب.
 إىل إضافة ،ا يف سجالت خاصةلهجيسى توثيق كل العمليات وتحترص إدارة البيئة واجلودة عل التوثيق: /رابعا

 عملية. أوإليها لتكون حجة على كل إجراء  ،والتصديق عليها وتقدميها حني احلاجة واالطالعمراجعتها 
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 التحكم في العمليات /خامسا
 على: مبؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية تعمل إدارة البيئة

 ؛لبيئي عند التصميم وصناعة وتوزيع منتجات املؤسسةتكييف ممارسات حسن التسيري ا .1
يف  واالقتصادترقية املبادرات واحللول واملنتجات املتعلقة باملباين املستدامة األكثر جناعة واليت توفر الدميومة  .2

 الطاقة والراحة.
ذات أكمام  ( فقد مت استبدال فلرت الفرن الكهربائي مبصفاة2013فريل أخر تقرير ملصلحة البيئة )آحسب و 

زيادة يف ال إىلوالذي أدى  2م7779 ارتفاعوحسب القانون مثبت على  ،احلدود زاو تتجاليت  بعاثاتاالنللحد من 
 ./لليومطن2000ـ تقريباية الفرن إنتاج

توضع خطة للطوارئ وعليه يتم اختاذ كل التدابري واإلجراءات الوقائية للطوارئ:  واالستجابة االستعداد/سادسا
، النظارات الواقية، القفازات، األحذية والرقابة اليومية لكل Casqueم العمال بارتداء اخلوذة الواقية اليت تلز 

 أقل حد ممكن. إىلوذلك قصد التقليل من حوادث العمل وتدنئتها  ،املعدات والوسائل قبل بدء التشغيل
 التحقق واإلجراءات التصحيحية 

البيئة يف املصنع مبتابعة العمليات واإلجراءات الداخلية )تسيري  يقوم مسؤول مصلحة المراقبة والقياس:ال/أو 
وعلى أساس ذلك يقوم بقياس ومقارنة النتائج احملققة بالنتائج املخططة  ،نفايات، مساحة خضراء، انبعاثات(

 تبعاثااالنقلل من  Electro filtreذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لذلك فرتكيب اواخت اتاالحنرافوحتديد 
Mg/ Nmألقل من 

3
8. 

بناء على عمليات التقييم الدورية للنظام البيئي وتطابقه مع املتطلبات القانونية للبيئة  م والمطابقة:ييالتقثانيا/
 صنع علىامليتحصل لن مل حيدث التطابق  وإذا ،عدم منح شهادة املطابقة أووباقي املتطلبات األخرى، يتقرر منح 

 شهادة  البيئية.ال
حيضر مندوب البيئة ويوثق كل الدراسات والنتائج والتقارير وكل ما هو ذو عالقة بالبيئة يف  لسجالت:اثالثا/

للتمكن من متابعة النشاط ضمن سجالت منظمة ومرتبة، ومنسقة ومفهومة للجوء إليها وقت  ،املصنع بوضوح
 منها الحقا. واالستفادةاحلاجة 
 اإلدارة مراجعة 

عة الدورية للنظام البيئي يف املؤسسة وفعاليته، قصد معرفة مدى حتقق األهداف من تقوم إدارة املصنع باملراج
 املقدمة من األطراف ذوي العالقة. ياو الشك االعتبارعدمها، كما تأخذ بعني 
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 SCAEK في إجراءات الحد من التلوثالفرع الثاني: 

نواع أنوجز  كبرية،العني  مسنتاإلصناعة ؤسسة ملاالداء البيئي  وغاياهتا من اإلدارة من خالل تبيان هدف     
مبني يف و ج احملققة، كما هئالنتا إىلوصوال  ثالتلوث هبا واالجراءات اليت قامت هبا املؤسسة للحد من التلو 

 اجلدول التايل: 
 عالجهاوكيفية  SCAEKمصادر التلوث  :20-5رقم جدول

 ائجالنت مؤسسةإجراءات الحد من التلوث من طرف الـ نوع التلوث

 الهواء

هبذا اخلصوص جمموعة من التدابري، وكأفضل  مؤسسةاختذت الـ -
أسلوب للحد من التلوث هو احتجاز أتربة الفرن من خالل نوعني 

 من املرسبات:
  filtre a Manche  مرشحات أكمام كبرية على(

صغري على مستوى  اتمستوى منطقة الطحن، ومرشح
 (09)ينظر امللحق رقم (،  نتاجاإلخط 

 ـ: ــــــــبتتميز  - 
o  تربة ذات والقدرة على احتجاز األ %99الفعالية بنسبة

 ؛0.3Umالقطر األقل من 
o  ؛طاقةللاستهالك أقل 
o ؛قدرة معاجلة تفوق ما هو مطلوب 
o  بكميات كبرية خالل الساعة.قدرة على مجع الغبار 

 

أي أقل من القيمة ، خفض الغبار -
 ؛املسموح هبا للمؤسسة

مالية باستخدام املصايف  حتقيق وفرات -
 ؛األكماممرشحات الكهربائية و 

 ؛للكيس نتاجاإلختفيض سعر تكلفة  -
ية نتاجاإلزيادة احلصة  إىلهتدف  -

مليون  2 ــــي ثاين بإنتاجخط بإطالق 
 (08)ينظر امللحق رقم طن سنويا 

 المياه

بإدارة املياه من خالل تطبيق تكنولوجيا مؤسسة اهتمت الـ -
ترشيد استخدام املياه واحلد من  إىلظف اليت هتدف ألنا نتاجاإل

 تلوثها عن طريق:
ر عن طريق تقنية احللقة املغلقة اليت اكلنتربيد غازات الك (1

ف مياه التربيد يف اجملاري املائية وإعادة ر ص أومتنع تسرب 
 ؛استخدامها بشكل دوري للغرض نفسه

 نعصامل بار على مستوىأ 5حبفر  زيادة مصادر وتوزيع املياه (2
 ؛وتوفري املياه الصاحلة للشرب للمناطق اجملاورة

جتهيز حمطة لتصفية املياه املستعملة وإعادة تدويرها من  (3
بالتنسيق ، خالل حتليل ومراقبة جودة املياه فيزيائيا وكيميائيا

من خالل أخذ العينات من  ،مع خمرب اجلودة لتحليل املياه
طابق التقنيني،  ،ةاإلدار ، طعماملمواقعها  داخل املصنع )

 من املياه املستعملة بإعادة االستفادة -
الري  أو نتاجاإلمرة أخرى يف  استخدامها

 أي عدم هدر مورد املياه.
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وفحصها وحتليلها للكشف عن  (حمطة معاجلة املياه اخلام
 ؛امليكروبات واجلراثيم امللوثة

قبل تشكل احلمأة يتم إعادة استخدام املياه العادمة املعاجلة  (4
لري األشجار والنباتات من املساحات اخلضراء )تدوير 

 (    املياه

 التربة

على توسيع املساحة اخلضراء فهي تشكل  مؤسسةتعمل الـ (1
مجالية للمصنع، مغروسة بأكثر من املساحة اإل %30تقريبا 
جبانب  ،شجرة مضادة للرياح جبانب الفرن 2000من 

 (10)ينظر امللحق رقم  ؛منطقة الشحن
منطقة  اإلدارة النفايات الصناعية، حيث خصصت تسيري (2

 أوالقرار بتخفيضها  ختاذالها وفرز  هالعبور النفايات ومجع
 .معاجلتها

اري  الصرف جممن ) مت تزويد املصنع بشاحنة لشفط املياه (3
( داخل خط إمسنت )فرينة، ي( وتنظيف املواد الدقيقةالصح
 الغبار؛ لرش ةوشاحن نتاجاإل

 ر.اجإعادة تأهيل احمل (4

 إعادةاحلفاظ على املوارد الطبيعية و  -
 .الرتبة تأهيل

الضوضاء 
 هتزازاتواإل

اختذت إدارة املؤسسة إجراءات صارمة فيما يتعلق باستخدام  -
دوات الوقائية خاصة تلك اليت تعكس الضوضاء وعزل األجهزة واأل

الصوت للتقليل من مستويات الضوضاء، وإجبارية استخدامها يف 
الخوذة، النظارات، أحذية خاصة، اللباس صناعي مثل: املوقع ال

 إخل. ...الخاص بالعمل، القفازات

اإلصابات واألمراض  تقليل معدل -
واحلوادث من خالل التشدد يف تطبيق 
اإلجراءات الوقائية من طرف العمال 

 باملصنع.

 بيئةقسم الاملقدمة من طرف   بناءا على وثائق املؤسسة باحث: من إعداد الالمصدر

 SCAEKلـــــ   البيئي: القياس المحاسبي لألداء الفرع الثالث

 مسنت عني الكبرية على النظم الطبيعية حيث تغطي اجملاالتتغطي املؤشرات البيئية أثار مؤسسة صناعة اإل
ا بغية حتليل ، وهذثار النقل...اخل(أ)املواد، االنبعاثات والنفايات، الطاقة، املاء، املنتجات واخلدمات، االلتزام، 

 اجتاه اجلوانب البيئية احملددة.سياستها 
 المواد ال: جانب أو 

 اختيارن سبب أ إىللية ، حيث توصلنا و املواد األ /قريب من املواد اخلام SCAEK موقع تبني لنا أن
 حلجر اجلريييف ا واملتمثلة األساسيةاخلام  املادةهو القرب من مصادر مسنت عني الكبرية ؤسسة صناعة اإلمل املوقع

(Calcaire) يث ح ؛امليدانية الزيارةمن خالل  الحظناه، وهذا ما مسنتاإلساسي ملنتج عترب املكون األذي يوال
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يف  املادةحيث تدخل هذه  ،(ةكبري ال عني) جبانب املصنع واملسمات ةمن منطق ليةو األ املادةيتم احلصول على 
كما يتم احلصول على   ،املصنع إىللية و ليف نقل املادة األ، وهذا ما يساهم يف ختفيض تكا%80 ةاملنتوج بنسب

وميكن  ،مسنتاإلث تدخل كمكون ثاين يف منتوج يحب ؛(ةكبري العني ) املنطقةنفس من  (argileالطفلة ) ةماد
باقي املواد واملتمثلة  أما ،يتم احلصول عليها من منطقه )عني روى( Minerai de Ferاحلديد  ةن مادأالتذكري 
اجلبس فيتم احلصول عليها من منطقه  ةماد أما؛ %5رمل واحلديد وغريها فتدخل يف تركيبه املنتوج بنسبه يف ال
احلصول عليها من  ويتم %11بنسبه  مسنتاإل ةماد ةتدخل يف تركيب Pouzzolane البوزوالن ةماد أما ،(ة)مجيل

 .احلجار( ة: فضالت مؤسسعنابة) ةفيتم احلصول عليها من منطق laitierماده   أمامنطقه )بين صاف(، 
 إىل ةكن بعيدأما هلا تكاليف نقل من قد وفر  ،األساسيةلية و ن قرب املؤسسة من املادة األأميكننا القول 

 أما ،من مكونات املنتوج % 5جدا لنقل املواد اليت متثل فقط ما نسبته  متدنيةوتتحمل تكاليف  مسنتاإلموقع 
ا نظرا لبعد املناطق السالفة الذكر )عني روى، مجيله، بين صاف، عنابة( قد باقي التكاليف فهي غري متحكم فيه

هبا مما يستدعي دائما كراء معدات نقل  ةهنا ال متلك وسائل نقل خاصأخاصه و  ،محلها تكاليف نقل مرتفعة
 .ةبأسعار خيالي
 :SCAEKـــــــ بـــــــــ مسنتاإللية يف عمليه صناعه و يوضح استخدام املادة األاملوايل دول اجل

 ليةو املدخالت واالستهالكات من املواد األ :5-21جدول رقم

 ليةو املواد األ
2010 2011 

 احنراف االستهالك املدخالت احنراف االستهالك املدخالت
 3062 1563742 1560680 10383 1317659 1307276 احلجر اجلريي
 2768 103113 100345 15 86015 86050 املارن
 4962 67199 62237 3333 56531 59864 احلديد
 10 41434 41444 11680 40320 52000 اجلبس

 احلجر اجلريي

(Ajout) 
54660 55010 350 54171 55664 1493 

 2772 42933 45705 1005 85363 84358 بزوالن
 2229 1732272 1734501 12 823 460 1 1460835 الفرين
 2013  2012 ليةو املواد األ

 احنراف االستهالك املدخالت احنراف االستهالك تاملدخال
 12002 10539102 10527100 22341- 1474759 1497100 احلجر اجلريي
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 1053 91497 92550 652 10023 10675 املارن
 1327 78645 77318 18728 71104 89832 احلديد
 51897 102057 50160 9294 50728 41434 اجلبس

 احلجر اجلريي

(Ajout) 
113458 114597 1139 114955 114990 35 

 47205 48142 95347 40322 30056 70378 بزوالن
 450 1709695 1709245 1876 1646010 1647886 الفرين
  2015  2014 ليةو املواد األ

 احنراف االستهالك املدخالت احنراف االستهالك املدخالت
 33269 1602950 1569684 4355 1602495 1606850 احلجر اجلريي
 7065 132685 139750 1979 91159 89180 املارن
 7135 93526 86391 2684 77203 79887 احلديد
 2842 66821 63979 4866 65252 70118 اجلبس

 احلجر اجلريي

(Ajout) 
76150 75162 988 91940 102892 10952 

 22372 109468 131840 19765 110911 91146 بزوالن
 773 1796620 1795847 2263 1791067 1788804 الفرين

 للمؤسسة حمل الدراسة نتاجاإل مديريهعداد الباحث بناء على معلومات إمن  المصدر:

لية بكميات متناقصة من سنة و استطاعت حتقيق وفورات يف املواد األ املؤسسةن أيتضح  ؛عالهأاجلدول من 
وكذلك عمليات  ،نتاجاإلالتجديد على مستوى خط تطبيق نظام اجلودة وعمليات  إىلخرى، ويرجع ذلك أ إىل

  ،ليةو يف استغالل املواد األ املؤسسة ةوهذا مما يدل على زياده كفاء ،الصيانة املناسبة
حيث  ،مسنتاإلتنتج املؤسسة منتوج نصف مصنع متمثل يف الكلنكر واملنتوج التام الصنع متمثل يف مادة 

 : حمل الدراسة املنتوجني باملؤسسة نتاجإلاجلدول املوايل يوضح املقدر مع احملق 
 SCAEK في سمنتاإلالكلنكر و  إنتاج :5-22جدول رقم 

 نتاجاإل
2010 2011 

 احنراف احملقق املقدر احنراف احملقق املقدر
 219096 1219096 1000000 64648 1054648 990000 مسنتاإل

 242040 1022040 780000 60286 861886 801600 الكلنكر

 2013 2012 نتاجاإل
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 احنراف احملقق املقدر احنراف احملقق املقدر
 28414 1028414 1000000 266004 1266004 1000000 مسنتاإل

 238720 1008720 770000 192146 971146 779000 الكلنكر

 نتاجاإل
2014 2015 

 احنراف احملقق املقدر احنراف احملقق املقدر
 219096 1219096 1000000 64648 1054648 990000 مسنتاإل

 242040 1022040 780000 60286 861886 801600 الكلنكر
 للمؤسسة حمل الدراسة نتاجاإلعلى معلومات مديريه  اعداد الباحث بناءإمن  المصدر:

طن 1000000 إنتاجها قاعدة متمثلة يف إنتاجن املؤسسة مسطرة يف أعاله؛ تني أمن خالل اجلدول 
 نتاجاإلمقابلة مع مدير  بإجراءو احملددة،  نتاجاإلكثر من كمية أ إنتاجحتقق كميات حيانا أسة سنويا، لكن املؤس

حيانا للصيانة وبعض التوقفات املفاجئة أحاالت توقف  إىلن املؤسسة تتعرض ألنا تبني  حمل الدراسة؛ باملؤسسة
ديا للحيطة واحلذر هذا من طن سنويا تفا 1000000قل من أ إنتاجخرى مما يستدعي توقع كميات أحيانا أ

ضافية تفوق الكميات إطاقة  إنتاج إىلتؤدي  نتاجاإلخرى التحفيزات املقدمة للعمال مبنطقة أجهة، ومن جهة 
 التايل: والشكل البياين وفق اجلدول  مسنتاإلجياز معدالت النمو بالنسبة ملادة الكلنكر و إاملسطرة، حيث ميكن 

 والكلنكر سمنتاإلمادة المحقق ل  إنتاج: معدالت نمو 5-23جدول رقم
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

معدالت 
 النمو

 %15,5 %2,5 %18,7- %3,8 %15,6 - مسنتاإل
 %18,5 %-14,5 %3,8 %-4,9 %18,5 - الكلنكر

 عالهأاجلدول  اعداد الباحث وفقإمن  المصدر:
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 والكلنكر سمنتاإلمادة المحقق ل  إنتاج: معدالت نمو 5-23شكل رقم

 
 من إعداد الباحث المصدر:

لغت باليت  2011يف تزايد مستمر من سنة  مسنتاإل إنتاجن نسبة أجند  ؛عالهأ والشكل البياين من اجلدول
، لتعاد االرتفاع سنتني %18,7مستوى  إىل 2013سنة  ، لتنخفض%3.8 إىل 2012مث ترتاجع سنة  % 15,6
اليت بلغت  2015في سنة ف ،سنويا طن1000000كثر من أتويات مرتفعة جدا مس إىلوصوال  2015و 2014

ن التذبذبات يف إشارة فكم سبقت اإل ،% 15,5منو مبعدل طن219096 قدرها بزيادة أي طن1219096
الطلب  إىل ضافةباإل ،وبعض التوقفات اليت يعرتض هلا املصنع نتاجاإلسببها الرئيسي يف هتيئة معدات  نتاجاإل
 .نتاجاإلمما جيعلها تزيد يف كميات  مسنتاإلايد على مادة املتز 

 والصلبة السائلة النفايات ثانيا: جانب
  تسيير النفايات ومعالجتها في مؤسسةSCAEK 

 :عناصر وفقا للشكل التايل أربعة  إىلتصنفها إدارة النفايات 
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 SCAEKفي  إدارة النفايات :5-24 شكل رقم
 

 
 وفقا لوئائق مقدمة من قسم البيئة باملؤسسة حمل الدراسة ثعداد الباحإمن المصدر: 

 باملراحل التالية: SCAEKبـــــــ: متر عملية تسيري النفايات
 نفايات خاصة خطرة، نفايات خاصة،  إىل: تصنف النفايات حسب درجة خطورهتا تصنيف النفايات

 ؛نفايات منزلية، نفايات هامدة
 ؛لسابق الذكر ليسهل معاجلتها: وتتم حسب التصنيف افرز النفايات 
 :كن ما حمددة إللقاء النفايات فيها، كل حسب نوعها حبيث تكون األ مستودعاتخصصت  تخزين النفايات

زيوت( واملستودعات غري كالاملغطاة واليت ختص النفايات الضارة واخلطرة ) املستودعات منها ،نظيفة ومؤقتة
 ؛ةواليت ختص النفايات الصلبة والعادي ةااملغط

 :تأيت عملية املعاجلة وهي   ؛املستودع والفرز حسب التصنيف السابق إىلبعد نقل النفايات  معالجة النفايات
 كاآليت:

املورد، وتسرتجع  إىلمؤسسة نفطال وإرجاعها  إىل: يتخلى املصنع عن الزيوت املستعملة التخلي/ التخلص (1
 ؛ؤسسة البطاريات املستعملةامل
اسرتجاعها )أكياس  أوإعادة تدويرها  أواليت ال ميكن بيعها  ات حبرق النفايات: تقوم إدارة النفايالحرق (2

 ؛لفة، األدوية الفاسدة(االت مسنتاإل

 

 الوحده•

 طن •

 الوحده •

 طن •

 قطع•

 مواد•

 الوحده•

 طن •
 الوحده•

 طن •

 قطع •

 لتر•

النفايات الخاصة 
 (D.S.D)الخطرة 

النفايات الخاصة 
(D.S) 

 النفايات الهامدة
(D.I) 

النفايات المنزلية 
والمشابهة 

.D.M)والمعقدة

A) 



 SCAEK ةر عين الكبي اإلسمنتمؤسسة صناعة في التطبيق العملي لإلطار المحاسبي المقترح  --- لخامسا الفصل

 

 
261 

 ؛: للنفايات الداخلية والصلبةالمزاد العلني البيع في (3
لة البيع ويف حا ،ىل ملسؤول املعاجلةو بعة للنفايات ابتداء من املرحلة األا: تكون هناك عملية متمتابعة النفايات (4

يتم تتبع العملية حلني وصوهلا للمشرتي، وعلى املسؤول حترير فاتورة للمشرتي، وكما جيب أن يكون معتمدا 
 .من طرف الدولة
 كبرية:العني  صناعة اإلمسنت يوضح قائمة النفايات اليت تنتج من طرف مؤسسة جدولويف ما يلي 

 SCAEK: قائمة النفايات التي تنتج من طرف 5-24جدول رقم

 رقم النفايات النفايات الخاصة النفاياترقم 
فايات الخاصة نال

 الخطرة
 النفايات المنزلية رقم النفايات

20.1.19 
بطاقات ومكونات 

 8.4.99 الكرتونية
 الدهن، الطالء
الغراء، معجون 

 للصق
20.1.99 

نفايات املطبخ املعدنية 
املصفاة غري امللوثة 
للهواء، الكوابل 
ف الكهربائية مبختل
 املعادن.

16.11.5 

 مسنتاإلجر و األ
 املكسر

18.1.8 
دوية منتهية األ

 10.13.99 الصالحية

املعدات الكهربائية 
التالفة، اخلردوات، كرة 
الطحن، املستعملة، 
 الربامل املعدنية.

10.13.99 
 مسنتاإلنفايات 
 مسنتاإلواكياس 

 غري الصاحلة
18.1.1 

نشطة أنفايات 
 العالج الطيب)
 بر(القطن و اال

راق التعبئة وخارج أو  20.1.1
 التعبئة

 املواد غري طازجة 10.13.8
16.6.1 

 20.1.7 جممعات البطاريات
التغليف البالستيكي 

 غري ملوث

 16.1.4 بقايا الفرينة 10.13.1
 الزيت )املصفاة
 والزيت الغازي
للهواء وامللوثة ) 

20.1.6 
نفايات املطبخ 
 العضوية

8.3.8 
نفايات عبوات 

طباعة حرب ال
 املسحوق

13.2.3 
منشفات لتنظيف 
التلوث داخل 
 اآلالت

16.1.1 
االطارات املستعملة، 

 زمة.حألااملطاط ك
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20.1.5 
جيب الرتشيح غري 

 .ملوث
    

20.1.3 
الكوابل املغلفة بعلب 

 .من احلطب
 للمؤسسة حمل الدراسة عطيات قسم البيئةملمن اعداد الباحث باالعتماد على  المصدر:

 
 كبرية:العني  مسنتاإلدارة النفايات داخل مؤسسة صناعة إلشكل املوايل يوضح طريقة او 
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 SCAEKدارة النفايات في إ :5-25شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عداد الباحثإمن المصدر: 
 

 ال

 نعم

نفايات صناعية/منزلية/ 
اصة باملعدات املعاد اخلو 

 إصالحها

سم النفايات املتولدة ق
 واملعدات املعاد إصالحها

من مصلحة  تصريح
 البيئة

 

 

 مصلحة البيئة االلبيئة

 

 

 إىلاملعاجلة والفرز ونقل النفايات  
املعنية اإلدارةمنطقة العبور من قبل   

منطقة عبور 
تالنفايا  

التخلص / االسرتجاع/ 
 املزاد العلين
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 :حمل الدراسة معلومات حول كمية النفايات املنتجة باملؤسسة ما يليويف 
 نف(ايات الخاصة الخطرةD.C.D :)تضر أن ميكن سامة مواد ومركبات على حتتوياليت  وادامل وهي 

 البطاريات، امللوث، التنظيف قماش تالفة، وأدوية إبر) العالج نشاط كنفايات بالبيئة أو سانناإل بصحة
 سبتمرب 10 بتاريخ 315-05 رقم لقانون ختضع SCAEKيف  النفايات هذه ،(إخل املستعملة الزيوت
 .اخلاصة النفايات بتسيري اخلاص 2005

 :يف اجلدول التايل ةموضحD.C.D هذه النفايات تبعا هلذا الصنف
 SCAEKفي  (D.C.Dنفايات الخاصة الخطرة) :5-52جدول رقم                            

رقم  ت
 تصنيف النفايات ةالوحد النفايات

2010 2011 2012 2013 
 االجمالي

 0,000 0,000 0,000 - الطالء، الدهن، الغراء، معجون للصق طن 8.4.99 1

 0,000 0,000 0,250 - األدوية منتهية الصالحية  كغ 18.1.8 2

 7,828 0,134 30,870 - نفايات انشطه العالج الطيب)القطن، االبر( كغ 18.1.1 3

 36,000 61,000 51,000 - جممعات البطاريات قطع 16.6.1 4

5 16.1.4 
 امللوثة )الزيت الغازي، الزيوت املصفاة قطع

 للهواء(
- 

210,000 315,000 520,000 

 0,120 600,030 2 0,100 - اآلالتمناشف لتنظيف التلوث داخل  طن 15.2.1 6

 320 23 500,000 10 900,000 17 - نفايات نفطيه : الزيت والشحم املستعمل  طن 13.2.3 7

 0,000 0,000 0,000 - ةالشحوم املستعمل طن 8.4.99 8

 للمؤسسة حمل الدراسة ةلقسم البيئ اعداد الباحث وفقإمن المصدر: 
 ( النفايات الخاصةD.S :)حبكم طبيعتها و  ؤسسةوهي تعرب عن كل النفايات الناجتة عن نشاط امل

رطوشات، آالت الطباعة، اخلومكوناهتا ال ميكن مجعها وفرزها ومعاجلتها مع النفايات األخرى )ك
 D.s وهذه النفايات تبعا هلذا الصنف، ، الطوب املستعمل(مسنتاإلمكونات إلكرتونية، نفايات 

 :يف اجلدول التايل ةموضح

 SCAEKفي  (DSالنفايات الخاصة ): 5-26جدول رقم

رقم  ت
 النفايات

 تصنيف النفايات الوحدة
2010 2011 2012 2013 

 االجمالي
 - رتونيهبطاقات ومكونات الك طن 20.1.19 9

0,020 0,000 0,150 

 - املكسر مسنتاإلاالجر و  طن 16.11.5 10
600,000 500,000 900,000 

 -  مسنتاإلنفايات  طن 10.13.99 11
505,000 310,000 456,873 
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 - املمزقة مسنتاإلاكياس  طن 10.13.99 12
11,592 18,0441 10,627 

 - ةاملواد غري طازج طن 10.13.8 13
340,000 85,000 0,000 

 - ةبقايا الفرين طن 10.13.1 14
335,000 550,000 420,000 

 - خرطوشه، وشاح املطبوعات قطع 8.3.8 15
0,000 252.0 102,000 

 الدراسة حمل للمؤسسة البيئة لقسم وفقا الباحث إعداد من: المصدر
 النفايات المنزلية والمشابهة والمعقدة (D.M.A :)والنفايات املنزلية اتالنشاط عن ناجتة نفايات هي 

وهذه  املنزلية، النفايات تشبه مكوناهتا حيث من التجارية أو الصناعية النشاطات كل عن الناجتة املماثلة
 يف اجلدول التايل: ةموضح النفايات تبعا هلذا الصنف 

 SCAEKفي  (D.M.A) النفايات المنزلية والمشابهة والمعقدة: 5-27 جدول رقم

 تصنيف النفايات وحدةال رقم النفايات ت
2010 2011 2012 2013 

 االجمالي
 0,254 1,791 0,806 - املعادن الصغرية )علب( علب 20.1.99 15

 0,000 100,000 0,000 - مرشحات اهلواء كغ 20.1.99 16

 0,201 0,950 0,300 - الكابالت الكهربائية  كغ  20.1.99 17

 0,000 0,080 0,025 - االجهزة الكهربائية واملعدات التالفة  قطع 10.13.99 18

19 20.1.1 
الورق والورق املقوى )باستثناء التعبئة  قطع 

 والتغليف(
- 

7,149 9,486 4,936 

 0,221 5,655 4,183 - التعبئة والتغليف البالستكية  طن 20.1.7 20

 3,040 2,020 6,418 - نفايات املطبخ العضوية طن  20.1.13 21

 0,500 1,700 8,500 - املسبوكات طن 10.13.99 22

 0,000 0,000 0,000 - أنابيب قطع 20.1.6 23

 0,000 0,000 0,000 - االطارات املستعملة  عدد 16.1.1 24

 560,000 1 920,000 165,000 1 - املطاط  عدد 16.1.1 25

 71,600 22,700 218,250 2 - ةخرد عدد 10.13.99 26

 702,000 1 470,000 9 487,000 5 - اكياس ومرشحات األقمشة  طن 20.1.5 27

 6,268 12,570 13,190 - معدات خشبيه عدد 20.1.3 28

 40,000 100,000 37,580 - كريات  طن 10.13.99 29

 23,000 51,000 174,000 - برامل معدنيه  عدد 10.13.99 30

 الدراسة حمل للمؤسسة البيئة لقسم وفقا الباحث إعداد من: المصدر
 الهامدة النفايات(D.I):  والبناء اهلدم وأشغال واملناجم احملاجر استغالل عن الناجتة النفايات هي كل 

 يف منها والتخلص إلقائها عند بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي تغيري أي عليها يطرأ ال واليت والرتميم،
 يف اجلدول التايل: ةموضح فايات تبعا هلذا الصنفوهذه الن املفارغ
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 SCAEK  في (D.I)الهامدة النفايات: 5-28جدول رقم
 

 تصنيف النفايات ةالوحد رقم النفايات العدد
2010 2011 2012 2013 

 االجمالي
 000,000 45 000,000 52 000,000 52 - التعقيم  طن 1.3.2 31

 0,000 0,000 0,000 - محض ازاله الرتسبات  لرت  غري معرف 32

 0,000 0,000 0,000 - زجاج فارغ قطع غري معرف 33

 0,000 0,000 0,000 - واحلصى( ة)الطوب، اخلرسان نفايات البناء واهلدم - 17.1.4 34

 الدراسة حمل للمؤسسة البيئة لقسم وفقا الباحث إعداد من: المصدر
 :كاآليتفهي   2015و 2014لسنة حمل الدراسة نواع النفايات املنتجة من قبل املؤسسة أ أما
 ةالخطر ة نفايات الخاص (D.C.D )وفق اجلدول التايل: موضحة 2015، 2014 ةلسن 

 2015، 2014( لسنه D.C.D)ة الخطر ة : نفايات الخاص5-29جدول رقم

رقم  ت
 2015 2014 تصنيف النفايات ةالوحد النفايات

 0,000 0,000 الطالء، الدهن، الغراء، معجون للصق طن 8.4.99 1

 0,023 0,000 األدوية منتهية الصالحية  كغ 18.1.8 2

 0,000 0,065 نفايات انشطه العالج الطيب)القطن، االبر( كغ  18.1.1 3

 52,000 124,000 جممعات البطاريات قطع 16.6.1 4

 950,000 801,000 للهواء( امللوثة)الزيت الغازي، الزيت،  املصفاة قطع  16.1.4 5

 0,180 0,100 اآلالتف التلوث داخل مناشف لتنظي طن 15.2.1 6

 200 30 800 30 نفايات نفطيه : الزيت والشحم املستعمل  طن  13.2.3 7

 0,000 0,000 الشحوم املستعملة طن 8.4.99 8

 الدراسة حمل للمؤسسة البيئة لقسم وفقا الباحث إعداد من: المصدر
 ةنفايات الخاص (D.C ) لتايل:موضحة يف اجلدول ا 2015، 2014لسنه 

 2015، 2014 ة( لسنD.C) ة: نفايات الخاص5-30جدول رقم

 ت
رقم 

 2015 2014 تصنيف النفايات الوحدة النفايات

 0,000 0,000 بطاقات ومكونات الكرتونيه طن 20.1.19 9

 700,000 850,000 املكسر مسنتاإلجر و األ طن 16.11.5 10

 080,000 1 550,000  مسنتاإلنفايات  طن 10.13.99 11

 9,868 9,481 املمزقة مسنتاإلكياس أ طن 10.13.99 12

 0,000 0,000 ةاملواد غري طازج طن 10.13.8 13
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 280,000 1 610,000 ةبقايا الفرين طن 10.13.1 14

 0,000 0,115 خرطوشه، وشاح املطبوعات قطع 8.3.8 15

 الدراسة حمل للمؤسسة البيئة لقسم وفقا الباحث إعداد من: المصدر
 نفايات المنزلية والمشابهة والمعقدةال (D.M.A ) موضحة يف اجلدول التايل: 2015، 2014لسنه 

 2015، 2014 ة( لسنD.M.A) النفايات المنزلية والمشابهة والمعقدة :5-31جدول رقم
العد
 د

 2015 2014 تصنيف النفايات ةالوحد رقم النفايات

 0,291 0,348 املعادن الصغرية )علب( علب 20.1.99 15

 0,000 0,000 مرشحات اهلواء كغ 20.1.99 16

 0,500 2,150 الكابالت الكهربائية  كغ 20.1.99 17

 0,100 0,100 االجهزة الكهربائية واملعدات التالفة  قطع 10.13.99 18

الورق والورق املقوى )باستثناء التعبئة  قطع 20.1.1 19
 6,918 8,983 والتغليف(

 0,228 0,269 التغليف البالستكية التعبئة و  طن 20.1.7 20

 5,388 5,680 نفايات املطبخ العضوية طن 20.1.13 21

 15,180 27,275 املسبوكات طن 10.13.99 22

 0,000 0,000 أنابيب قطع 20.1.6 23

 0,000 0,000 االطارات املستعملة  عدد 16.1.1 24

 357,000 3 901,000 1 املطاط  عدد 16.1.1 25

 60,230 31,250 خرده عدد 10.13.99 26

 087,000 1 2,136 اكياس ومرشحات األقمشة  طن 20.1.5 27

 3,170 16,200 معدات خشبيه عدد 20.1.3 28

 65,000 108,000 كريات  طن 10.13.99 29

 25,000 8,000 برامل معدنيه  عدد 10.13.99 30

 دراسةال حمل للمؤسسة البيئة لقسم وفقا الباحث إعداد من: المصدر
 الهامدة النفايات(D.I:) موضحة يف اجلدول التايل: 2015، 2014 ةلسن 

 2015، 2014لسنه  (D.I)الهامدة النفايات: 5-32جدول رقم

 2015 2014 تصنيف النفايات الوحدة رقم النفايات العدد

 000,000 64 000,000 54 التعقيم  طن 1.3.2 31

 0,000 0,000 محض ازاله الرتسبات  لرت  غري معرف 32

 0,000 0,000 زجاج فارغ قطع غري معرف 33

 0,000 0,000 واحلصى( اخلرسانة)الطوب،  نفايات البناء واهلدم - 17.1.4 34

 الدراسة حمل للمؤسسة البيئة لقسم وفقا الباحث إعداد من: المصدر
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اظ على البيئة للحفمؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية  منسعيا ن أيتضح لنا  ؛عالهأل و امن اجلد
بدءا من  ،تقوم بتسيري مجيع النفايات السابقة فإهنا (11ينظر امللحق رقم )14000 اإليزووتطبيقاهتا ملبادئ 

مراكز التخزين ووضع كل منها يف مكانه، وبعدها  إىلمث نقلها  ،رسال حمضر خاص هباإتنظيمها داخل كل قسم و 
خرى أنواع، منها ما يتم التخلص منه هنائيا حبرقها، و أثالثة  إىلسم يت مهمة مسؤول البيئة يف املعاجلة واليت تنقأت

بيعه، وسيتم تبياهنا   أوعادة استغالله إخرى، ونوع ثالث يتم اسرتجاعه و أيتم اسرتجاعها ومنحها جمانا ملؤسسات 
 كما يلي:

 جون اللصق يتم حرقها يف الفرن؛عالدهن والطالء والغراء وم 
 ن املركز الطيب يقوم إيتم حرقها، لكن بالنسبة للمؤسسة ف دوية املنتهية الصالحيةاأل

 للصيدليات قبل وصول تاريخ هناية صالحيتها مبدة مقبولة؛ بإعطائها
  هبا على مستوى العيادة داخل  حتفاظاالبر( يتم نشطة العالج الطيب )القطن، اإلأنفايات

 قها؛مث حر  ألخذهايت بعد مسؤولية البيئة أكياس خاصة يف اخلزانة لتأ
 البطاريات يتم بيعها؛ 
 الزيت الغازي، الزيت، امللوثة للهواء( يتم بيعها؛ املصفاة( 
  لة على حدى يتم حرقها؛أوهي خاصة بكل  اآلالتمناشف لتنظيف التلوث داخل 
  داخل  اآلالتصالح إ أوعادة تدويرها واستعماهلا يف تشغيل إالزيت والشحم املستعمل يتم

يف حالة وجود كميات كبرية منها  أما، ايف احلدود املسموح هبذا كانت الكمية إاملؤسسة 
نفطال يف اطار اتفاقيات يف  ؤسسةنه يتم االحتفاظ مبا حيتاجونه والباقي منه يعطى ملإف

فضل زبون من باقي أ ختيارالمزاد علين يف اجلرائد  بإجراءحاليا فيباع  أماجمال البيئة، 
نه متخصص يف معاجلة هذا النوع أل الدولة على ن يكون له تصريح من قبأشرط  ،الزبائن

جراء جمربة على تطبيقه مجيع املؤسسات الداخلة من النفايات وسيعيد استخدامها، وهذا اإل
 أمامينة فيتم أغري  يدايأحىت ال تقع يف  ،يف هذا السوق خاصة مع النفايات اخلطرة منها

 شياء خمالفة هبا؛أعمل  أوهتريبها 
  لكرتونية يتم بيعها؛إبطاقات ومكونات 
 حيث يتم درجة احلرارة داخله،  رتفاعالاملكسر الناتج عن تلبيس الفرن  مسنتاإلجر و األ

جر أوتعويضه ب مسنتاإلضافته مع إعادة تدويره )بعد تشققه وهناية صالحيته( بطحنه مع إ
جر مستورد من أاملؤسسة تقوم يف هذا اجملال بدراسات للحصول على  األنخر جديد، و أ

 للحرارة تطول مدته داخل الفرن؛ مقاوماخلارج 
  ؛مسنتلإلضافتها إعادة تدويرها و إيتم  مسنتاإلبقايا 
 غري الصاحلة يتم حرقها؛ مسنتاإلكياس أ 
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  ميكن احلصول على الكلنكر غري الطازج  مسنتاإل إنتاجاملواد غري الطازجة؛ واثناء عملية
 ؛مسنتاإل إىلعادة تدويره واضافته إفيتم 

 عادة تدويرها؛إالفرينة يتم  بقايا 
 كرتوشات وشريط الطبع يتم بيعها؛ 
  اعوان  يأيتكمية معينة   إىلنفايات املطبخ املعدنية يتم االحتفاظ هبا يف املخزن وعند وصوهلا

 ؛ألخذهاالبلدية 
 املصفاة غري امللوثة يتم بيعها؛ 
   الكوابل الكهربائية )مبختلف املعادن( يتم بيعها؛ 
  الكهربائية التالفة يتم بيعها؛ تواآلالاملعدات 
  راق التعبئة وخارج التعبئة يتم حرقها؛أو 
  ؛بأخذهاعوان البلدية أالتغليف البالستيكي غري امللوث يقوم 
  ؛بأخذهاعوان البلدية أنفايات املطبخ العضوية يقوم 
 نابيب مشعة يتم بيعها؛أ 
 طارات املستعملة يتم بيعها؛اإل 
 ؛املطاط كاألحزمة يتم بيعها 
  الت غري صاحلة يتم بيعها؛أاخلردوات من حديد و 
  فقد وجدت زبونا له وهي  األن أماجيب الرتشيح غري ملوث كانت املؤسسة تقوم حبرقه

 تقوم ببيعه؛
 الكوابل املغلقة بعلب من احلطب يتم بيع هذه العلب؛ 
  ا ذإتقوم بطحن الفرينة ف (25/40/50/60/90) زان عدةأو كرة الطحن املستعملة وهلا

واليت  Algérienne Fonderie de Tiaret تكسرت يتم بيعها للمؤسسة املوردة هلا 
 عادة تدويرها؛إتقوم ب

  املعدنية يتم بيعها.الرباميل 
 : مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبريةيوضح كيفية تسيري النفايات يف  الشكل املوايل
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 SCAEK: تسيير نفايات 5-26 شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث دعداإمن  لمصدر:ا
بالتعاقد مع  ،من خالل سياستها للمسامهة يف محاية البيئة حمل الدراسة  تقوم املؤسسةمن الشكل أعاله؛ 

منها نفايات املستشفيات، الدخان،  ،مسنتاإل إنتاجيف مراحل   حرق نفاياهتا داخل الفرنو خرى أمؤسسات 
دوية األرسلت نفاياهتا من أحيث  لألدويةت مع مؤسسة صيدال وهذا املعاجلة هي نفسها مت ،النفايات البلدية
 باملسيلة. هولسيم ملؤسسة الفارج

كما هي مبينة يف اجلدول يقوم مسؤول البيئة بالتصريح على النفايات اخلاصة اخلطرية   ؛املعاجلة إىل إضافة 
 1:التايل

                                                           
اطية الشعبية، ، اجلمهورية اجلزائرية الدميقر 2005 سبتمرب 10، حيدد كيفيات التصريح بالنفايات اخلاصة اخلطرة، املؤر  يف 315  /05القانون رقم  1

 .2005، سنة 62العدد 

ل/ المتعاقدو االمق  

 دخول المصنع

نفايات منطقة عبور 
 النفايات

 نفايات المكاتب نفايات المطاعم

الخروج من 
 المصنع

عين المزبلة العمومية لبلدية 
كبيرةال  



 SCAEK ةر عين الكبي اإلسمنتمؤسسة صناعة في التطبيق العملي لإلطار المحاسبي المقترح  --- لخامسا الفصل

 

 
271 

 : التصريح بالنفايات الخطرة5-33 جدول رقم

 المستعملة البطارياتصاص الناتج عن الر  ةالزيوت المستعمل البيان
 16.6.1 13.2.3 فاياتنرقم ال

 صلب سائل نوع النفايات
 قطعة 36 لرت 2300 احلجم

املكونات 
 الكميائية

 الرصاص والكربيت الزيوت املعدنية

 سام مضر درجة اخلطر

 التخزين
 ل 200براميل معدنية 
 لرت 3000خزان من 

 سيج ومبينمكان هوائي حمدد للتخزين م
 مكان هوائي حمدد للتخزين مسيج ومبين

 معدات
احملركات، علبة السرعة، العتاد، اداه 

 ومعدات العمليات تالاآل الضغط، التشحيم

 الدراسة حمل للمؤسسة البيئة لقسم وفقا الباحث إعداد من: المصدر
من النفايات اخلطرية، الزيوت ليه نوعني إشارة ن للمؤسسة كما سبقت اإلأيتبني  أعاله؛  من خالل اجلدول

فهي مضرة وسامة وخطرة على البيئة، لذا يتم االحتفاظ هبا يف براميل  ،والرصاص الناتج عن البطاريات املستعملة
 أمايت بعد ذلك عملية معاجلتها، ألت ،وخزانات متواجدة يف مكان مسيج ومبين لتفادي حصول أي ضرر منها

يضا حبجم هذه النفايات أك خطر منها كما مت تبيانه سابقا، كما يتم التصريح لية فليس هناو بالنسبة للمواد األ
التصرحيات السابقة عن نوعية وحجم النفايات اخلطرة يتم  إىل إضافة ،ودرجة خطورهتا ومصدرها )املعدات(

 التصريح على معاجلتها كما يبنه اجلدول التايل:
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 رة: طرق معالجه النفايات الخط5-34جدول رقم

 المستعملة البطاريات عن الناتج الرصاص المستعملة الزيوت المعالجة
 خدمة تسيري املخزون خدمة تسيري املخزون المخزن

 لية ومكان توقف السياراتو قسم املواد األ امليكانيكلية وقسم و قسم املواد األ االستعمال

طريقة التحكم 
 والتخلص

 لرت 2000ستعمال لتشحيم عادة اإلإ
املزاد العلين للحاصلني املعتمدين  بيع يف

 لرت 4000
 لرت 17000فطال على حصول ن

بطارية خمتلفة  36بيع ملستقبلي النفايات 
 النماذج

 بيع اعادة التدوير، التحويل، البيع نوع المعالجة
 الدراسة حمل للمؤسسة البيئة لقسم وفقا الباحث إعداد من: المصدر

 إىللة ريح عن معاجلة النفايات اخلطرة، اليت جندها تبدأ بدخول األيتضح التصأعاله، من خالل اجلدول 
لية و لية وامليكانيك بالنسبة للزيوت املستعملة وقسمي املواد األو املخزن يتم استعماهلا من طرف قسمي املواد األ

رسكلتها  أوجلتها ن املؤسسة ال تقوم مبعاأال إومكان توقف السيارات للبطاريات لتخرج النفاية على شكلها اخلام، 
 بيعها. أوحتويلها  أوعادة استعماهلا إبل 

وخاصة  ،ا تتفادى دائما ختزين النفايات باملستطاعإهنمن خالل سعي املؤسسة للمحافظة على البيئة ف
 ة منها وذلك وفق للقوانني والتشريعات املفروضة واملتمثلة يف:طري اخل

  ؛نتاجاإل التاآلإعادة استعمال الزيوت املستعملة يف تشحيم 
 البطاريات فيتم بيعها يف املزاد  أمانفطال،  ؤسسةعادة حتصيل هذه الزيوت ببيعها واعطائها جمانا ملإ

 العلين؛
 زيادة مدة استعمال الزيوت والبطاريات عند الشراء اخذين يف االعتبار اجلودة والسعر؛ 
 كان للهواء الطلق خاص بالنفايات اعتماد طريقة وقائية للسيطرة على املخاطر من خالل تسييج وبناء م

 اخلطرة؛
  يعاد تدويرها يف مكان خاص ومعاجلتها بأجهزة التدوير. مسنتاإل إنتاجكل مادة مرتبطة بعملية 

تخفيض تكلفة بكسبها فوائد وايرادات سواء أن قيام املؤسسة هبذه االجراءات قد إليه إشارة وما ميكن اإل
 عليه من املعاجلة، حيث يتم حتصيل خالل السنوات السابقة االيرادات التالية باملقابل الذي مت احلصول أوالتخزين 

 :وفقا للجدول املوايل
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 ايرادات ناتجة من النفايات: 5-35رقم لجدو 
نواع النفايات أ

 المباعة
 الوحدة

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 الكميات/المبلغ 

 خردوات
 / / / / / / كلغ 
 / / / / 35000 1162426 دج

بطاريات 
 مستعمله

 / / / / 4520 / كلغ
 / / / / 31640 2280 دج

 / / 17000 83 182 / لرت مستعمله زيوت
 / /  16600 108000 6200 دج

 /  / 77360 172040 / كلغ  احلديد
 / / / / 189400 69920 دج

 قطع
 / / / / 9840 / كلغ 
 / / / / 255840 57600 دج

 كريات الطحن
 / 59220 / 17840 37580 / كلغ 
 2760000 829080 / 446000 977080 948050 دج

 الدراسة حمل للمؤسسة البيئة لقسم وفقا الباحث إعداد من: المصدر
ببيعها يف السوق  صناعة اإلمسنت عني الكبرية ؤسسةمالنفايات اليت قامت وقيمة  ةكمي  ؛أعاله بني اجلدولي

  ها.ات، الزيوت املستعملة، البطاريات املستعملة وغري العلين متمثلة يف: اخلردو 
 في إجراءات ترشيد االستهالكSCAEK 

لرتشيد استهالك املوارد تقوم املؤسسة باختاذ سلسلة من اإلجراءات حسب  SCAEKيف سياق سياسة 
 اجلدول املوايل:
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 آليات ترشيد استهالك الموارد : 5-36رقمجدول 
 واالستخداماآللية  ستهالكاالترشيد  االستهالك نوع

 الطاقة الحرارية
 االستخدام األمثل -

 الستهالك الغاز وعدم
 .هدره

 نتاجاإلالرقابة على الطاقة يف مجيع مراحل  قيقحت .1
كر نية )طهي الكلنتاجاإلتكاليف وحتسني اللتقليص 

 ؛يتطلب درجة حرارة عالية(
استبدال و  نتاجاإلقليل توقفات الفرن أثناء عمليات  .2

 زهاجتركيب  مع طوب احلراري بشكل منتظمال
 .Co2  ،2Soللحد من انبعاث الغاز

حتسني كفاءة استخدام  - الغاز الطبيعي
 .الطاقة

 ؛كرناستخدام أكفأ للطاقة عند تربيد الكل .1
اسرتجاع احلرارة من غازات العادم عند التسخني  .2

 .والتربيد

 الطاقة الكهربائية

ختفيض استهالك الطاقة  -
ية بناء على فواتري الكهربائ
 2015-2006 الكهرباء
استهالك الصناعة  فإن

للكهرباء هي أقل من 
من الطاقة املستعملة  50%

أي أن هناك اخنفاض يف  
 كمية

 اء املستهلكة.الكهرب

استخدام مصابيح ذات إنارة جيدة بطاقة  .1
 ؛منخفضة

وار غري األنتثقيف املوظفني، على إطفاء  .2
 ؛املستعملة

مرشحات الكهروستاتيكية و  ستعمال املرشحاتا .3
اليت تقل كمية الطاقة الكهربائية األكمام 

 :ـاملستهلكة فيها وتستخدم ل
 ؛فولط للتحكم يف الفرن 10تعبئة وشحن بطاريات  -  
 ملراقبةالتغذية قاعة  kvaكيلو فولط   30مولد  -  

 ؛واملخترب
 ؛لتغذية فروع احملطات kva 10مولد  -   
من مولدات الطوارئ جمموعات كهربائية  -   
(2000kva ) ،(احلساسة لطوارئ وتزويد املنشآتل( 
 .(الحرائق، مضخات المياهمن إضاءة، نظام وقائي )

 حمل الدراسة طرف املؤسسةباالعتماد على الوثائق والسجالت املقدمة من باحث من إعداد ال :المصدر
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 استهالك المياهرابعا: جانب 
ىل للمؤسسة ترشيد و نقصه تصعب احلياة، لذا كان من املساعي األ أودونه  يعترب املاء مورد جد هام من

من  رةاو اجملاليت كانت تصل إليها ناجتة عن نقص كمية املاء املزود للمناطق  ىاو الشكاستهالكه، لذلك إن معظم 
 .كرب كمية كان يستهلكها املصنعأن الد عدوان وحىت دائرة عني الكبرية ألأو بلدية 
 ايل يوضح تطور استهالك املاء للمؤسسة كما يلي:اجلدول الت 

 2015-2000تطور استهالك الماء خالل الفترة  :5-37 رقمجدول 

M) استهالك الماء السنة
 نسبة التغيير (³

 ـــ 540000 2000

2001 435000 %-3.33 

2002 388000 %-10.80 

2003 290000 %-25.25 

2004 250000 %-13.97 

2005 280000 %10.71 

2006 150000 %-46.42 

2007 120000 %-20 

2008 90000 %-25 

2009 114000 %-26.66 

2010 113033 %-0.84 

2011 1261417 %0.11 

2012 111580 %-11.73 

2013 97650 %-12.48 

2014 130210 %33,34 

2015 226464 %73,92 

 من والتنمية املستدامة/قسم البيئة(مديرية األمن إعداد الطالب باالعتماد على معطيات املؤسسة ) المصدر:
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ن هذا املورد أن املؤسسة استطاعت بصفة عامة التحكم يف استهالك املاء، رغم أما يالحظ من اجلدول 
 .قل بكثريأمستويات  إىلختفيض استهالكه  أوال ميكن التخلي عنه  مسنتاإلمن العناصر األساسية يف صناعة 
هي نسب جد و  2009 سنة  %26.66و  2006سنة  %46.42سبة ن إىلحيث استطاعت ختفيضه 

نتيجة تركيب املؤسسة للمصايف الكيسية اليت تتميز بقلة استهالكها للماء مقارنة  فاضاالخنمقبولة و يأيت هذا 
 %12.48بنسبة  نسبة كبرية تقدر 2013 سنةيف نسبة استهالك املاء خالل  فاضاالخنبسابقتها، و يستمر 

،  %73,92و % 33,34  بالنسب التالية على التوايل 2015و 2014االرتفاع سنة بهالك ليعاود االست
و  ،ي اجلديدنتاجاإلآبار للخط  5حفر  حتمية ي الثاين مما أدى نتاجوذلك من خالل البدئ يف اجناز اخلط اإل

وتوفري املياه  لو ي األنتاجاإلعدم تابعيتها للخط من رغم بال يف استغالل بعض منها  حمل الدراسة بدأت املؤسسة
  .اجملاورةللمناطق 
 تطور استهالك الطاقةخامسا: 

لكنه من األمور الصعبة  يعترب ترشيد استهالك الطاقة من األمور املهمة للتوجه حنو حتقيق التنمية املستدامة،
 .ن معظم اآلالت اليت تعمل به املؤسسة تعتمد على الطاقة الكهربائية والغازألتحقق ذلك 
 :والغاز ءها الكهرباول التايل يوضح استهالك املؤسسة للطاقة بنوعياجلد

 2015 إلى 2000من استهالك الطاقة : 5-38جدول رقم 

 السنة
 استهالك الطاقة

 (M³استهالك الغاز ) (Kw) استهالك الطاقة الكهربائية
2000 139314000 89291323 

2001 118932000 84556142 

2002 120525000 57276628 

2003 137638000 62665023 

2004 139309000 62050786 

2005 138847000 77185000 

2006 144761000 916383000 

2007 153224000 975681000 
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2008 164638410 1037833101 

2009 165710000 108246418 

2010 149673000 97212309 

2011 176326000 112472019 

2012 169996000 102274214 

2013 170500000 107160554 

2014 175169000 110050772 

2015 182291000 110946333 

 و التنمية املستدامة/قسم البيئة(من إعداد الطالب باالعتماد على معطيات املؤسسة )مديرية األمن  :المصدر

فلح يف ذلك، بل أصبح رغم اجلهود اليت بذلتها املؤسسة لرتشيد استهالك الطاقة مل تبمن اجلدول أعاله؛ 
التشغيل اآليل ملعظم آالت املصنع الذي يستهلك طاقة  إىلاالستهالك مرتفعا أكثر من سابقه، ورمبا يرجع ذلك 

 2005 إىل 2000ىل من و كرب من العمل اليدوي، عكس ما شهده الغاز الذي كان منخفضا يف الفرتات األأ
باالستثمارات، لتتمكن بعدها من ترشيده يف السنوات  وهي فرتة قيام املؤسسة 2008 إىل 2006لريتفع من 

وقد قررت املؤسسة من خالل املراجعات الدورية اليت تقوم هبا وضع برنامج تطويري يهدف بالدرجة  ،األخرية
بتخفيض  2015و 2014بدرجة كبرية يف سنة  انعكس، وهذا ما ختفيض استهالك الكهرباء والغاز إىلىل و األ

 رجة متفاوتة استهالك الكهرباء.استهالك الغاز وبد
 التحكم في نسب التلوث وإعادة رسكلة المخلفاتسادسا: 

 سابقا تتمثل أهم امللوثات املتواجدة باملؤسسة واملؤثرة على حميطها الداخلي واخلارجي كما مت اإلشارة إليه 
 يف: 
  نتاجاإلكميات الغبار والغازات املتطايرة يف اهلواء جراء عملية، 
 الضوضاء، 
  ية.نتاجاإلكمية النفايات الصلبة والسائلة عن العملية 

جتنب إعادة شرح هذين العنصرين مع النسب اخلاصة بالتلوث وكيفية حتكم املؤسسة يف تسيري النفايات 
 األعمال املنجزة باختصار. إىلمسبقا، سيتم اإلشارة فقط  هلااو تنألنه مت 
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ؤسسة أخريا من حتقيق املستوى املرغوب به من نسبة التلوث متكنت امل الغبار و الغازات الملوثة للهواء: .1
ل مصفاة كيسية، ومل ترضى أو نتيجة تركيب  2006سنة  ³ميليغرام/م 50وهو  وفقا ملا هو حمدد قانونا،

إحدى  ازاإلجنويعد هذا  ،³ميليغرام/م 6حدود  إىلبذلك فعملت على ختفيض النسبة أكثر حىت وصلت 
 ة البيئة.نقاط القوة يف جمال محاي

فمنها ما قامت بإعادة بيعه ومنه  قامت املؤسسة بتسيري نفاياهتا وتنظيمها، النفايات الصلبة والسائلة: .2
اخنفضت كمية النفايات سنة  ا، وهبذ2008وإعادة تدويره ابتداءا من سنة  ما مت حرقه وآخر مت رسكلته

 .ريف بعضها األخ تةاو متفواع وبنسب األنيف بعض  %100بنسبة  2010
ن املؤسسة يف طريق النجاح إن مل نقل جنحت يف التخلص الكلي من نفاياهتا ألكن عموما ميكن القول ب

 البيئية. اإلدارةخاصة اخلطرة منها وذلك راجع للسياسة البيئية املتبعة والتطبيق اجليد لنظام 
 المرفوعة ضد المؤسسة: ياو الدعالتوافق مع التشريعات و  :سابعا

جل حتقيق التوافق مع التشريعات والقوانني الصادرة عن الدولة واخلاصة حبماية أهدة من عملت املؤسسة جا
مستويات جيدة يف احلد من الغبار وختفيض  إىلالدليل هو الوصول و  ،كما سبقت االشارة إليه سابقا  البيئة

 النفايات.
ما  أومالية  تاماغر بدفع  دعاويفلم تتعرض املؤسسة ألي  القضائية املرفوعة، ياو بالدعفيما يتعلق  أما    

 الكميات اهلائلة للغبار املتصاعد، نوى قضائية من السكان ناجتة عانه يف حقيقة األمر شهدت دعأ، إال شاهبها
 لكن سرعان ما تداركتها وحسنت وضعيتها البيئية.

 SCAEKلــــــــــ: تقارير المالية ال القوائم و من البنود البيئيةقياس  ثامنا:
فيما خيص املصاريف اليت ختص اجملاالت البيئية مليات القياس النقدي اليت قامت هبا املؤسسة ع إن

 وليس يف تقارير خاصة هلا.، هبااخلاصة باعتبار هذه املصاريف تدمج ضمن التقارير املالية واالجتماعية 
التكاليف  ،األجورواد و من املنظور البيئي مثل تكلفة امل نتاجاإلعناصر تكلفة  هذه املصاريف يفتتضمن  

ن إف SCAEKيف صل البيئي قانون بيئي واأل أوالصناعية وكذا التكاليف البيئية املرتبطة بنشاط تولد عن التزام 
اجملال البيئي  هناو  ،فيمكن فصلها حسب خربات املؤسسة األجور أمامصاريف اهتالكه تعترب مصاريف بيئية، 

صل وذلك بتتبع مصدر األ املؤسسةن اعطاء قراءة للتقارير املالية اخلاصة بومن هنا ميكميكن قياسه بطريقة نقدية، 
 .املؤسسةقسام ومصاحل أمن  اإلهتالكاقساط  أوالتكلفة  أو

 التايل:كما هي موضحة يف اجلدول   
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 ضمن التقارير المالية SCAEKالمصاريف البيئية المحملة من طرف  :5-39 جدول رقم
 

 السنة
ضمن القوائم    SCAEK محملة من طرف المصاريف البيئية ال

 المالية
 المبلغ)دج(

2003 
 15517500.00 عمال التنظيف أجور

 210000.00 بعاثات املضرة بالبيئةاالنالرسم على 

2004 
 16650000.00 عمال تنظيف الورشات أجور

 832000.00 اجور العمال القائمني بالتشجري واحلفاظ على املساحات اخلضراء

 210000.00 بعاثات املضرة بالبيئةاالنم على الرس

2005 

 2151000.00 العمال القائمني بالتشجري واحلفاظ على املساحات اخلضراء أجور

 15030000.00 عمال تنظيف الورشات أجور

 675000.00 عمال تنظيف منطقة االرسال أجور

 200000.00 الرسم على االنبعاثات املضرة بالبيئة

 833282.36 عمال يف جمال تقنية ازالة الغبارتكوين ال

2006 

 2596000.00 العمال القائمني بالتشجري واحلفاظ على املساحات اخلضراء أجور

 14774000.00 عمال تنظيف الورشات أجور

 1485000.00 عمال تنظيف منطقة االرسال أجور

 200000.00 الرسم على االنبعاثات املضرة بالبيئة

 147000.00 وقيف الضوضاءمعدات ت

 108202.00 : اإليزوتوعية املؤسسة بنظام 

 46397402.68 قسط اهتالك مصفات االذرع يف منطقة املواد األولية 

 8315.56 قسط اهتالك فيلرتات احملاجر

 10155.20 اهتالك فلرتات طحن الكلنكر

 8368.73 اهتالك فلرتات منطقة الطهي

 11197.30 قة التوزيع باألكياساهتالك فلرتات منط

 5582.7 اهتالك فلرتات منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع األول

 8315.56 اهتالك فيلرتات منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع الثاين

 6741.77 اهتالك فلرتات منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات
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2007 

 1920000 حات اخلضراء عمال التشجري واحلفاظ على املسا أجور

 13078633.9 عمال تنظيف الورشات أجور

 2926911.34 عمال تنظيف منطقة االرسال أجور

 107800.00 معدات توقيف الضوضاء

 200000.00 الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة

 108202.00  اإليزومحالت توعية لسلسة 

 178602,00 والقوانني اخلاصة هبا  ملتقى حول محاية البيئة

 88000.00 احلصول على الشهادة 14001 اإليزوملتقى حول معيار 

 96596104.02 اهتالك مصفاة االذرع

 14255.25 اهتالك فلرتات احملاجر

 14346.40 اهتالك فلرتات منطقة الطهي 

 17408.91 اهتالك فلرتات طحن الكلنكر

 19195.37 باألكياس اهتالك منطقة التوزيع

 9570.34 اهتالك فلرتات منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع األول

 14255.25 اهتالك فلرتات منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع الثاين

 11557.33 اهتالك فلرتات منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع الثالث

2008 

 2199272.8  عمال تنظيف املساحات اخلضراء أجور

 132699315.19 الكسر، الطحن، الطهي، اإلمسنت منطقةعمال تنظيف كل من  أجور

 1724727.00 عمال تنظيف منطقة االرسال أجور

 677209.09 عمال تنظيف منطقة املواد األولية حبمام أوالد دلس أجور

 909160.00 معدات توقيف الضوضاء 

 200000.00 اخلطرية على البيئة  الرسم على النشاطات امللوثة أو

 500000 التدقيق البيئي للمحجرة

 842397.00 اإليزوالتجديد األويل البيئي حلصول املؤسسة على 

 5794.04 ملتقى حول حتديد املسؤول للبيئة يف املؤسسة 

 58252 ملتقى حول تأهيل الكفاءات ملسؤول البيئة 

 96596104.02 نطقه املواد األولية النيئةيف م  AAFاهتالك مصفات ذات اذرع 

 14255.25 اهتالك فلرتات احملاجر
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 17408.91 اهتالك فلرتات منطقة الكلنكر 

 14346.4 اهتالك فيلرتات منطقة الطهي 

 19195.37 اهتالك فيلرتات منطقة التوزيع باألكياس 

 9570.34 1 اهتالك فيرتات منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع

 14255.25 2اهتالك فلرتات منطقه التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع

 11557.33  3اهتالك فلرتات منطقه التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع

2009 

 1507172.27 قة الكسر، الطحن، الطهي، اإلمسنتطجور عمال تنظيف كل من منأ

 1962000 عمال تنظيف منطقة االرسال أجور

 2112000 ملساحات اخلضراءتنظيف ا أجور

 229090.90 عمال تنظيف منطقة املواد األولية حبمام أوالد دلس أجور

 3920.00 معدات توقيف الضوضاء 

 200000.00 الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة 

 500000 التدقيق البيئي للمحجرة

 518923.00 اإليزوعلى التدقيق البيئي حول متابعة حلصول املؤسسة 

 86483.36 ملتقى حول حتديد املسؤول للبيئة يف املؤسسة 

 37852.00 ملتقى حول تسيري البيئة يف املؤسسة 

 22452.00 ملتقى حول الوقاية من التلوث

 3391854.23 تكلفة ارجاع احملجرة على ما كانت عليه

 96596104.02 اهتالك مصفات ذات اذرع 

 25465266.64 مصفاتني ذات اذرع يف منطقة الطهياهتالك 

 14255.25 اهتالك فيلرتات احملاجر

 17408.91 اهتالك فلرتات منطقة الكلنكر 

 14346.4 اهتالك فيلرتات منطقة الطهي 

 19195.37 اهتالك فيلرتات منطقة التوزيع باألكياس 

 9570.34 1اهتالك فيرتات منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع

 14255.25 2اهتالك فليرتات منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع

 11557.33 3اهتالك فلرتات منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع
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2010 

 4586920.8 عمال تنظيف الورشات  أجور

 18603000 عمال تنظيف املساحات اخلضراء  أجور

 3920.00 معدات توقيف الضوضاء 

 2479293.74 لفه ارجاع احملجرة إىل ماكنت عليهتك

 500000.00 التدقيق البيئي للمحجرة

 200000.00 الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة 

 6400 اهتالك اله تنظيف العشب

 96596104.02 اهتالك مصفاه االذرع  يف منطقه املواد األولية النيئة 

 27780290.88 ات اذرع للتربيد يف منطقه الطهياهتالك مصفاتني ذ

 147702.79 اهتالك بطاريات اخلاصة مبنطقه بنطقه الكلنكر 

 122177.28 اهتالك بطاريات خاصه مبنطقه الطهي 

 142185.77 اهتالك البطاريات اخلاصة مبنطقه املواد غري الطازجة

 150717995.2 2010امجايل تكاليف سنه 

2011 

 24008745.46 مال تنظيف الورشات ع أجور

 3310560 عمال تنظيف املساحات اخلضراء  أجور

 1980000 عمال تنظيف منطقه االرسال  أجور

 54000.00 معدات توقف الضوضاء 

 20000,00 ملتقى حول حتديد مسؤول للبيئة

 30000,00 ورشه حول البيئة

 1533897.07 تكلفه ارجاع احملجرة إىل ما كانت عليه 

 981000.00 الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة

 800000.00 التدقيق البيئي للمؤسسة

 500000.00 التدقيق البيئي للمحجرة

 954000.00 اإليزوتدقيق التجديد األويل للبيئة حلصول املؤسسة على 

 12800 اهتالك اله تنظيف العشب

 96596104.02 اذرع يف منطقه املواد األولية النيئةاهتالك مصفاه ذرات 

 27780290.88 اهتالك مصفاتني ذات اذرع للتربيد يف منطقه الطهي

 147702.79 اهتالك بطاريات اخلاصة مبنطقه املواد غري الطازجة
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 142185.77 اهتالك البطاريات اخلاصة مبنطقه املواد الطازجة

 158973463.2 2011امجايل تكاليف سنه 

2012 

 23913833.65 عمال تنظيف الورشات  أجور

 3210240 عمال تنظيف املساحات اخلضراء أجور

 2016000 تنظيف منطقه االرسال  أجور

 33800.00 معدات توقيف الضوضاء 

 3013448.48 تكلفه ارجاع احملجرة ملا كانت عليه

 12800 اهتالك اله تنظيف العشب 

 750000 شاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئةالرسم على الن

 397500.00 التدقيق البيئي للمؤسسة

 202387.43 اهتالك نظام ختفيض الغبار يف احملجرة

 16745.01 اهتالك معدات التقليل من استهالك الطاقة

 96596104.02 اهتالك مصفاة ذات اذرع يف منطقه املواد األولية النيئة

 27780290.88 تني ذات اذرع للتربيد يف منطقه الطهياهتالك مصفا

 147702.79 اهتالك بطاريات اخلاصة مبنطقه طحن الكلينكر

 122177.28 ة الطهي مبنطق اخلاصة بطارياتال اهتالك

 142185.77 املواد غري طازجة مبنطقه اخلاصة بطاريات اهتالك

2013 

 378889884 الورشات تنظيف عمال جورأ

 36060257 عمال تنظيف املساحات اخلضراء  أجور

 24432728 تنظيف منطقة االرسال أجور

 2038400 معدات توقف الضوضاء

 8800000 البيئية اإلدارةملتقى حول 

 155536 ملتقى اصدار جديد حول حتديد مسؤول للبيئة

مـن  منطقة الطهـي واإلمسنـت حلمايـة اآلالت تكلفة املغطاة احلديدة بني
 528000 لغبارا

 291270126 ما كنت عليه إىلتكلفة ارجاع احملجرة 

 397500 التدقيق البيئي

 12800 اهتالك الة التنظيف العشب
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 20238743 اهتالك نظام ختفيض الغبار من احملجرة

 10047009 اهتالك معدات التقليل من استهالك الطاقة

 9659610402 لية للبيئةو اد األاهتالك مصفات اذرع للتربيد يف منطقة املو 

 2778029088 اهتالك مصفاتني ذات اذرع للتربيد يف منطقة الطهي

 750000 اخلطرية على البيئة أوالرسم على النشاطات امللوثة 

 14770279 اهتالك بطاريات اخلاصة مبنطقة طحن الكلنكر

 12217728 اهتالك بطاريات خاصة مبنطقة الطهي

 14218577 اريات اخلاصة مبنطقة املواد غري الطازجةاهتالك البط

 المصرح بها ضمن القوائم المالية البيئية جمالي التكاليفإ

 15727500,00 الضمنية يف القوائم املاليةمجايل التكاليف البيئية إ 2003

2004 / 17692000,00 

2005 / 19722564,72 

2006 / 65757912,77 

2007 / 115304742,11 

2008 / 235693819,9 

2009 / 146298262,2 

2010 / 150717995,20 

2011 / 158973463,2 

2012 / 158355215,3 

2014 / 168933463.4 

2015 / 157983451.1 

 لقسم املراجعة الداخلية وقسم احملاسبة التحليلية للمؤسسة حمل الدراسة. اعداد الباحث وفقإمن  المصدر:
بعد استخراج التكاليف البيئية املتواجدة يف القوائم املالية حسب خربات ه، من خالل اجلدول أعال

طارات يف قسم املراجعة الداخلية واحملاسبة التحليلية للمؤسسة حمل الدراسة، تبني أن تكاليف االستثمارات اإل
ى متذبذبة خالل وتلق 2008لتصل إىل أقصاها سنة  2006رتفاع سنة البيئية اليت قامت هبا املؤسسة بدأت باإل

 السنوات املوالية. 
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 SCAEKبـــــــ: نتاجاإلكمية الغبار المتصاعد من عمليه  تاسعا:

يتم حساب نسبة التلوث املسموح به وغري املسموح به والفعلي منه، وهو ما تقوم به املؤسسة من خالل 
 وفقا للعالقة التالية: نتاجقسم البيئة واإل

 كمية التلوث المسموح به. –كمية التلوث الفعلية  كمية التلوث غير مسموح به =
كثر قسام األيف جمال تركيب خمتلف املصايف على األمؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية قامت حيث 

هزة الرصد البيئي اليت مت وضعها على مستوى املصايف بعد دراسات من قبل جخري بأانبعاثا للغبار، ويقاس هذا األ
وتسجيلها بوحدة املليغرام على جهزة على استقطاب كميات الغبار املوجودة يف اهلواء ذه األاخلرباء حيث تعمل ه

 املرت املكعب، وقد سجلت النسب التالية:
 SCAEKـــــــ:ب نتاجاإلكمية الغبار المتصاعد من عملية : 5- 40جدول رقم

 السنة البيان
كمية الغبار الفعلي            

(Mg/ Nm
3) 

 لمسموح بهكمية الغبار ا
(Mg/ Nm

3) 
 كمية الغبار غير المسموح به

(Mg/ Nm
3) 

تركيب مصفاة 
كيسية على 
مستوى الفرن 

جل أمن 
التحكم يف 
انبعاث الغبار 
ومعاجلة 
 الغازات

2000 400 50 350 

2001 400 50 350 

2002 400 50 350 

2003 250 50 200 

2004 200 50 150 

2005 200 50 150 

2006 10 50 40- 

2007 10 50 40- 

2008 8 50 42- 

2009 8 50 42- 

2010 6 50 42- 

2011 6 50 44- 

2012 6 50 44- 

2013 6 50 44- 

2014 6 50 44- 

2015 6 50 44- 

 لتقارير مقدمة من مصلحة البيئة والتنمية املستدامة اعداد الباحث وفقإمن المصدر: 

لتخفيض نسبة  مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبريةد اجلبارة اليت قامت هبا من خالل اجلدول تتبني اجلهو 
ي أن نسبة التلوث غري املسوح به أ،  3ميليغرام/ م 400اىل ما يقارب  2000التلوث اليت كانت تصل سنة 

 سنة 3ميليغرام/ م 10 لتتناقص تدرجييا حىت تصل إىل 3ميليغرام/ م 350والواجب على املؤسسة ختفيضه هو 
  3مميليغرام/  6نتيجة تركيب املصفاة الكيسية، ويستمر التناقص خالل السنوات املالية ليحقق ما يعادل  2006
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حمافظة على نفس النسبة بعدها، وهبذا حققت املؤسسة غاياهتا  14001 اإليزوبعد حصول املؤسسة على شهادة 
 ووصلت إىل االهداف املرجوة.

 تكاليف الصيانة: عاشرا
 كما يلي:   2015ىل سنة إ 2003يف الصيانة الفعلية اليت قامت به املؤسسة من سنة بلغت مصار 

 (دج1000)الوحدة:  2015إلى سنة  2003: تكاليف الصيانة من 5-41جدول رقم 

 تكاليف الصيانة السنة
2003 347957 

2004 530238 

2005 453124 

2006 99302 

2007 167772 

2008 315018 

2009 356593 

2010 462936 

2011 407638 

2012 337901 

2013 461039 

2014 407638 

2015 337901 

 ملعطيات قسم الصيانة باملؤسسة حمل الدراسة اعداد الباحث وفقإمن المصدر: 

 2015إىل سنة  2003من خالل اجلدول أعاله؛ تبني لنا قيام املؤسسة حمل الدراسة خالل السنوات 
)سنة تركيب مصايف منطقة  2006، حيث جندها قبل سنة اليت محلتها تكاليف معتربة عمال الصيانةأجبملة من 

الطحن( تشمل مصاريف اخلاصة بالتأكل الطبيعي للمعدات )التوقفات غري ناجتة عن الغبار( باإلضافة إىل 
تفسريه هو ارتفاع  األضرار اليت حيدثها التلوث، وما يالحظ على املبالغ اخلاصة بالصيانة ال يوجد اخنفاض، وما مت

جر اخلاص بعمال ومسؤويل القسم نتيجة األداء اجليد والعائد املعترب الذي مت حتقيقه بعد تركيب املصايف وهو ما األ
اخنفاضا شديد ويرجع ذلك حسب املختصني  فتشهد 2006 سنة ماأ، prime de performanceيسمى بــــ: 

لكيسية، لذا قررت عدم عالية جدا نتيجة تكنولوجيا املصايف ا إىل أن املؤسسة خالل هذه السنة حتملت تكاليف
 ، حيث الصيانة العادية للمؤسسة تقوم بتبديل قطاع الغيار قبل هناية صالحيتها.نات إال للضرورةالقيام بصيا
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 SCAEKبـــ التلوث  المادية نتيجةضرار قياس تكاليف األ: حادي عشر

 للتنمية املستدامةدراجها يف البعد االجتماعي إرار البشرية اليت سيتم ثر السليب للملوثات من االضيتعدى األ
لبعض املمتلكات  والكيمائيةضرار يف تدهور اخلواص الفنية ضرار املادية باملؤسسة، وغالبا ما تتمثل هذه األاأل إىل

هم ملوث أ، و بصيانتهامر الذي يتطلب املزيد من اجلهود اخلاصة ، األهالكهاإادائها وسرعة  رداءةمما يتسبب يف 
مستويات مرتفعة جدا  إىلكبري هو كمية الغبار املنبعث واليت كانت تصل   تأثرييظهر يف هذه املؤسسة والذي له 

حيث كانت  ،يةنتاجاإلالداخلة يف العملية  تواآلالوهبذا فهي تنعكس على كل املعدات   ،3ملغ 400حوايل 
نه كان من أيعطلها، كما  أوحيانا حيرق احملركات أالغبار الذي كان تشهد عمليات الصيانة متكررة ودائمة نتيجة 

هداف املؤسسة القيام بعمليات صيانة الوقائية لكنها مل تفلح يف ذلك من قبل اال بعد تركيب املصايف يف خمتلف أ
 .نتاجاإلمناطق 

نه من أاس سأيقوم على  Coswingقسامها يسمى أحيث تستخدم املؤسسة برناجما خاص داخل       
يصل  DI  (Demande D’intervention)نه يسجل طلب تدخل إفريق الصيانة ف إىللديه مشكل حيتاج 

رسال فريق إمث  األشكال( يتم من خالله معرفة ordre de travail) 0Tمر بعمل أ إىلمدير الصيانة ليحوله  إىل
من دخل يف  لسم ولقب كإعلومات من خري بتسجيل كافة املمن العملية يقوم هذا األ االنتهاءعمل، وعند 

 من خارج املؤسسة. معاوننيمر العملية والوقت واملعدات اليت استلزمتها العملية وساعات العمل وهل تطلب األ

الوقائية والصيانة التصحيحية وهذه  ةنه توجد نوعان من الصيانأحيث  ؛تقفل العملية هكذا بعد كل طلب 
 .لناجتة عن التلوثضرار اتتضمن معاجلة األخرية األ

 امر العمل للصيانة التصحيحيةأو فإننا سوف نقوم حبساب نسبته املؤثرة على املعدات باالعتماد على عدد  
 . نتاجاإلاملوالية مقسمة حسب مراكز  واجلداول، وتقديرات االخصائيني يف قسم الصيانة

 هي موضحة يف الشكل املوايل: كما
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 SCAEK   لــــــ نتاجاإل مراكز حسب التلوث مصاريف: 5-27شكل رقم

 

 

 

 

 عداد الباحثإمن المصدر: 

حيث كانت قبل هذا التاريخ  2006ل مصفاة كيسية يف منطقة الطحن سنة أو تركيب مت  :منطقة الطحن -الأو 
 عمليات توقف اآلالت الكبرية كما هو مبني يف اجلدول التايل:

 الطحن في منطقة نسبة اآلالت المتضررة :5-42جدول رقم

امر العمل أو عدد  السنة
 التصحيحية

امر العمل أو عدد 
 االجمالية

 نسبة اآلالت المتضررة

2003 900 2150 %42 

2004 880 2202 %39 

2005 864 2007 %43 

2006 665 1734 %38 

2007 548 1638 %33 

2008 529 2031 %26 

2009 419 1877 %22 

2010 373 1422 %26 

2011 415 1461 %28 

2012 601 1638 %36 

2013 437 1467 %29 

2014 356 1267 %24 

2015 355 1234 %23 

 للمؤسسة حمل الدراسة ةبقسم الصيان ةعداد الباحث باالستعانإمن المصدر: 

)نسبة اآلالت املتضررة  2005عام  864امر من و يف عدد األ االخنفاضيتبني  أعاله؛  من خالل اجلدول
ل مصفاة ذات اذرع مبنطقة أو ين مت تركيب أ( %38)نسبة اآلالت املتضررة  2006عام  548 إىل( %43

 اإلسمنت الطهي الطحن

 مصاريف التلوث
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 نسبة)مرأ 355 إىل 2015ليصل سنة  االخنفاضامر التصحيحية ليستمر هذا و وهلذا اخنفضت عدد األ ،الطحن
الت املصنع ال تتعطل فقط نتيجة أن ي قسم الصيانة ألأة حسب ر وهي نسبة جيد ،%(23 املتضررة اآلالت

يل ألكثرية  اآلالت قدم اآلالت والنظام اجلديد األ إىل ضافةباإل ةيضا هو نظام ميكانيكي وله صيانألوث، بل الت
 اجلديدة، لذا فهي تشهد نسب عطل متكررة.

لتليها مصفاة خاصة  2009ل مصفاة الكيسية يف هذه املنطقة سنة أو مت تركيب : نطقة الطهيم -ثانيا
ي من أامر التصحيحة هلذه املنطقة قبل تركيب املصفاتني و التايل يوضح عدد األ اجلدول حيث؛ 2010باملربد سنة 

 :2015سنة  إىل 2003سنة 

 هيفي منطقة الط نسبة اآلالت المتضررة :5-43جدول رقم

 السنة
امر العمل أو عدد 

 التصحيحية
امر العمل أو عدد 

 االجمالية
 اآلالتنسبة 

 المتضررة
2003 870 2300 %67 

2004 748 1280 %58 

2005 813 1297 %62 

2006 827 1399 %59 

2007 830 1424 %58 

2008 892 1540 %57 

2009 866 1352 %64 

2010 618 1126 %54 

2011 545 1054 %51 

2012 544 1034 %52 

2013 474 986 %48 

2014 475 989 %49 

2015 470 977 %46 

 للمؤسسة حمل الدراسة ةلقسم الصيان ااملصدر: من اعداد الباحث وفق

ا إنتاجاكثر  ألهنا ،خرىمع املناطق األ ةهلذه املنطقة كبرية مقارن ةامر الصيانأو ن أجند أعاله؛  من خالل
وتنخفض  2015سنة  %46 إىل 2003 ةسن % 67لتنتقل من  2009ال بعد إ باالخنفاضللغبار ومل تبدأ 

ن املؤسسة قد استطاعت حقا ختفض من اضرار أقول وهبذا ميكن ال بدورها نسبة اضرار التلوث على اآلالت،
 .التلوث يف هذه املنطقة
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كمنتج هنائي قبل توزيعه،   مسنتاإلين يتم تصنيع أ نتاجاإلتعد هذه املنطقة اخر مناطق : سمنتاإلمنطقة  -ثالثا
 واجلدول املوايل يوضح نسبة التلوث فيها: 2008ومت تركيب املصفاة يف هذه املنطقة سنة 

 هيفي منطقة الطنسبة اآلالت المتضررة  :5-44رقمجدول 

 السنة
امر العمل أو عدد 

 التصحيحية
امر العمل أو عدد 

 االجمالية
 اآلالتنسبة 

 المتضررة
2003 790 1580 %50 

2004 764 1578 %48 

2005 667 1467 %45 

2006 660 1400 %47 

2007 769 1853 %41 

2008 880 2060 %42 

2009 725 1842 %39 

2010 654 1518 %43 

2011 695 1706 %40 

2012 723 1871 %38 

2013 554 1623 %34 

2014 550 1600 %32 

2015 456 1589 %29 

 للمؤسسة حمل الدراسة عداد الباحث وفقا لقسم الصيانةإمن المصدر: 
نها نسبة التلوث م 2003سنة  % 50امر التصحيحية من و يف نسبة األ االخنفاضنالحظ من خالل اجلدول     
ن املصايف قد ي مسؤول الصيانة ألأ، وهو اخنفاض جد معقول حسب ر 2015سنة  % 29 إىل % 38ب 

الذي كان  مسنتاإلنفاية  إىل ضافةحققت املردود املنتظر منها، حيث كانت تشهد هذه املنطقة غبارا كبريا باإل
 يغطي اآلالت.

طقة تأيت عملية تقدير تكلفة الصيانة اخلاصة هبا، حيث بعد ما مت تبيان اضرار التلوث واخلاصة بكل من
 يلي: لكل منطقة كما 2015 إىل 2003تقدر تكلفة الصيانة من سنة 
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 سمنتاإلتكلفة الصيانة الخاصة لمنطقة الطحن، الطهي، : 5-45جدول رقم

 تكاليف الصيانة السنة
 سمنتاإل الطهي الطحن

2003 75506669 105083014 96384089 

2004 115061646 160131876 146875926 

2005 98327908 136843448 125515348 

2006 21548534 29989204 27506654 

2007 36406524 50667144 406472844 

2008 68358906 95135436 87259986 

2009 77361151 107663906 98751331 

2010 100457112 139806672 128233272 

2011 88457446 123106676 112915726 

2012 73324517 102046102 93598577 

2013 100045463 139233778 127707803 

2014 107840987 138534066 127555003 

2015 112457890 138234144 128787609 

  عداد الباحث وفق دائرة البيئة وقسم الصيانةإمن  المصدر:

 والخدمات المنتجات الجانب؛ عشر: ثنىا
 بأنواعه وكذا مواد  مسنتاإلحمل الدراسة ال تقوم بأي ارجاع للمنتجات املتمثلة يف منتج  املؤسسةن إ

 ؛تغليفها متمثلة يف اكياس الورقية
 وتوجه صهاريج يف أو كغ 50 وزن ذات ورق من أكياس يف مسنتاإل أنواع خمتلف تعبئة يتم :التعبئة 

 بالتعاقد؛ أو باجلملة للبيع
 حيمي الثقيل، للوزن عالية مةاو مق ذا مضاعف، خشن ورق من مسنتاإل اسأكي تتكون :التغليف 

 .أخرى مكونات مع االختالط أو التسرب من مسنتاإل
   إدارة وتقوم املستعملة، أو التالفة األكياس جاعر بإ وال مسنتاإل حتميل أكياس إنتاجب املؤسسة تقوم ال 

 األمطار بفعل لتتحلل وتركها خمصص مكان يف وضعها خالل من فيها، بالتصرف البيئة مصلحة
 .الرتبة يف املوجودة والبكترييا

 متثالاال جانبعشر:  ثالث
 بانبعاث يتعلق فيما خاصة العمل يف الداخلة واملراسيم القوانني ملختلف جبرد القيام على املعنية اإلدارة تعمل

) رقم التنفيذي املرسوم يف احملددة لنسبا زاو تتج ال لكي وتقليصها نتاجاإل خطي يف واألتربة والغبار الغازات
 يف احملددة املعايري وفق مسنتاإل وتصنيع 50mg/Nm3 بـ واحملددة 2006 أفريل 15 يف املؤر ( 138 -06

 .NA 442 اجلزائري القانون
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 حباللوائ االمتثال عدم نظري املالية غري أومالية  العقوبات أو الكبرية تاماللغر  غري متابعة نتيجة املؤسسة
املعتمدة سنة  ISO 14001 ةالبيئي اإلدارةجاهدة وفق لنظام  حمل الدراسة تعمل املؤسسةحيث  البيئية والقوانني
خذنا مثال نسبة الغبار املتطاير أذا ما إالصادرة عن الدولة، حيث وانني تحقيق التوافق مع التشريعات والقل 2008

ن املؤسسة أقصى، فنالحظ أمليغرام على املرت مكعب كحد  50ــــ: يف اهلواء واحملددة من طرف الدولة واملقدرة بــــ
مليغرام على  6ما قيمته  إىلوصلت  2015مليغرام على املرت مكعب ويف سنة 8قيمة  إىل 2008وصلت سنة 
 .املرت مكعب
هذا  compte séquestreخزينة الدولة مبا يسمى ب  إىلتقوم املؤسسة بدفع اقساط سنوية كما 
ما كانت عليه  إىلم فيه وضع مبالغ كل سنة من اجل نزع مناطق اخلطر يف مقلع احلجارة واعاد الطبيعة احلساب يت

افالسها، وهذه االقساط فرضت  أوعن النشاط  املؤسسةوجتميل املنظر الطبيعي، وهذا ال يتم اال بعد توقف 
هذه  أماباملئة،  0.5ل مضروب يف نسبة بقانون املناجم واليت يتم حساهبا عن طريق العالقة التالية: رقم االعما

ن هذه العالقة يتم تطبيقها عندما تكون احلجارة املستخرجة فال يتم االعتماد عليها أل مسنتاإلالعالقة يف شكرة 
 باملئة من مكونات املنتج. 100متثل 

 :الضريبةة وهلذا فقد وضع مديرية الطاقة واملناجم ملثل هذه احلاالت العالقة التالية حلساب قيم   
 باملئة. 0.5( يف قيمة البيع يف 3الكمية املستخرجة)م
 دج للمرت املكعب 530 قيمة البيع قدرت ب

 3م 570000قدرت بـــــ:  2015حيث: الكمية املستخرجة لسنة 

 دج للمرت املكعب 530قيمة البيع مقدرة بــــ: 
  570000.530.0.5فوعات= دامل

  دج  1510500          =
 النقل :الجانبر: عش رابع

  أعضاء نقل وعمليات املنظمة لعمليات الالزمة األخرى واملواد والسلع املنتجات نقل على وجد اثارتال 
 .العاملة القوى

 للمورِّد البيئي التقييم :جانبعشر: خامس 
 .البيئيةاستخدام املعايري ب تدقيقهمو حمل الدراسة تقوم بفتح مناقصة حسب الشروط وتقيم املوردون  املؤسسة

 خصصت املصاحل، وأصحاب الفاعلة األطراف خمتلف بني املستمر والتفاعل الدائم االتصال ضمان لغرض       
 ورسائل اهلاتف النقال رتنتاألن على باالعتماد واالتصال املعلومة دوران عملية لتسهيل فعال معلومايت نظام اإلدارة

 :إىل هدفي
 ومنتجاهتا؛ املؤسسة حول املعنية األطراف مع فتوحوامل املنظم احلوار وتشجيع التفاعل 
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 الشركاء على تاماالتز  الـمؤسسة تضع السياق هذا ويف واملتعاملني الشركاء وحاجات تطلعات تلبية 
 :يف تتمثل اخلدمات ومقدمي

 والبيئة؛ لألمن القانونية التعليمات احرتام 
 املالئمة؛ كنما األ يف البسيطة النفايات جتمع أن جيب 
 البيئية؛ للتشريعات وفقا صحيح بشكل اخلاصة واملخلفات النفايات وإزالة تنظيم يتم أن جيب 
 هناية يف ومرتبة نظيفة كنما األ وترك هبا احمليطة واملناطق املواقع نظافة ضمان الشركاء على جيب 

 األشغال؛
 مشاكل أي عن اإلبالغ على املوظفني وتشجيع البيئة حلماية سباقون املوردون يكون أن جيب 

 العواقب من اخلوف دون بالبيئة تتعلق
 البيئية ىاو الشك آليات : جانبسادس عشر

 .الرمسية ىاو الشك آليات خالل عددمل ترد للمؤسسة أي 

 SCAEKلـــــ  جتماعي : القياس المحاسبي لألداء االالثالثالمطلب 

عمالة وحقوق االنسان ومؤشرات مثل مؤشرات التتحدد مؤشرات االداء االجتماعي جوانب االداء الرئيسية 
 .عن اجملتمع واملنتج املسؤولية

 ودوران تبعا نوعيه العمل والجنس عدد العمالجمالي إل: و الفرع األ
 العمال العاديني.  إىلطارات السامية يتباين عدد العمال داخل املؤسسة حسب االختصاصات بدءا من اإل 

 وهذا ما ميثله اجلدول التايل:
 جمالي العمال تبعا للمناصب الموجودةإ :5-46جدول رقم

 االنحراف 2013 2012 االنحراف 2012 2011 االنحراف 2011 2010 السنوات
طارات مسريهإ  05 05 0 05 05 0 05 05 00 

طاراتإ  101 92 9 92 105 13 105 118 13 

 2 207 205 27 205 178 10 178 188 عون حتكم
تنفيذعون   62 76 14- 76 72 4 72 71 1 

 14 401 387 36 387 351 5 351 356 اجملموع اجلزئي
 10 06 16 6 16 22 6 22 16 فرص

 4 407 403 13 403 337 5 373 372 اجملموع

 االنحراف 2015 2014 االنحراف 2014 2013 السنوات
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طارات مسريهإ  05 04 1- 04 04 0 
طاراتإ  118 119 1- 119 115 4- 

 -26 176 202 -5 202 207 عون حتكم
تنفيذعون   71 77 6 77 73 4- 

 -35 368 402 1 402 401 اجملموع اجلزئي
 85 87 02 -4 02 06 فرص
 -51 455 404 03 404 407 اجملموع

 باملؤسسة حمل الدراسة واملراجعة الداخلية األجورمن اعداد الباحث وفق وثائق من مديرية  المصدر:
االطارات السامية، اطارات، )اك تنوع يف العاملة داخل املؤسسة من عاله؛ يالحظ أن هنأمن خالل اجلدول      

فيما خيص املناصب املؤقتة فنجد  أما، عون تنفيذ( هذا فيما خيص العمالة الدائمة داخل املؤسسة، عون حتكم
خرى أ إىلعقود ما قبل التشغيل(، حيث تتباين أعدادهم من سنة  ) املرتبصني، الفرص املتاحة   العمالة تتكون من

 اخلط بإجناز شغالاأل انطالقإىل د العمالة يتزا عميكن ارجا  2015حيث يف سنة   حسب نوعية املنصب،
خرى أ إىلعاله حركية هذه الفئة من سنة أحيث من املالحظ  مليون طن سنويا، 2ي الثاين بسعة نتاجاإل
حالة عن االستيداع، انفصال اإل ل،، تقاعد، حتويعقوبة)استقالة،  عدة حاالت نذكر منها إىلسباب تعود واأل

 : نيالتاليوالشكل البياين هي مبينة يف اجلدول  اكم(  بدون راتب، انفصال براتب، عطل مرضية
 : حركة العمالة5-47جدول رقم

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 حركة العمالة
 0 0 1 1 0 0 استقالة
 0 0 0 0 0 0 عقوبة

 0 0 12 12 2 0 تقاعد مسبق
 7 12 0 0 0 0 قاعد نسيبت

 0 1 6 0 0 0 تقاعد قانوين
 0 0 0 0 0 0 حتويل
 0 0 0 0 0 0 وفاة

 0 0 0 1 1 0 عن االستيداع ةاالحال
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 0 0 1 1 1 1 انفصال بدون راتب
 0 0 0 0 0 0 براتب انفصال

 8 8 8 8 8 11 مرضية طولة املدى ةعطل
 0 22 33 2 2 0 توظيف

 0 0 0 0 0 0 عادة االدماجإ
 باملؤسسة حمل الدراسة األجورعداد الباحث وفق لقسم إمن  المصدر:

: حركة العمال5-28شكل رقم  

 
 من إعداد الباحث المصدر:
، 2013بعامل واحد ومبثله يف سنة  2012وجود استقالة سنة من اجلدول والشكل البياين أعاله؛ يالحظ 

عامل  12و  2011ما التقاعد املسبق فتجد عاملني سنة أما العقوبة فال يوجد أي عامل خالل هذه السنوات، أ
فقدر  2015ما سنة أعامل  12ب  2014تقاعد نسيب فقدر سنة ما  أ، 2013عامل سنة  12و، 2012سنة 
أما فبلغ عامل واحد فقط،  2014ما أعمال  06ب  2013ما التقاعد القانوين فبلغ سنة أعمال،  07 ـــــ:ب

 2011ي حالة وفق سنوات الدراسة، أما االحالة عن االستيداع فنجدها سنة أتوجد  حاالت التحويل والوفاة فال
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 2010بعامل واحد أيضا، أما حالة انفصال بدون راتب فنجد عامل كل سنة من سنة  2012بعامل واحد وسنة 
نة عامل س 11فنجد  ، أما انفصال براتب فال توجد أي حالة، أما عطلة مرضية طولة املدى2013ىل سنة إ

إىل غريها من احلاالت املوضحة وفق اجلدول  2015إىل سنة  2011عمال يف كل سنة من سنة  08و 2010
 أعاله.

 يف اجلدول املوايل: فنالجضها SCAEKيف  اإلناثمجايل عدد املوظفني من جنس إأما 

 اإلناث: عدد الموظفين من 5-48رقم لجدو 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ةالسن

 13 15 10 10 10 12 اإلناث

 00  03 00 00 00  2 تقاعد حاالت

 باملؤسسة حمل الدراسة البشريةعداد الباحث وفق لقسم املوارد إمن  المصدر:
اليت حيددها من العمالة  ةعدم تعيني املعوقني كنسبصفر معوق لتتمثل يف  SCAEKعدد املعوقني يف أما 

اليت تعرض هلا بعض العمال حالة دون عجز املصابني وهم حتت  اإلصابةالقانون اجلزائري، لكن هناك حاالت من 
   .حتت املراقبة الطبية األنن هناك عامل حلد أ إىلشارة وجتدر اإل األنالرعاية الصحية حلد 

 للعمالوالمعنوية عملية تحسين الرفاهية المادية رع الثاني: فال
اخلاصة  حيث تويل املهمة ،مهية بالغة يف هذا اجملالأ الكبرية عني مسنتاإل صناعةتويل مؤسسة التغذية:  -الأو 

عدم التفرقة بني العمال العادين  إىل إضافةخبصوص الدوام العادي،  %100مؤسسة خاصة بنسبة  إىل بالتغذية
( و h 17:00 إىلh 13:00من )   املناوبةعمال  أماطارات السامية خبصوص الغذاء )نفس الوجبة(، واإل
(17:00 h 21:00 إىل h) ( 00: 21و h   05:00 إىل h فيتلقون )التغذية اليت كانت يف سنوات  عالوة

 :اآليتالسنوات اخلمسة وفق اجلدول  إىلدج وصوال  30000دج مث  20000دج مث  15000مضت يف حدود 
 

 منحة التغذية :5-49جدول رقم
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 دج 40000 المبلغ

باملؤسسة  على قسم رئيس مصلحة اخلدمات االجتماعية والوسائل العامة باالعتمادد الباحث : من إعداالمصدر
  .الدراسةحمل 
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يف حفل )تكفل   بتكرمي جزء من املتقاعدين ؛يف هذا اليوم حمل الدراسة تقوم املؤسسةمناسبة عيد العمال:  -ثانيا
 ؛...اخلتقديرية حبضور كافة العمالشهادات  إىل إضافةتلفاز الجهزة أ لواعطائهم هدايا مث، كامل(

 خرى:أثالثا: منح 
 :اآليتيف اجلدول مدرجة تتمثل يف عدة منح  

 SCAEKللعمال في  والمعنوية الخاصة بالرفاهية الماديةمختلف المنح  :5-50رقم جدول 
 

 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 منحة عيد االضحى شهرأربعة أتسدد على  40000مببلغ    لشرائهاتقدمي سلفات 

 منحة الدخول املدرسي الثالثة ثانوي إىلىل و لكل طفل يف حدود ثالث أطفال من السنة األ دج 4000 تقدمي مبلغ 
دج4000  منحة التمدرس 
دج4000  منحة االزدياد 
 منحة الزواج  دج 20000تقدمي مبلغ يقدر بــــــ: 

اقي على العاملباملئة على عاتق املؤسسة  والب 50ما نسبته   منحة العمرة 
سطيف، قاملة( -يام بتكفل كامل )بوقاعةأ 05تكون ملدة   منحة محام معدين 

سطيف( تكفل كامل من طرف املؤسسة -يوم واحد )مجيلة  رحالت االطفال 
يوما بتكفل كامل 15مدة   خميم الصيفي 

باملئة من مبلغ الفاتورة تتحمله املؤسسة 40ما نسبته  يات اجلراحيةعانات عملإ   
سكن بــــ: مرجة  40عطاء سكنات وظيفية جاهزة للعمال جند منها)إتسهر على  املؤسسةمنذ بداية نشاط 

ريسيا خاصة باإلطارات(أو سكن بــــ: بلدية  24سكن بـــــ: بلدية عني كبرية،  87الصيد مبحاذات املصنع،   السكن الوظيفي 

بة كل سنة(طب العمل مع الوالية )مراق اتفاقيةوضع   طب العمل 
 نتاجاإلباملئة من كميات  70الفعلية  نتاجاإلكمية   تتجاوزن أساس أعلى  املؤسسةمتنح جلميع العمال يف 

املردودية االجتماعية عالوة التقديرية  

متنح على أساس فردي يرتبط منحها مبنح املردودية اجلماعية ومتنح على اساس اجملهود الفردي العايل لكل عامل 
باملئة 30وادائه املتميز وتقدر نسبته  املردودية الفردية عالوة   

باملؤسسة  قسم رئيس مصلحة اخلدمات االجتماعية والوسائل العامة باالعتماد علىعداد الباحث إ: من المصدر
 حمل الدراسة

 :ما يلي يالحظعاله أمن خالل اجلدول 
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 املؤسسة تقوم التأمني هذا فوقو  شامل،و  خاص طيب بتأمني وعائالهتم املؤسسة موظفي مجيع حيظى 
 متطلبات املؤسسة تتيح وسالمتهم،كما املوظفني صحة من للتأكد سنوية طبية فحوصات بإجراء

 .السكن اخلدمة، هناية مكافآت على الوافدون حيصل حني يف التقاعد، برامج يف املواطنني شرتاكا

  فهذه  ،بعض املنح مببلغ اقل إىل ضافةباإل ،دج شهريا لكل عامل300التعاضدية مبلغ  شرتاكاتا
تقدميها لبعض اخلدمات منها تقدمي قروض، اعانات يف  إىل إضافة % 20مني أبت التعاضدية تقوم

 ؛السكن...

 التقاعد فهذا االشرتاك يدخل  إىلذا خرج العامل إو  ،مني عن احلياة(أصندوق الوفاة )ت %1 اشرتاكات
 ؛دخله بشكل شهري إىلكمنحة مضافة 

 لية توفري السكن تعد هذه العملية من عمليات املسؤولية االجتماعية اخلاصة باملؤسسة وليس حبكم عم
 .اجملاورةموجود يف منطقة غري بعيدة عن السكان واملناطق العمرانية  املؤسسةن مكان القانون أل

  بعقود  رهااستئجاتوفري وسائل النقل بالقدر الكايف لتمس مجيع فئات العمال، وهناك حافالت يتم
خمتلف ، إىل غريها من جل نقل العمالأقات العمل من أو سنوية حمددة القيمة واملدة وهي تعمل حبسب 

 املنح اخلاصة بالرفاهية املادية واملعنوية للعمال املوضحة يف اجلدول أعاله.

 التدريبالفرع الثالث: 
 ما هو موضح يف اجلدول التايل:تقوم املؤسسة حمل الدراسة بتدريب عماهلا وتكوينهم حسب احلاجة، ك

: التدريب5-51جدول  
التكلفة على عدد 

 العمال
تكلفة التكوين 

 االجمالية
عدد العمال 

 السنوات المكونين

22211 8684468 391 2007 

36492 10546070 289 2008 

20482 9442081 461 2009 

23419 11077112 473 2010 

28834 8275360 287 2011 

40594 10148391 250 2012 

42263 18046426 427 2013 

44491 18330144 412 2014 

45018 19538000 434 2015 

 باملؤسسة حمل الدراسة من إعداد الباحث وفقا ملصلحة املوارد البشريةالمصدر: 
يالحظ من اجلدول أعاله؛ أن املؤسسة حمل الدراسة تتحمل تكاليف تتزايد من سنة إىل اخرى وهذا قصد 

ين عماهلا لتحسني مستوى أدائهم يف خمتلف اجملاالت، حيث تقوم املؤسسة حمل الدراسة بعمليات التدريب تكو 
على املستوى الوطين، وإرسال جمموعة من العمال إىل اخلارج لتلقي عملية التكوين، كما تبني لنا من خالل 
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كوين عمال شركة الفارج هولسيم باملسيلة مقابلتنا مع  أحد املديرين التنفيذين إىل أن بعض اإلطارات يقومون بت
 وبعض من اطاراهتا يدرسون يف اجلامعة لكفاءة هذا املورد يف مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية. 

 SCAEKـــ أضرار التلوث على العمال ب الفرع الرابع:
  اوفق لكبريةعني ا مسنتاإلصناعة  مراض التلوث يف مؤسسةأتقدير نسبة احلاالت املصابة بكل نوع من 
 لجدول التايل:ل

 SCAEKبـــ : نسب أنواع االمراض الناتجة عن التلوث 5-52جدول رقم
 2015.2010 2005 2004 2003 نوعه المرض

 الجلد

 / 6.00% 5.52% 6.68% االكزميا
 0.23% 5.08% 8.04% 2.08% التهابات جلدية
جمموع االمراض 

 0.23% 11.7% 13.56% 8.76% اجللدية

ز الجها
 التنفسي

 / 1.73% 1.6% 1.46% ازم
 / 12% 11.55% 11.27% السعال

 / 7.9% 6.75% 6.26% ضيق التنفس
يف  لتهابا

 0.9% 3.45% 2.51% 2.01% القصابات اهلوائية

جمموع امراض 
 0.9% 3.45% 2.51% 21% اجلهاز التنفسي

الجهاز 
 الهضمي

 / 5.01% 5,52% 4,8% اهلاب يف البلعوم

 العين

 / 18.97% 20.1% 12.52% لتهاب يف العنيا
 / 0.98% 0.5% 0.4% خطوط يف العني
 / 1.5% 1.05% 0.41% املاء يف العني
 / 1.8% 0.5% 1.04% الدمع يف العني

 / 3.5% 2.01% 3.34% نقص الرؤية

جمموع امراض 
 / 26.75% 24.16% 17.71% العني

 / 5.01% 5.52% 4.6% فاألنحساسية  فاألن
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 / 1.01% / 2.08% فاألنالتهاب 

جمموع امراض 
 / 6.02% 5.52% 6.68% فاألن

 االذن

 0.76% 2.82% 1.5% 2.5% نقص السمع

 / 1.5% / 1.04% الصمغ

 / 2% 1.5% 1.4% التهاب يف االذن

جمموع امراض 
 0.76% 5.68% 3% 4.94% االذن

 1.89% 58.61% 54.27% 63.89% نسبة مجمل امراض التلوث

 حمل الدراسة. ؤسسةعداد الباحث وفق للمركز الطيب باملإمن المصدر: 
تربة ألن الضوضاء واأ، تبني SCAEK ومساعديه يف باملقابلة مع طبيب العمل ؛أعاله من خالل اجلدول

نسب ذن واجللد والعيون واجلهاز التنفسي واهلضمي بتأثري مباشر على األهلا  مسنتاإلوالغازات الناجتة عن صناعة 
 إىل %17 ــــ:مراض العيون مقدرة بأنسبة لألمراض تلك املتعلقة باجلهاز التنفسي و  كربأن أحيث جند  ،متفاوتة

مراض يسبب جمموعة من املخاطر الصحية للعاملني، وهذا من خالل السنوات ن التعرض املزن هلذه األأو  ،% 24
ي يف بيئة جد ملوثة أ املؤسسةاملصفاة الكلسية بوهي الفرتة قبل تركيب  2005سنة  إىل 2003ىل من سنة و األ

وهي نسبة جد معقولة  % 1.89 إىللتصل  2015لتنخفض النسبة بعد هذا العام وتقل بدرجة كبرية حىت سنة 
برتكيب معدات ووسائل التحكم يف التلوث من مجيع  حمل الدراسة ويرجع ذلك باالجتاه املتنامي لدى املؤسسة

 نواع الفالتر. أ
غلب احلاالت املرضية أن أتبني  الركز الطيب باملؤسسة حمل الدراسة؛ذلك وحسب لقاء مع قسم  إىلا إضافت
يف منا يتم عالجه خارجيا إو  ،لية فقطأو سعافات إن اخلدمات املقدمة تعترب أحيث  ،قامة املريض فيهاإال تستدعي 

وهنا ال نستطيع حتديد تكلفة املريض  ،حالة املتدهورة للمريض يف مؤسسات غري هادفة للربح بالوالية )سطيف(
 .حمل الدراسة املؤسسةعدد الزيارات لتحديد احلجم الفعلي املنجز يف املركز الطيب ب ـــــ:ب واالكتفاءالواحد 

 : عدد زيارات املرضى بالتلوث للمركز الطيبايل يوضح و اجلدول امل
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 عدد زيارات المرضى بالتلوث للمركز الطبي: 5-53جدول رقم

 زيارات العمال المصابين  لمرضا
 2003 2004 2005 2015.2006 

 80 299 199 479 مراضعدد الزيارات جلميع األ
 2 35 22 36 اجللد 

 / 15 11 23 اجلهاز اهلضمي
 6 75 28 47 اجلهاز التنفسي

 / 80 46 85 العني
 / 18 11 35 فاألن

 4 17 6 24 االذن
 12 240 124 250 المجموع

 باملؤسسة حمل الدراسة من إعداد الباحث باالعتماد على سجالت املرضى المصدر:

لكل من املركز الطيب والعيادات اخلارجية  املؤسسةميثل عدد الزيارات للحاالت املرضية ب ؛عالهأيف اجلدول 
ز الطيب ، حيث مت مجع املعلومات من السجالت اليومية للمرضى باملركومستشفى والية سطيف اجملاورةبالبلديات 

 هبا.وعليه مت مجع عدد الزيارات للمرضى  مؤسسة حمل الدراسةلل

 فهي موضحة يف اجلدول التايل:  أما أيام املكوث باملستشفى والعيادات اخلارجية

 والعيادات الخارجيةيام المكوث بالمستشفى أ: 5-54جدول رقم

 المرض
 يوم(/المستشفى )مريض

2003 2004 2005 2015.2010 
 / / / / الجلد

 / / / / الجهاز الهضمي

 / 700 405 680 الجهاز التنفسي

 / / / / العين

 / / / / فاألن

 / / / / االذن
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 يوم( /)مريض اخلارجيةالعيادات  المرض
2003 2004 2005 2015.2006 

 / 14 9 15 الجلد

 / 7 5 10 الجهاز الهضمي

 / 40 20 25 الجهاز التنفسي

 / 50 25 47 العين

 / 12 7 22 فاألن

 4 14 5 20 االذن

 باملؤسسة حمل الدراسة عداد الباحث بناءا على سجالت املركز الطيبإمن المصدر: 

ىل من و يف السنوات األيالحظ ارتفاع عدد العمال املصابني بأمراض التلوث  ؛عالهأمن خالل اجلدول 
املكوث يف  إىلمراض اليت أدت بالعمال ن األأيضا أخرى، كما يالحظ خالل السنوات األ متاماالدراسة لينخفض 
 إىلمنا استلزمت زيارات إمراض فهي ليست مستعصية باقي األ أما ،مراض اجلهاز التنفسي فقطأاملستشفى هي 

 العيادات اخلاصة فقط.
 فهي كالتايل:  املركز الطيبدوية باألأما امجايل تكلفة 

 بيالمركز الطاألدوية جمالي تكلفة إ: 5-55جدول رقم
 األدوية السنة
2003 103454.56 

2004 99876.78 

2005 80573.00 

2006 98932.25 

2007 99863.14 

2008 95728.56 

2009 128653.08 

2010 225885.37 

2011 91427.79 

2012 70142.82 

2013 76273.75 

2014 75345.00 

2015 74222.45 

 الطيب باملؤسسة حمل الدراسة املركزلقسم  اعداد الباحث وفقإمن المصدر: 
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ن العيادات اخلارجية من مستشفى وعيادات خاصة فقد اعتمدت عملية احلساب أعاله؛ يالحظ أمن اجلدول     
ساس التقدير املوضوعي لصعوبة تتبع كل حالة مرضية، وهي تتمثل يف القيمة ألكل من التكاليف اخلاصة هبا على 
الصحي، حيث بلغ امجايل  التأمنيضى العاملني لديها عن طريق اشرتاكهم يف اليت تدفعها املؤسسة من هؤالء املر 

تدفعها املؤسسة عن العامل(  %26يتم اقتطاعها من العامل، و % 9باملئة ) 35املدفوع للمرضى نسبة  التأمني
عن كل  جر العامل الذي تقوم املؤسسة بدفعها للتامني االجتماعي، الن هذا االخري يقوم بتعويضأمن متوسط 

دج عن كل عامل شهريا  30000باملئة، كما تقوم املؤسسة بدفع مبلغ  80وصفة طبية لكل عامل مريض ب 
دج للتعاضدية العامة ملواد البناء، اليت تقوم بالتعويض  1500من االجر القاعدي الذي يقدر ب  % 5اي نسبة 

 . % 20عن كل وصفة طيب للعامل بنسبة 
 : %26و  %9غ املدفوع للتأمني اجلدول املوايل يوضح املبل
 مين االجتماعي على العمالأالمبالغ المدفوعة للت: 5-56جدول رقم
 دج( 1000مجايل املبلغ املدفوع جلميع العمال )إ السنة

2010 11391.02 

2011 10871.18 

2012 11324.59 

2013 16133.31 

2014 181082.6 

2015 256789.6 

 باملؤسسة حمل الدراسة األجوراالعتماد على قسم عداد الباحث بإمن  المصدر:
مني الصحي أباملئة الذي يتم دفعه للت 35نه يتم تقدير التكلفة االمجالية للتأمينات جبمع مبلغ إوهلذا ف

 كما هو موضح وفق اجلدول التايل:  ،دج ( املدفوع من قبل التعاضدية العامة ملواد البناء30000باملئة ) 5ومبلغ 
 للتأمينجمالية التكلفة اإل: 5-57جدول ورقم 

 دج المبلغ االجمالي دج 5مبلغ  (دج1000) 35مبلع  السنة
2010 11391.02 300.00 11691.32 

2011 10871.18 300.00 11171.48 

2012 11324.59 300.00 1162.89 

2013 16133.31 300.00 16433.61 

2014 181082.6 300.00 181382.6 

2015 256789.6 300.00 257089.6 

 لسجالت قسم احملاسبة يف املؤسسة حمل الدراسةمن اعداد الباحث وفقا المصدر: 
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 تطور عدد حوادث العملالفرع الخامس: 
بتفحص اهليكل التنظيمي جند أن املؤسسة تتوفر على قسم خاص بالسالمة املهنية سعيا منها للحصول  

ر وبشدة على اخنفاض حوادث العمل اليت كانت تشهد ثأ، األمر الذي OHSAS 18001على شهادة املطابقة 
 مستويات مرتفعة كما سيبينه اجلدول التايل:

 : تطور عدد حوادث العمل5-58 الجدول رقم

 نسبة الخطورة األيام الضائعة جراء اإلصابة مؤشر تكرار الحوادث عدد حوادث العمل السنة
2006 35 52.92 404 %0.61 

2007 19 21.92 265 %0.31 

2008 16 19.2 141 %0.27 

2009 8 8.96 76 %0.08 

2010 5 22.46 75 %0.97 

2011 3 17.44 112 %0.17 

2012 3 15.90 90 %0.15 

2013 2 6.11 60 %0.10 

2014 3 15.90 90 %0.15 

2015 2 6.11 60 %0.10 

 ة حمل الدراسةباملؤسس باالعتماد على سجالت قسم السالمة املهنية الباحثمن إعداد المصدر: 
من اجلدول أعاله؛ تبني لنا بعد استكمال مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية احلصول على شهادة املطابقة 

18001 OHSAS ،اخنفضت عدد حوادث العمل بشكل ملحوظ بعد أن كانت تشهد تكرار حوادث العمل 
حادث  35العمل ما يقارب كان عدد حوادث   2006سنة احلصول على املواصفة ففي سنة  2011قبل سنة 

حالة نتيجة تركيب مصفاة كيسية على مستوى ورشة طحن االمسنت، أما يف سنة  19اىل  2007لتنخفض سنة 
، مع 2015حادث سنة  02حوادث لتنخفض بعد ذلك إىل  05احلصول على املواصفة وصلت احلوادث إىل 

  ملدى الطويل.  تعهد االدارة اىل الوصول اىل صفر حادث كرؤية املؤسسة على ا
ملؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية الذي تعذر علينا  ازات يف سياق املسؤولية االجتماعيةاإلجنأما 

 احلصول على املبالغ كلها من طرف املعنني باملؤسسة حمل الدراسة، حيث ميكن اجيازها وفق الشكل املوايل:
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 SCAEKعية لــــــ في سياق المسؤولية االجتما اإلنجازات: 5-29شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCAEK ـــــ:عداد الباحث من خالل مقابالت مع مدراء الفرعيني لإمن المصدر: 

ءدااأل  

 االجتماعي

 ةقواعد الحيا
 المشتركة 

المسؤوليات 
ةاالجتماعي  

 التكوين

 

 

 

 

 معدات العمل 

 شروط

 العمل
املوقف املركزي للسيارات  ةهتيئ  

 جتديد املكاتب على مستوى مجيع االقسام

جتديد املطعم      

 جتديد املركز الطيب وسيارات االسعاف

 جتديد سيارات نقل العمال 

 توسيع االجتماعات

 تقدير االداء املتميز     

املصادقة على خطة التدريب 
 وتقامسها مع املدراء

 جتديد أثاث املكاتب التدريب على اللغة والكمبيوتر جلميع املوظفني

عدات الوقاية الفردية مناسبة توزيع م
 وذات نوعية افضل

 التربع للمساجد يف عني الكبرية

 التربع إىل الفرق الرياضية

 التربع للجمعيات اخلريية
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 SCAEKـثار السلبية الناتجة عن نشاطالمطلب الرابع: قياس األ
ما سبقت االشارة سابقا ك  عاد التنمية املستدامة ال يقتصر على البعد الداخلي للمؤسسة فقطأبن قياس إ

وهذا  ،شمل اجملتمع احمللي احمليط هباتل ،ثار السلبية هلاخارجها وذلك بقياس األ إىل، بل ميتد يف الفصول النظرية
ضرار بشرية ومادية املتمثلة يف اخلسائر االجتماعية واالقتصادية للمواد أامللوثات اليت تسببها من  من خاللناتج 

 .واملمتلكات
قياس التلوث على صحة السكان احملليني املتواجدين على  إىلشارة نه البد من اإلأالباحث حيث يرى  

وتتمثل املناطق احمليطة هبا يف  ،ضرار اليت تسببه على احملاصيل الزراعية يف املناطق احمليطةحميط املؤسسة، وقياس األ
  .وبلدية عني عباسة )موقع املؤسسة هبا( الد عدوانأو بلدية 

  الد عدوان بأمراض التلوثأو صابات سكان بلدية إ: ألولالفرع ا

باالعتماد على أراء األطباء هناك وبالتقريب  صابات سكان بلدية أوالد عدوان بأمراض التلوثتتمثل إ
 كما هو موضح يف اجلدول التايل:   ىل هذه النسب إتوصلنا 

 الد عدوان بأمراض التلوثأو اصابات سكان بلدية : 5-59جدول رقم 

 2004 2003 وع املرضن

 مراضاأل
عدد 
 االصابات

تكلفة 
 الوصفة

 مجاليةتكلفة اإل
عدد 
 االصابات

تكلفة 
 الوصفة

 مجاليةتكلفة اإل

اجلهاز 
 14389656,8 9265 1553,12 12620319,75 9265 1362,15 التنفسي

 810911,36 1268 639,52 345441,24 1268 272,43 اجللد

 904464 660 1370,4 1198692 660 1816,2 العيون

 495536,63 678 730,88 246276,72 678 363.24 فاألن

 16600568,8 اجملموع 14410729,71 اجملموع

 2015 إىل   2006    2005 نوع املرض

 مجاليةتكلفة اإلتكلفة عدد  مجاليةتكلفة اإلتكلفة عدد  مراضاأل
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 الوصفة االصابات الوصفة االصابات

اجلهاز 
 457687,3 9656 47.1 1165165,2 1268 918,9 التنفسي

 - - - 2128355,8 9265 229.72 اجللد

 - - - 1516185.00 660 2297.25 العيون

 - - - 373808,52 678 551.34 فاألن

 457687,3 المجموع 5183514.52 المجموع

 الد عدوانأو املراكز الصحية ببلدية  راء اطباءأ إعداد الباحث وفقا :المصدر

الد عدوان ختتلف أو تكاليف العالج للمورد البشري يف بلدية إن  ؛عالهأ اجلداولمالحظ يف كما هو 
 بعد أن مت تركيب املصايف الكيسية للمؤسسة مراض اخنفضاأل عددإال أن  باختالف نوع املرض ودرجة خطورته

بسبب التلوث  ن هناك صعوبة يف تقدير عدد املرضىإطباء باملنطقة فأوحسب مقابلة مع عدة  ،2006سنة 
ن إوبتايل ف ،ن جهة العالج غري حمددة يف مستشفى املوجود باملنطقةأالناتج عن املؤسسة حمل الدراسة من ناحية 

بأخذ حىت خاصة، ويف بعض احلاالت قد يكتفي املريض  أوشفيات خارجية تمس إىل يلجؤواسكان املنطقة قد 
  .االحتماالت تصعب امكانية تقدير العالج الطيب، حيث كل هذه العيادات الطبية إىلدواء دون اللجوء 

 وبلدية عين عباسة الد عدوانأو ثار السلبية على المحاصيل الزراعية بمنطقة : األالفرع الثاني
ن أ تنيباألراضي الصاحلة للزراعة، تبني لنا يف هذه البلديوبلدية عني عباسة  الد عدوانأو لدية تتميز ب

 بنسببعض األشجار املثمرة واخلضروات لكن  إىل ضافةا هي القمح والشعري باإلاجإنتكثر املنتجات الزراعية األ
ن أ، فمن املفرتض حمل الدراسة كثر تعرضا للتلوث بسبب قرهبا من املؤسسةأراضي ن هذه األأقليلة جدا، ومبا 

ارة اجتماعية، للمؤسسة يشهد اخنفاضا وخس( 2006)ها الزراعي يف فرتة ما قبل تركيب املصايف الكيسية إنتاج
الد أو راضي باملناطق النظيفة أي اخلالية من التلوث، وقد مت اختيار بلدية سيتم حساهبا وتبيان صحتها مبقارنة األ

 .مؤسسة صناعة االمسنت عني الكبريةلقرهبا من  وبلدية عني عباسة عدوان
 نتيجة التلوث: القمح الصلب والشعري  إنتاجوفيما يلي جدولني يوضحان اخلسائر املرتتبة عم 
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 ال: القمحأو 
بلدية أوالد عدوان نتيجة و  بلدية عني عباسةاجلدول التايل يبني اخلسائر املرتتبة عم حمصول القمح يف 

 سطيف:-التلوث الناتج عن مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية 
 : الخسائر المترتبة عن محصول القمح نتيجة التلوث5-60جدول رقم

 السنة

 الخسائر بلدية اوالد عدوان سةبلدية عين عبا

 الكمية  )طن(نتاجاإل المساحة )طن(نتاجاإل المساحة
السعر 

 الوحدوي)دج(

الخسائر 
المقدرة 

 )دج(
2000 3811 49465 840 10580 322,8 1900 613320 

2001 3799 33301 800 5768 1244,58 1900 2364702 

2002 3780 48981 788 12133 11922,14 1900 22652066 

2003 3674 85820 732 17070 28,59 1900 54321 

2004 3983 38616 750 7500 228,59 1900 43421 

2005 3920 50620 760 9246 568,08 1900 1079352 

2006 3930 54720 750 11976 1533,25 2000 366500 

2007 3905 54740 830 9864 1770.87 2100 3718827 

2008 3950 73600 850 10861 4976,97 4500 22396365 

2009 3969 64720 800 14858 1812,90 4500 8158050 

2010 4056 65710 1050 22050 5039,27 4500 2267615 

2011 4090 82868 980 14780 5075,90 4500 22841550 

2012 4130 55300 1095 18615 3953,13 4500 17789085 

2013 4190 71950 1080 17280 1265,58 4500 5695110 

2014 4198 71958 1095 1743 1365 4500 6142500 

2015 4210 72845 1100 1876 1455 4500 6547500 

 معلومات مقدمة من طرف مديرية الفالحة لوالية سطيف اعداد الباحث وفقإمن المصدر: 
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 ثانيا: الشعير
الد عدوان نتيجة أو بلدية  وبلدية بلدية عني عباسة اخلسائر املرتتبة عم حمصول الشعري يفاجلدول التايل يبني     

 سطيف: -عني الكبرية  مسنتاإلالتلوث الناتج عم مؤسسة صناعة 
 : الخسائر المترتبة عن محصول الشعير نتيجة التلوث5-61جدول رقم

 السنة
 اخلسائر بلدية اوالد عدوان بلدية عني عباسة

سعر  كميةال )طن(نتاجاإل املساحة )طن(نتاجاإل املساحة
 وحدوي)دج(

اخلسائر 
 املقدرة)دج(

2000 377 5278 190 2850 190 1400 266000 

2001 420 4620 150 1200 450 1400 630000 

2002 400 7045 150 2642 0,125 1400 175 

2003 310 6820 150 3300 0 1400 0 

2004 310 6820 150 1800 0 1400 0 

2005 350 4900 150 2093 7 1400 9800 

2006 310 5580 150 2550 150 1500 225000 

2007 350 7000 50 550 450 1500 675000 

2008 330 5240 50 860 66,06 2500 165150 

2009 215 4810 50 1000 118,6 2500 296500 

2010 240 6360 50 1150 175 2500 437500 

2011 220 3300 110 2200 550 2500 1375000 

2012 220 6600 60 1020 780 2500 1950000 

2013 180 2880 20 120 200 2500 50000 

2014 200 5400 40 1012 540 2500 1350000 

2015 205 5578 35 994 475 2500 1187500 

 معلومات مقدمة من طرف مديرية الفالحة لوالية سطيف اعداد الباحث وفقإمن  المصدر:

ساسيني لبلدية من القمح الصلب والشعري باعتبارمها املنتجني األ للك ؛هعالأاملالحظ من خالل اجلدولني        
 100بنسبة مل يصبها الغبار املتصاعد من املؤسسة  تنين هذه البلديأ، تبني وبلدية عني عباسة الد عدوانأو 

 .خرىمن سنة إىل اوأن اخلسائر املرتتبة تتفاوت  فيها عني الكبرية   مؤسسة صناعة اإلمسنترغم متوقع %
ن الدولة قد اختارت موقع املؤسسة ن الدراسة صحيحة، ألأكد لنا أوبعد مقابلة مسؤول البيئة يف املؤسسة 

املناطق الزراعية، لذا ال يصل الغبار  إىلاحملاذية للمصنع ال  لدرست اجتاه الغبار وجعلته يتحول حنو اجلباحيث 
نه ال توجد خسائر نتيجة التلوث هلذه أ، وهبذا ميكن القول ال بنسب خفيفة ال تؤثر على احملاصيل الزراعيةإاليها 

 املؤسسة. 
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 SCAEKبـــــ  مكانية تطبيق اإلطارإتقييم  المطلب الخامس:
يتم حتليل املعلومات اليت مت مجعها من خالل الدراسة التطبيقة على مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية و  

قابالت الشخصية مع جل املدراء واالطارات السامية وبعض كذلك املعلومات اليت مت مجعها من خالل امل
من أجل الوقوف على واقع تطبيق نظام احملاسبة عن التنمية املستدامة وفقا  ،التابعني هلا األطراف ذات املصلحة

 لإلطار احملاسيب املقرتح داخل مؤسسة صناعة االمسنت عني الكبرية.
  SCAEKمن طرف  مستخدمةال المستدام داءمؤشرات األ: الفرع األول

املالحظ؛ أن مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية تعتمد بعضا من مؤشرات التنمية املستدامة سواء  
كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية، من خالل تطبيق املؤسسة حمل الدراسة لنظم إدارة خمتلفة كنظام إدارة 

ونظام إلدارة البيئة املطابق للمواصفات القياسية  2000ار إصد 9001اجلودة املطابق للموصفات القياسية إيزو 
حيث ، 2007إصدار   OHSAS 18001املهنيةومواصفة الصحة والسالمة ، 2004إصدار  14001إيزو 

هذه األنظمة تفرض على املؤسسة حمل الدراسة تطبيق مجلة من اإلجراءات املعمول هبا مما يسمح باحرتام التطابق 
 ملواصفات القياسية.      مع نصوص متطلبات ا

مؤسسة صناعة املطبقة من طرف  )االقتصادية، البيئية واالجتماعية( أجل الوقوف على املؤشراتومن 
من حيث مدى قيامها بقياس األداء املستدام  ممارستها للتنمية املستدامة التأكد من جيب اإلمسنت عني الكبرية

 )االقتصادي، البيئي واالجتماعي(.
 ا ميكن استنتاجه من خالل دراسة املؤشرات هو ما يلي:  إن أهم م 

 األداء االقتصادي (1
 :قياس األداء االقتصادي من خاللمت 

 القوائم والتقارير املالية اليت تعدها املؤسسة كل هناية سنة؛ 
 نظام ، التسويق، املوارد البشرية...اخل(، نتاجتقارير النشاط الدورية للمؤسسة )الشراء، اإل

 ؛ ت التقديريةاملوازنا
 ية، التموين و نتاجو استغالل الطاقة اإل نتاجالتقديرات السنوية لكل من: رقم األعمال، اإل

 استهالك املواد و املستلزمات، املوارد البشرية ...؛ 
 رضا الزبائن؛ جتري املؤسسة سنويا استقصاءات متس عينة من الزبائن، ومن خالل  تبيانسا

 قياس مستوى رضا الزبائن. نتائج هذه االستقصاءات يتم 
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 األداء االجتماعي (2
 ،حمل الدراسة تركز على املؤشرات اليت تتعلق باألجور واالمتيازات االجتماعية املرتبطة باألجور املؤسسة

إىل الرتكيز على تكوين املورد  ةوتركز على عدد حوادث العمال الستخدامها برامج للحد من ذلك، باإلضاف
 البشري.
 ةتويل املؤسس حيث ال ،ن املؤشرات اليت تتعلق بتقييم املستوى االجتماعي غري مستعملة متامايف حني أ 

حمل الدراسة أي اهتمام للمؤشرات املتعلقة بالعدالة واملساواة سواء املساواة االجتماعية أو املساواة بني الرجل 
 . احمليط هبا وليه للمجتمع احملليال تعتمد على مؤشرات تسمح بدراسة وتقومي االهتمام الذي تو  ،واملرأة

 األداء البيئي (3
أن هذه املؤشرات تقريبا  تبني فقدمسنت عني الكبرية مؤسسة صناعة اإل يف البيئي األداء مؤشرات  خبصوص
 :لجوانب التاليةل وفقاليها يف تقارير التسيري إيتم االشارة 
 التكوين أنشطة عن ووصفية كمية ماتمعلو  تضمن يف التقرير فقد اإلداري؛ األداء ملؤشرات بالنسبة 

 التقارير حتتوي مل حني يف البيئية، اإلدارة أنشطة خبصوص وصفية ومعلومات البيئة، جمال يف والتحسيس
 وحاالت البيئة محاية برامج بتقييم املتعلقة كذلك  ،األخرى اإلداري األداء مؤشرات عن معلومات على
 ؛البيئية القوانني مع التوافق عدم
 مل حني يف واملواد، الطاقة باستهالك تتعلق كمية مؤشرات إدراج مت التشغيلي؛ األداء ملؤشرات سبةبالن 

 ؛واملخلفات البيئية اجلوية كاالنبعاثات األمهية ذات أخرى مؤشرات عن اإلفصاح يتم
 على املؤسسة ألنشطة السلبية البيئية التأثريات عن كمية معلومات ترد مل البيئية؛ احلالة ملؤشرات بالنسبة 

  ؛والرتبة املياه اهلواء، نوعية
 بإبراز البيئي بأدائها املؤسسات هتمامال اإلجيابية االنعكاسات عن معلومات التقارير تتضمن مل كما 

 يتم مل واملواد الطاقة استهالك تطور حتليل عند فمثال ،اإلطار هذا يف حققتها اليت والوفورات املنافع
 استخدام عن الناجتة والطاقة املواد يف الوفورات إىل يعود االستهالك خنفاضا أسباب من أن إىل إلشارة

 ؛للبيئة الصديقة التكنولوجيا
 سنة من التسيري تقارير يف البيئي األداء عن املعلومات فيها أدرجت اليت احملاور حمتوى تطور تتبع بعد 

 حجم حيث نم البيئة محاية يف رواالستثما واملواد الطاقة استهالك عن اإلفصاح أن لنا تبني ألخرى
 ونوع حجم يف اخنفاض هناك كان بينما ،املدروسة الفرتة خالل تغيري دون ظل املعلومات ونوع

 إدراج حنو األخرية السنوات يف الدراسة حمل املؤسسة اجتهت إذ ،البيئة إدارة حمور يف املدرجة املعلومات
 ؛حسنيالت بإجراءات تتعلق اليت فقط الوصفية املعلومات

 املتبقية املواد مبيعات حسابات 
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 تطبيق اإلطار( مكانيةإ)تقييم  المستدام داءاألقياس مؤشرات  :الفرع الثاني
 هي التقارير إلعداد العاملية ، واملبادرةالتقارير إلعداد العاملية لمبادرةل وفقا   االطار احملاسيب املقرتح صمم

 . العامل يف استخداما الطوعية املستدامة التنمية تقارير إعداد أطر أكثر تطور منظمة
 .عنها واالفصاح تقييمها مث ومن املعلومات تقدير أو/و جلمع الالزمة قمنا بتصميم اإلجراءات وقد

مبؤسسة  بصفة كاملة أو جزئية اجلدول املوايل يوضح املؤشرات اليت مت حساهبا وفقا لإلطار احملاسيب املقرتح
  :صناعة اإلمسنت عني الكبرية

 المحاسبي المقترح مكانية تطبيق اإلطارإتقييم  :5-62جدول رقم
 االستجابة)مجال التغطية( مؤشر االطار المقترح بنود االطار

 الجزء األول

 )المالمح التنظيمية( العنوانصفحة 
 كامل ؤسسة االقتصادية؛سم املإ 
   التنمية املستدامة؛احملاسيب عن عنوان تقرير - 
  2015 ؛تاريخ النشر 
  كامل املوقع االلكرتوين 

 _ جدول المحتويات الجزء الثاني
 كامل ؤسسةخطاب رئيس مجلس اإلدارة أو المدير التنفيذي للم الثالث الجزء

 الجزء الرابع

 _ التنفيذي الملخص
 كامل االسرتاتيجية؛ 
 كامل ؛الرؤية 
 كامل الرسالة؛ 
 :ؤسسةقها للمحتدد املنافع اليت ميكن أن حتق المنافع 

ؤسسة وأصحاب املصاحل من مبادرات االستدامة اخلاصة بامل
 االقتصادية؛

_ 

 :تلخص العوائق والقيود اليت واجهت  القيود واالستجابات
عند تنفيذ مبادرات االستدامة، وكيفية استجابة  ؤسسةامل
 والشفافية واملساءلة. هلا وفرص التعلم ؤسسةامل

- 

 الجزء الخامس
  ؤسسة االقتصاديةمنبذة عن ال
 كامل ؤسسة االقتصادية؛اسم امل 

 كامل ؛العالمة التجارية 
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 كامل مؤسسة االقتصادية؛املنتجات واخلدمات الرئيسية لل 

 كامل ؛اهليكل التنظيمي والقطاعات الرئيسية والفروع 

 كامل ؛موقع املركز الرئيسي 

 ية؛ؤسسات االقتصادعدد وأمساء الدول اليت تعمل هبا امل - 

 كامل ؛طبيعة امللكية والشكل القانوين 

 كامل ؤسسات االقتصادية؛األسواق اليت ختدمها امل 

 كامل ؤسسة االقتصادية؛رؤية امل 

 كامل ؤسسة االقتصادية؛رسالة امل 

  على سبيل املثال، العمل اجلماعي، القيادة،  املؤسسةقيم(
م، التميز، األداء، االحرتام، املساءلة، االبتكار، التعل

 ؛وغريها(
 كامل

 كامل .ؤسسة االقتصاديةأولويات امل 

 سادسال الجزء

  نبذة عن التقرير
 2015_2011 ؛الفرتة اليت يغطيها التقرير 
 ؛تاريخ أخر تقرير / 
  ،سنوي ؛غريها(...دورة التقرير )سنوية، ربع سنوية 
 ؛نطاق التقرير / 
  ثالث يقدم الضمان )حتديد ما إذا كان هناك طرف

 خدمات تأكيد الثقة خاصة بالتقرير(.
 ال يوجد

 الجزء السابع

  حوكمة المؤسسات
  جزئي ؤسسة؛ داخل امل ومبادئ حوكمة املؤسساتهيكل 

  كامل ؛األطراف ذات املصلحةمشاركة 

  كامل ؛الرئيسيني األطراف ذات املصلحةبقائمة 

  كامل لحةاألطراف ذات املصأولويات ومتطلبات احلوار مع 

 الجزء الثامن

  مؤشرات األداء
  األداء االقتصادي

  كامل جودة خدمات ما بعد البيع املقدمة للعمالء 
 كامل جودة املنتج او اخلدمة اليت تنتجها املؤسسة 
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 كامل مقبوضات العمالء 
 كامل مدفوعات املوردين 
 مدفوعات الضرائب والرسوم  
 احمدفوعات الفوائد على األرب  
 كامل االرباح السنوية واالرباح احملتجزة 
 كامل مدفوعات املوظفني 
 كامل توزيع االرباح السنوية على املسامهني 
  كامل جودة العالقة مع العمالء 
 كامل جودة العالقة مع املوردين 
  املستوى العام للرواتب واالجور اليت تدفعها مقارنة مع احلد

 ستوى احمللي دىن لألجور على املاأل
 ال توجد معلومات

  كامل احلصة السوقية للمؤسسة يف جمال الصناعة اليت تعمل هبا 
 كامل ية للمؤسسة يف جمال الصناعة اليت تعمل هبانتاجاحلصة اإل 
  املنح واملساعدات املالية اليت حتصل عليها املؤسسة من

 احلكومة
 مل تتوفر لنا

 تقدمها املؤسسة  املنح واملساعدات والقروض اليت
 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 جزئي

  االنفاق الرأمسايل للمؤسسة على البنية التحتية واخلدمات
 املقدمة للبيئة اليت تعمل هبا

 جزئي

  نسب االدارة العليا املعينة من اجملتمع احمللي يف مواقع
 العمليات العامة

 جزئي

 ) كامل نسب االنفاق على املوردين )املشرتيات 
  املخاطر والفرص اليت تولد تغريات هامة يف االنفاق او

 الدخل على املؤسسة
 ال توجد

 كامل األداء البيئي 
  كامل النفايات حسب درجة خطورهتا يف املؤسسة 
 كامل اإليرادات املتأتية نتيجة بيع النفايات 
 كامل اثار املادية للتلوث يف املؤسسة 
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 كامل ؤسسة نتيجة التلوثمصاريف الصيانة يف امل 
 جزئي كمية احملروقات املستخدمة يف انشطة املؤسسة 
 كامل كمية املياه املستخدمة يف انشطة املؤسسة 
 كامل كمية الطاقة الكهربائية املستخدمة يف انشطة املؤسسة 
  كمية املواد املستخدمة يف نشاط املؤسسة من حيث احلجم

 و الوزنأ
 كامل

  كامل اليت يتم اعادة تدويرها واستخدامها نسية املياه 
  قيمة املبالغ النقدية اليت تدفعها املؤسسة لغرامات تفرض

 عليها بسبب عدم االلتزام بالقوانني واللوائح البيئية
 كامل

  نسبة املواد املستخدمة يف النشاط التشغيلي كموارد يتم
 مل تتوفر لنا اعادة تدويرها 

  هبا املؤسسة لتخفيض االستهالك من املبادرات اليت تقوم
 جزئي احملروقات

  املبادرات اليت تقوم هبا املؤسسة لتخفيض االستهالك من
 الطاقة الكهربائية 

 جزئي

  املبادرات اليت تقوم هبا املؤسسة لتخفيض االنبعاثات
 املباشرة وغري املباشرة من استخدام الطاقة  

 جزئي

 حملمية واملناطق ذات التنوع مواقع املؤسسة جبوار املناطق ا
 مل تتوفر لنا البيولوجي

  مل تتوفر لنا اثار السلبية واالجيابية على املناطق املتأثرة من احملمية 
  كمية االنبعاثات اهلوائية نتيجة التلوث املنبعث من نشاط

 املؤسسة
 كامل

 مل تتوفر لنا ثار البيئية لنقل املواد واملنتجات األ 
 كامل ين اخلاضعني للتقيم البيئيعدد املورد 

  األداء االجتماعي
 كامل امجايل عدد العمال تبعا للمناصب املوجودة 

 كامل حركة العمال تبعا للحاالت املمكنة يف املؤسسة 

  كامل عدد املوظفني من االناث 
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 كامل حتسن الرفاهية املادية واملعنوية للعمال 

 كامل مصاريف تدريب العمال 

 كامل ضرار التلوث على العمال ا 

 كامل التامني االجتماعي للعمال 

 كامل عدد حوادث العمل 

  طبيعة وفعالية اللوائح الداخلية املطبقة يف املؤسسة للحد من
 الفساد االداري واملايل

 جزئي

  مدى توافق السلع واخلدمات اليت تنتجها املؤسسة مع القيم
 االخالقية السائدة يف اجملتمع

 كامل

  مدى عدالة شروط العقود املربمة مع املوظفني ومدى
 كامل توافقها مع قواعد قانون العمل 

  مدى عدالة اسعار السلع واخلدمات باملقارنة مع تلك يف
 كامل املؤسسات املنافسة

  مدى توافق النظم واللوائح الداخلية املطبقة يف املؤسسة مع
 حقوق االنسان

 جزئي

 لربامج التدريبية اليت تنظمها املؤسسة سنيا عدد الورش وا
 لتنمية وتطوير مهارات املوظفني 

 كامل

  طبيعة وفاعلية الربامج اليت تطبقها املؤسسة لتقييم اثار
 مل تتوفر  انشطتها على اجملتمع

  عدد املوظفني من العمالة الوطنية منسوبا اىل امجايل العمالة
 املوظفة هبا

 مل تتوفر لنا

 وفعالية النظم اليت تطبقها املؤسسة لتقييم خماطر  طبيعة
 عملها على اجملتمع هلدف احلد من هذه املخاطر 

 مل تتوفر لنا

  مزايا التامني الصحي واملزايا العينية االخرى اليت توفرها
 املؤسسة باملقارنة مع تلك اليت توفرها املؤسسات املنافسة 

 كامل

 ةلة املستخدمة يف أنشطنسبة عدد االناث يف هيكلة العما 
 كامل املؤسسة 

  جزئيامجايل قيمة املسامهات املالية والعينية اليت تقدمها املؤسسة 
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 للمنظمات واجلمعيات اخلريية 
 من إعداد الباحث المصدر:

من خالل اجلدول ألعاله، يالحظ أن أجزاء االطار احملاسيب املقرتح لتطبيق نظام احملاسبة عن التنمية 
وهذا حسب ما توفر للباحث من معلومات واجتهاده يف إن أمكن القول مة مطبقة بشكل كامل وجزئي املستدا
 سواء داخلها أو خارجها. ؤشرات باملؤسسة حمل الدراسةالبعض من املحساب 
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 :الفصل الخامس خالصة
ب فيها باليت تتس ة املستدامةاملتعلقة بأبعاد التنميمن خالل هذا الفصل عرض ألهم املشكالت  لنااو حلقد 

للحد من التلوث  والتنمية املستدامةبالضبط مصلحة البيئة  هاتخذة على مستو جراءات والتدابري املاملؤسسة، واإل
اهلوائي من خالل إدخال تكنولوجيا جديدة )مرشحات ومصايف للحد من تلوث  ثالبيئي للصناعة خاصة التلو 

التقليل من  إىلتتحمل أعباء بيئية حقيقية، وبانتهاجها لسياسة بيئية هتدف ا جعل املؤسسة مم ،اهلواء، املاء(
انبعاثات الغازات والغبار، وترشيد استخدام املوارد املختلفة، استجابة للمتطلبات التشريعية البيئة اليت فرضتها 

 ،سطيفواليت جتسدها مديرية البيئة لوالية  يةاحلكومة اجلزائر 
البيئية، ويف هذا  اإلدارةلويات أو كبريا بإدارة النفايات الصناعية كأحد   ماااهتم SCAEK لتأو كما          

صناعة والتخلص املالئم بيئيا منها، كما حترص على الختفيض كمية النفايات املتولدة عن  إىل اإلدارةالشأن تسعى 
 ؛اخلطرة مديرية البيئة خاصة إذا تعلق األمر بالنفايات اخلاصة إىلتقدمي تقارير سنوية 

بصحة  ، واالهتماموامتيازاهتا جور العادلةاهتماما كبريا مبوردها البشري من ناحية األ SCAEKكما أولت 
رات وكفاءات املستخدمني دتنمية قو ، العمال ووقايتهم من حوادث العمل من خالل تدابري واجراءات تقوم هبا

 وتطوره؛ مبوجب خمطط تكويين وحتسسي يتناسب

نظام للمحاسبة عن التنمية املستدامة ألهنا متتلك ليست بعيده عن تطبيق   SCAEK أن  يف األخري   
الباحث مأل احللقات املفقودة حول هذا  حاولبعاد التنمية املستدامة بداخلها، وقد أنظام معلومات مبعثر حول 

االطراف ذات املصلحة املرتبطني هبا و  SCAEKـــــــــــــبالنظام وهذا مما اتيح له من معلومات حول معطيات االستدامة 
  .(12 رقم: اخلاص )ينظر اىل امللحقطار احملاسيب املقرتح اإلإدماجها يف واجتهاده يف حساب بعض املؤشرات و 
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حملاسبة التنمية املستدامة يف امقرتح لتطبيق نظام  حماسيبحماولة وضع إطار ىل إهدفت هذه الدراسة 
والطرق احملاسبية املتعارف  لألساليب، وفقا )مؤسسة صناعة االمسنت عني الكبرية( اجلزائريةاملؤسسة االقتصادية 

  .يف شكل تقرير يسمى تقرير التنمية املستدامة ن ممارستها، ومن مث اإلفصاح عاحملاسبة املاليةعليها من منظور 
ما ييف التشريعات والقوانني ال س التنمية املستدامةهتمت اجلزائر كغريها من الدول برتسيخ وتضمني إحيث 

ما يضع  ،SCAEK بــــــــمسنت فيما خيص املؤسسات الصناعية املصنفة ملوثة من الدرجة األوىل، كصناعة اإل
مسنت من ن صناعة اإلأخاصة و  ،على هذه األخرية واجبة التطبيق واالجتماعية بيئيةال على اجلوانب التزامات

 ذات األمهية يف عمليات التنمية واإلنشاء والتعمري يف اجلزائر. االسرتاتيجيةالصناعات 
 واحدة من املؤسسات الرائدة يف جمال البيئة من ناحية محايتها -سطيف-عني الكبريةمسنت مؤسسة صناعة اإل      

دىن مستوياته سواء من أىل إض التلوث يختفمن ىل حد كبري إفقد متاشت مع القوانني اليت اصدرهتا الدولة واستطاعت 
  مراضىل متكنها من ختفيض نسب األإهم امللوثات ملخرجات انتاجها، باإلضافة أالرتبة واهلواء والضوضاء باعتبارها 

عكس باإلجياب على اجملاالت نوهو ما ي ،مسى الذي تريده الدولة حتقيقه وغرسه داخل كل مؤسساهتاوهو اهلدف األ
يف السوق، وصورة  قيمةمر الذي اكسبها األرباح متفاوتة، أاالقتصادية هبا من حيث عمليات االنتاج والبيع وحتقيق 

 .من زبائنها وحميطهاو خارجها أي مع عماهلا أحمسنة سواء داخلها 
النقاط  موضحة يف قرتحاتاملىل مجلة من إو  يدانيةاملالنظرية، ىل النتائج إتوصل الباحث من خالل هذه الدراسة 

 :التايل
 النظرية وال: النتائجأ

 سفرت الدراسة عن النتائج النظرية التالية:أ
 بدال تعمل أن جيب األعمال خالله من متاما جديد أمنوذج أنه حيث من االقتصادية، املؤسسات استدامة (1

 التجارية األعمال  يف واالجتماعية البيئية للجوانب املمنهجة اإلدارة دمج إىل الربح تعظيم مناذج متابعة من
 تتمثل جماالت أربعة من عناصره املؤسسات استدامة مفهوم ويستمد االقتصادية، اجلوانب مع جنب إىل جنبا

 لةأمس ونظرية املصلحة، ذات األطراف نظرية للمؤسسات، االجتماعية املسؤولية املستدامة، التنمية: يف
 املؤسسات؛

تقرير التنمية املستدامة هو تقرير سنوي يتم اصداره من قبل املؤسسات املسؤولة، لإلفصاح عن اثارها يف  (2
داء واالفصاح عن ميثل التقرير الوسيلة لقياس األحيث اجملاالت البيئية واالقتصادية واالجتماعية واالخالقية،  

، انطالقا من مسؤولية املؤسسة يف تعزيز التزاماهتا جتاه ممارسات التنمية املستدامةدور املؤسسة يف جمال 
 ؛االستدامةتوقعات االطراف ذات املصلحة هبدف حتقيق 

من شأهنا تضمن توفري  ،إن اخلطوة األوىل جتاه تقرير االستدامة املتكامل يتطلب تصميم نظام معلومات (3
داء الرئيسية هلا حساب مؤشرات األعلى حنو ميكن من خال ،املعلومات الداخلية الصحيحة وجعلها متاحة

 اليت يتم تضمينها يف االدارة االسرتاتيجية، وهذا ما ميثل الوظيفة احملورية للمحاسبة عن التنمية املستدامة؛
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جل التسجيل والتقرير عن أنشطة والطرق والنظم املطلوبة من احملاسبة عن التنمية املستدامة تتعامل مع األ (4
مهية هو قياس التفاعالت والروابط بني القضايا أكثر والشيء األ ، والبيئية واالقتصاديةمور االجتماعية األ

بعاد الثالثة للمنظور العام للمحاسبة عن التنمية املستدامة االجتماعية والبيئية واالقتصادية اليت تشكل األ
 االستدامة؛واالفصاح عنها يف تقرير 

من القرن املاضي شرعت يف تكوين ادارة متخصصة تسمى ادارة يف الدول املتقدمة منذ حقبة الثمانينات  (5
التنمية املستدامة، ختتص بإصدار تقارير ملحقة بتقاريرها املالية التقليدية تفصح فيها عن تلك االلتزامات 

 ؛تقارير االستدامة اسمحتت 
املؤسسات  أناالقتصادية وقلتها، فنجد  ااملؤسسات االقتصادية العربية ال تزال تراهن على ضعف مؤسساهت (6

باإلضافة إىل النقص الفاتح  ،التنمية املستدامةيف الدول العربية وبدرجة قليلة من الوعي لاللتزام بالتقرير عن 
 ؛لالستدامة يف أنظمة احملاسبة البيئية واالجتماعية

ية يف هيكله، بينما يشتق مضمون إطار على أمنوذج احملاسبة املالية التقليد احملاسيب املقرتح يعتمد اإلطار (7
عمل احملاسبة عن التنمية املستدامة من مداخل عديدة قام العديد من الباحثني يف جمال احملاسبة 

 GRIمبادرة التقارير العاملية لالستدامة خذ الباحث أ، حيث بدراستها للربط بني احملاسبة واالستدامة
 طار؛كمدخل لتطبيق هذا اإلاجليل الرابع  

اإلطار بتطوير هيكله بتغيري اهلدف من النظام احملاسيب املايل وجعله يتناسب مع حتديات  يعتمد  (8
توصل  حيثوتوقعات األطراف ذات املصلحة هبا،  اجلزائرية االستدامة بالنسبة للمؤسسات االقتصادية

املستدامة يف  الباحث إىل جمموعه من النقاط اليت من خالهلا يتم تطبيق نظام احملاسبة عن التنمية
)املالمح  صفحة العنوان( أجزاء تتمثل يف: 08، حيث تتكون من مثانية )اجلزائرية املؤسسة االقتصادية

 ،امللخص التنفيذيؤسسة، للم العامخطاب رئيس جملس اإلدارة أو املدير ، جدول احملتوياتالتنظيمية(، 
املستدام  ، ويف األخري مؤشرات األداءواملشاركةاحلوكمة ، نبذة عن التقريرؤسسة االقتصادية، نبذة عن امل

 ؛)االقتصادية، البيئية واالجتماعية(

إن االطار احملاسيب املقرتح لتطبيق نظام احملاسبة عن التنمية املستدامة واملبين على معايري مبادرة التقارير  (9
موي املستدام ، يعمل على تسجيل األنشطة ذات املضمون التنالعاملية لالستدامة اجليل الرابع

)االقتصادي، البيئي واالجتماعي( اليت تقوم هبا املؤسسة االقتصادية، وإعطاء صورة صادقة حول وضع 
 االستدامة وبتايل تقدمي معلومات مفيدة يف شكل تقرير االستدامة لألطراق ذات املصلحة.

 ثانيا: النتائج الميدانية
 التالية: يدانيةسفرت الدراسة عن النتائج املأ
كبرية تقوم بتبين ممارسات املسؤولية االجتماعية والبيئية من خالل تطبيق المؤسسة صناعة اإلمسنت عني   (1

تقنيات وأدوات وأساليب إدارية حديثة، تضمن من خالهلا منط اسرتاتيجي تسيريي يعمل لصاحل االعتبارات 
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ساليب املستخدمة هم هذه األأحيث جند من بني  االقتصادية، االعتبارات البيئية واالجتماعية عالوة عن
يزو العاملية إلدارة اجلودة والبيئة والصحة والسالمة املهنية نظمة التسريية املستمدة من مواصفات اإلاأل
 (؛18000، 14000، 9000)

لتنمية ل )االقتصادية، البيئية واالجتماعية( بعادأحماسبية مكتوبة وواضحة خاصة بقياس  تغياب سياسا (2
البعد املايل  الوحيدة تركز على حصراحملاسبية  فالسياسة  ،كبريةالمؤسسة صناعة اإلمسنت عني املستدامة يف 

 ؛فقط من خالل تقاريرها املالية السنوية لالستدامة
صبح أفقد  ،سنة 40كثر من أمر على تصميمه  كبريةالؤسسة صناعة اإلمسنت عني النظام احملاسيب املتبع مب (3

 عمال الدولية خبصوص جماالت التنمية املستدامة؛املتغريات املستجدة يف بيئة األغري قادر على التأقلم مع 
 األداء االقتصادي من خالل:املؤسسة حمل الدراسة تركز على مؤشرات  (4

 القوائم والتقارير املالية اليت تعدها املؤسسة كل هناية سنة؛ 
  تقارير النشاط الدورية للمؤسسة )الشراء، اإلنتاج، التسويق، املوارد البشرية...اخل(، نظام

 املوازنات التقديرية؛ 
  التقديرات السنوية لكل من: رقم األعمال، اإلنتاج واستغالل الطاقة اإلنتاجية، التموين و

 استهالك املواد واملستلزمات، املوارد البشرية ...؛ 
 زبائن؛ جتري املؤسسة سنويا استقصاءات متس عينة من الزبائن، ومن خالل استبيان رضا ال

 نتائج هذه االستقصاءات يتم قياس مستوى رضا الزبائن. 
اليت تتعلق باألجور واالمتيازات االجتماعية األداء االجتماعي املؤسسة حمل الدراسة تركز على املؤشرات  (5

إىل  ةستخدامها برامج للحد من ذلك، باإلضافال إلاملرتبطة باألجور، وتركز على عدد حوادث العم
يف حني أن املؤشرات اليت تتعلق بتقييم املستوى االجتماعي غري ، الرتكيز على تكوين املورد البشري

مستعملة متاما، حيث ال تويل املؤسسة حمل الدراسة أي اهتمام للمؤشرات املتعلقة بالعدالة واملساواة سواء 
أو املساواة بني الرجل واملرأة، وال تعتمد على مؤشرات تسمح بدراسة وتقومي االهتمام  املساواة االجتماعية

  ؛الذي توليه للمجتمع احمللي احمليط هبا
أن هذه املؤشرات  تبني مسنت عني الكبرية فقدمؤسسة صناعة اإل يف البيئي األداء مؤشرات  خبصوص (6

 للجوانب التالية:تقريبا يتم االشارة إليها يف تقارير التسيري وفقا 
 التكوين أنشطة عن ووصفية كمية معلومات تضمن يف التقرير فقد اإلداري؛ األداء ملؤشرات بالنسبة 

 التقارير حتتوي مل حني يف البيئية، اإلدارة أنشطة خبصوص وصفية ومعلومات البيئة، جمال يف والتحسيس
 وحاالت البيئة محاية برامج بتقييم املتعلقة األخرى، كذلك اإلداري األداء مؤشرات عن معلومات على
 البيئية؛ القوانني مع التوافق عدم
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 مل حني يف واملواد، الطاقة باستهالك تتعلق كمية مؤشرات إدراج مت التشغيلي؛ األداء ملؤشرات بالنسبة 
 واملخلفات؛ البيئية اجلوية كاالنبعاثات األمهية ذات أخرى مؤشرات عن اإلفصاح يتم
 على املؤسسة ألنشطة السلبية البيئية التأثريات عن كمية معلومات ترد مل البيئية؛ احلالة ملؤشرات بالنسبة 

  ؛...إخلوالرتبة املياه اهلواء، نوعية
 املنافع بإبراز البيئي بأدائها املؤسسات الهتمام اإلجيابية نعكاساتاال عن معلومات التقارير تتضمن مل 

 إىل إلشارةا يتم مل واملواد الطاقة استهالك تطور حتليل عند فمثال اإلطار، هذا يف حققتها اليت والوفورات
 التكنولوجيا استخدام عن الناجتة والطاقة املواد يف الوفورات إىل يعود االستهالك اخنفاض أسباب من أن

 للبيئة؛ الصديقة
 سنة من التسيري تقارير يف البيئي األداء عن املعلومات فيها أدرجت اليت احملاور حمتوى تطور تتبع بعد 

 حجم حيث من ،البيئة محاية يف واالستثمار واملواد الطاقة استهالك عن اإلفصاح أن لنا تبني ألخرى
 ونوع حجم يف اخنفاض هناك كان بينما املدروسة، الفرتة خالل تغيري دون ظل املعلومات ونوع

 إدراج حنو األخرية السنوات يف الدراسة حمل املؤسسة اجتهت إذ البيئة، إدارة حمور يف املدرجة املعلومات
 التحسني؛ بإجراءات تتعلق اليت فقط الوصفية املعلومات

 ؛نواعهاأالفضالت بكل  مبيعات على املؤسسة حمل الدراسة تتوفر  
رغم حتمل املؤسسة جمموعة من األعباء اليت مت دجمها يف حسابات البعد املايل بشكل مباشر )اليت قمنا  (7

مسنت عني الكبرية( وما طارات مؤسسة صناعة اإلإبفصلها عن التكاليف االقتصادية واملالية حسب خربات 
ح إىل فتح حسابات ما ال تطهنأمن ايرادات على املستوى االقتصادي، البيئي واالجتماعي، إال انعكس ذلك 

، وهذا السبب يرجع إىل عدم وجود قوانني أو حىت حمفزات للقيام هبذا واالجتماعية خاصة باألبعاد البيئية
 النوع من احملاسبة؛ 

طار احملاسيب املقرتح لقياس التنمية املستدامة يف املؤسسات االقتصادية، حيقق االفصاح الواضح إن هدف اإل (8
دراك احملاسيب لتطبيق نظام احملاسبة واملعايري اليت يقوم عليها هذا االطار، مما يزيد من الوعي واإللكافة املبادئ 

 لتحقيق استدامتها؛ مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبريةعن التنمية املستدامة يف 
اخلها، بعاد التنمية املستدامة بدأمتتلك مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية نظام معلومات مبعثر حول  (9

وقد حاول الباحث مأل احللقات املفقودة حول هذا النظام وهذا مما اتيح له من معلومات حول معطيات 
لتطبيق نظام احملاسبة عن التنمية املستدامة  طار احملاسيب املقرتحاإلبإدماجها يف  SCAEKبـــــــــــــاالستدامة 

 .)االقتصادية، البيئية واالجتماعية( املنظورات ياسلق
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 صحة الفرضيات ختباراثالثا: 
 سنقوم يف هذه النقطة باختبار الفرضيات اليت مت وضعها بصحتها من عدمها كما يلي: 

يوجد في الفكر المحاسبي مداخل متكاملة لقياس التنمية المستدامة في  "ولى: الفرضية األ (1
 ." المؤسسات االقتصادية لتحقيق استدامتها

ة عن التنمية املستدامة تقوم على مبادئ وتطبيقات احملاسبة املالية بللمحاسن معظم املداخل املختلفة إ
ايل مجإالتكلفة املستدامة وحماسبة خمزون املوارد الطبيعية وحماسبة  التقليدية، أن مفهوم صيانة راس املال املستخدم يف

عتماد، وليس من عن ذلك اإلمثلة أالبيئية تعترب  وااللتزاماتصول ىل تقييم األإ ةباإلضافالتكلفة وحماسبة املخزون 
عراف احملاسبة أزمات البيئية واالجتماعية للتنمية املستدامة؛ قد قامت على املفاجئ فإن استجابة مهنة احملاسبة لأل

 ؛وهو ما يثبت صحة هذه الفرضيةدارية، املالية واإل
طار المحاسبي التنمية المستدامة وفقا لإليحقق التنظيم المحاسبي لعملية قياس " الفرضية الثانية: (2

 ."المقترح متطلبات التقرير عن االستدامة بشكل متكامل
قرتح لقياس التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية، الذي املاسيب احملطار إن التنظيم احملاسيب وفقا لإل

على احملاسيب املقرتح اإلطار  عتمدايأخذ يف حسبانه مدى توسع وتعقد ذلك األمنوذج اجلديد للمحاسبة، حيث 
إرشادات احملاسبة عن التنمية  ه منأمنوذج احملاسبة املالية التقليدية يف هيكله، بينما يشتق مضمون إطار عمل

استخدمت مصفوفة واسعة من املؤشرات لقياس األداء اجتاه حتقيق هدف اليت املستدامة ملبادرة اإلبالغ العاملية؛ 
االستدامة، حيث أن النمط األخري إلرشادات احملاسبة عن التنمية املستدامة املرتبطة مببادرة التقرير العاملية 

Global Reporting  Initiative  إىل وصوال 2002املنشورة يف القمة العاملية عن التنمية املستدامة عام 
(، قد وفر إطار عمل حماسيب لتطبيق نظام G4)( أو ما أطلق عليه اجليل الرابعGRI,2013)التعديل األخري 

يف األنشطة املرتبطة  االقتصاديةاملؤسسة  لتوفري معلومات تفيد يف تقييم إسهاماتاحملاسبة عن التنمية املستدامة؛ 
 املؤسسات االستدامة تقارير إعداد يساعد والبيئية لالستدامة والتقرير عنها، حيث االجتماعية، االقتصاديةباألبعاد 

 االستدامة تقرير ويتضمن استدامة؛ أكثر عملياهتا جتعل لكي التغيري وإدارة األداء، قياس األهداف، حتديد على
 أو إجيابية كانت سواء - واالقتصاد واجملتمع البيئة على املؤسسة االقتصادية آثار حول ومعلومات فصاحاتا

 قضايا النظرية القضايا من جتعل االستدامة فإن تقارير اآلثار؛ هذه حتديد خالل ومن بشكل متكامل، سلبية،
املؤسسة االقتصادية  أنشطة على االستدامة تطورات تأثريات وإدارة فهم يف يساعد مما وحمددة، ملموسة

  ؛وهو ما يثبت صحة هذه الفرضية ،واسرتاتيجيتها
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يمكن تطبيق اإلطار المحاسبي المقترح لنظام المحاسبة عن التنمية المستدامة، " الفرضية الثالثة: (3
 ".-سطيف–كبيرة الفي مؤسسة صناعة االسمنت عين 

مؤسسة  لتطبيق نظام احملاسبة عن التنمية املستدامة يف طار احملاسيب املقرتح خلصنا من التطبيق العملي لإل
وهذا  لة اجتاه التنمية املستدامة،ؤو خاصة ملمارستها املس ،وجود امكانية فعال لتطبيقه من مسنت عني الكبرية صناعة اإل

 وهو ما يثبت صحة هذه الفرضية. ،دون أن يلقى ذلك أعباء تفوق امكانياهتا املاديةما جاء يف الدراسة التطبيقية 
 قتراحاترابعا: اإل

 الباحث مبا يلي: قرتح، يمن نتائج الدراسةاستنادا إيل ما توصلت إليه هذه 
كفاءة املعلومات اخلاصة قيق  لغرض حت،  اجلزائرية يف املؤسسة االقتصاديةطار احملاسيب املقرتح ضرورة تطبيق اإل  (1

 ؛بالتنمية املستدامة، حيث حيقق متطلبات املوضوعية والعدالة بني كافة االطراف ذات املصلحة
ضرورة العمل على تطبيق االطار احملاسيب املقرتح بغرض تعزيز ممارسات التنمية املستدامة هذا من جهة، ومن  (2

 جهة اخرى حتقيق عناصر املنافسة حمليا ودوليا؛ 
مع ضرورة وجود فريق عمل  اخلاصة هبا، اسرتاتيجية معلنة وواضحة لالستدامةبتحديد  ؤسساتضرورة قيام امل (3

، مما يدعم أفكار حتقق هبا لتحقيق استدامتهااالستدامة يتضمن أفراد وخربات من األقسام املختلفة إلدارة 
 املستدام، لتقييم األداء االطار احملاسيب الذي مت اقرتاحهويدعم ذلك بوجود  املؤسسة االقتصادية،استدامة 

 لألطراف ذات املصلحة؛لتحقيق االستدامة  ؤسسةتوصيل جهود املو 
احملاسبة عن ، حيث يتجاوز دور احملاسبني يف جمال والتدريب املستمر هلمقل مهارات احملاسبني ضرورة ص (4

عمليات مجع وحتليل البيانات، بل يتسع جمال عملهم وميثل حتديا هلم، مع ضرورة التحول  التنمية املستدامة
مية نالتك دورهم يف جمال حتقيق )احملاسبة التقليدية( إيل النظرة اخلارجية، وفهم وإدرا من النظرة الداخلية

 ؛طار احملاسيب املقرتحوهذا ما يتيحه اإل إدارة املخاطرحتديد الفرص و ن خالل املستدامة يف املؤسسة، م
والتوجه طويل األجل للمديرين، فلم يعد األداء املايل فقط هو األطراف ذات املصلحة  مع واحلوار إشراك (5

يف الوقت ؤسسة وال يعرب بصورة كافية عن األبعاد املتعددة لقيمة امل، ؤسسات االقتصاديةاملؤشر ألداء امل
ليتهم، وتوسيع جمال ؤو فمع التغري السريع يف بيئة األعمال أصبح من الضروري تبين منظور جديد ملس ،احلاضر

البيئية ، واألبعاد االسرتاتيجيةوإدارة املخاطر واإلدارة  ؤسساتعملهم ليشمل قضايا جديدة مثل حوكمة امل
، مما يتطلب التوجه طويل األجل لإلدارة وقراراهتا، وإشراك أصحاب املصاحل ؤسساتواالجتماعية لعمليات امل
 ؛االقتصادية املؤسسةمبا يضمن بقاء واستمرار 

العمل على إصدار قوانني ينظم عمليات القياس احملاسيب للتنمية املستدامة والتقرير عنها للعمل بالتوازي مع  (6
 ات الدولية يف هذا اجملال؛التطور 

بالنسبة جلهات اإلشراف علي مهنة احملاسبة، هناك ضرورة إلصدار معايري وإرشادات تساهم يف تنظيم  (7
 ؛، علي أن تغطي هذه املعايري كافة جوانب اإلفصاح عن معلومات االستدامةالتنمية املستدامةاإلفصاح عن 
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لتحديث مقررات احملاسبة لتشمل مقررات خاصة باحملاسبة عن هناك ضرورة ؛ بالنسبة للمؤسسات األكادميية   (8
جمال املمارسة العملية مبا وإعداد برامج تدريبية للمحاسبني لصقل معرفتهم باجلديد يف ؛ لتنمية املستدامةا

 يف بيئة األعمال.احلالية التطورات و  ىيتماش
 خامسا: أفاق الدراسة

 والتدقيق نذكر منها: اسبةاحملأخريا، تقرتح هذه الدراسة جماالت لبحوث مستقبلية يف جمال 
 ؛معوقات تطبيق نظام احملاسبة عن التنمية املستدامة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية 
 املستدامة، تطبيق نظام احملاسبة عن التنمية املستدامة من منظور حماسبة التكاليف 
  ؛يف اجلزائر التنمية املستدامةتقارير  التأكد من بشأن اخلارجني املدققنيدور 
 استدامة املؤسسة االقتصادية. يف حتقيقوظيفة التدقيق الداخلي  دور 

 

  وتوفيقه اهلل بحمد تم
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 امللخص:
املسخدايت يف املؤسست انخًُيت  عٍ احملبسبتنخطبيك َظبو إطبز حمبسيب الخساح حمبونت ْدفج ْرِ اندزاست إىل 

حيث أٌ انًُط األخري ، ، ويٍ مث اإلفصبح عٍ ممبزسخهب يف شكم حمسيس يسًً حمسيس انخًُيت املسخدايتااللخصبديت
املُشىزة Global Reporting Initiativeإلزشبداث احملبسبت عٍ انخًُيت املسخدايت املسحبطت مبببدزة انخمسيس انعبمليت 

، لد وفس إطبز عًم (     ,GRI)وصىال إىل انخعديم األخري  2002يف انمًت انعبمليت عٍ انخًُيت املسخدايت عبو 
املؤسست االلخصبديت يف  نخىفري يعهىيبث حفيد يف حمييى إسهبيبث ،احملبسبت عٍ انخًُيت املسخدايتحمبسيب نخطبيك َظبو 

 .ببألبعبد االلخصبديت، االجخًبعيت وانبيئيت نالسخدايت وانخمسيس عُهباألَشطت املسحبطت 
 مؤسسة "حدي املؤسسبث انصُبعيت إلبو انببحث بدزاست ييداَيت عهً  اهلدف؛ اْر جم حتميكأويٍ  

املعبيري  حسب ،جم انخطبيك انعًهي نالطبز احملبسيب املمخسحأوذنك يٍ ، "SCAEK الكبرية عني مسنتاإل صناعة
 . Global Reporting Initiative (GRI,     )  انصبدزة يف ْرا اجملبل عٍ املببدزة انعبمليت نخمبزيس االسخدايت

نخطبيك َظبو احملبسبت عٍ انخًُيت املسخدايت يف يؤسست  طبز احملبسيب املمخسح خهصُب يٍ انخطبيك انعًهي نإلحيث 
صُبعت اإلمسُج عني انكبرية يٍ  وجىد إيكبَيت فعال نخطبيمّ، خبصت ملًبزسخهب املسؤونت اجتبِ انخًُيت املسخدايت، وْرا يب 

 ت واملبديت.جبء يف اندزاست انخطبيميت دوٌ أٌ يهمً ذنك أعببء حفىق إيكبَيبهتب املبني
 انخمبزيس انعبمليت.ببدزة ي ،بسبت عٍ  انخًُيت املسخدايت، حمبزيس االسخدايتحمحًُيت املسخدايت، : املفتاحية الكلمات

Abstract: 
         this study aimed at attempting to propose an accounting framework to apply the accounting system 

of sustainable development in the economic corporation, and then  disclosure about its practice in a form 

of a report which is called the Sustainable Development Report, where this latter pattern of the accounting 

guidelines for the sustainable development associated with the Global reporting initiative that is published 

at the world summit on sustainable development in 2002 down to the last amendment(GRI,2013); which 

has provided an accounting framework to apply the accounting system for the sustainable development, in 

order to provide useful in assessing the economic corporation's contributions in the activities associated 

with the economic dimensions. 

And to achieve this aim, the researcher has done his field work on one of the industrial corporations 

"cement industry Ain El Kabira SCAEK" so as to apply the proposed accounting framework according to 

the criteria stemmed from the Global Reporting Initiative in this area. 

Where we have came from the practical application of an accounting framework proposed for the 

application of the accounting system for sustainable development in the institution of cement industry Ain 

El Kabira of the possibility of actually apply it, especially its application towards the sustainable 

development, and this is what the fieldwork came out with, without any burden of the financial or 

materialistic potential. 

Key words : Sustainable development, Accounting for sustainable development, sustainability 

reports, Global reporting intiative. 
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