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 ملخص:
، لى البيئة والمجتمع في اغلب المجتمعات لما لها من أثر كبير عطلبات الملحة تاصبحت المحاسبة عن التنمية المستدامة احد الم

وموظفيها  نوفالشركة راس  مدى ادراك ادارةالدراسة إلى معرفة هذه ت سعالبترولية. لذلك  في الصناعات الملوثة خاصة ا بشكل كبيرويبرز هذ
تماعي واالقتصادي ، واالج يئيمدى توافر معلومات تمكنها من االفصاح عن أدائها البالتعرف على و , الهمية المحاسبة عن التنمية المستدامة

وقد استخدمت الدراسة مدخل دراسة الحالة كطريقة للبحث، وذلك لفهم الجوانب  .تطبيق متطلبات التنمية المستدامةوالمعوقات التي قد تحد من 
الدراسة. وتوصلت الدراسة  داة لتجميع البيانات من الشركة محلواعتمدت الدراسة على أسلوب المقابالت الشخصية كأالمختلفة للمشكلة قيد الدراسة. 

 هتكبدت مما على الرغمنب المختلفة للتنمية المستدامة إلى العديد من النتائج تلخصت بأن النظام المحاسبي للشركة ال يولي أهمية لإلفصاح عن الجوا
تمع تجاه تحقيق التنمية االقتصادية لعاملين والبيئة والمجهتمامها بابرامج وأنشطة متعددة تؤكد ا  الشركة من تكاليف في سبيل تطوير وتنفيذ

وما تعود واالجتماعية والبيئية. وقد يرحج سبب ذلك لنقص الخبرات التي يمكنها القيام بذلك, ولعدم الوعي بأهمية اإلفصاح عن التنمية المستدامة 
في تنمية المجتمع  ة الشركةلية( عن مساهم)وصفية وكمية وماعلى توافر معلومات  لمستقصى منهماكد احيث به من منافع على الشركة وبيئتها؛ 

عدم الدراية الكافية بالمعايير واإلصدارات المحاسبية الدولية التي تنظم متطلبات  كما توصلت الدراسة لنتائج مفادها. وبيئيا   واجتماعيا   اقتصاديا  
وتشريعات محلية تلزمها بذلك؛ عدم إلزام المؤسسة الوطنية ؛ عدم وجود معايير قوانين من قبل ادارة الشركة وموظفيها محاسبة التنمية المستدامة

إعداد وتنفيذ وأوصت الدراسة بضرورة  .ادرة على إعداد مثل هذه التقاريرللنفط الشركات بالمحاسبة عن التنمية المستدامة؛ نقص الكوادر الفنية الق
د واإلفصاح عن معلومات تفيد بمساهمتها اتجاه تحقيق متطلبات التنمية برامج تدريبيه للمحاسبيين تمكنهم من اإللمام باإلجراءات الالزمة إلعدا

 المستدامة.

  الكلمات الدالة: التنمية المستدامة، محاسبة االستدامة، شركة رأس النوف لتصنيع النفط والغاز.

Abstract: 
Accounting for sustainable development has become one of the most pressing requirements in most countries 

because of its significant impact on the environment and society. This is particularly evident in polluting 

industries, especially petroleum.  This study sought to explore the extent to which Ras Lanuf's company 

management, and its employees understand the importance of accounting for sustainable development. While it 

searches if information is available to enable the company to disclose its environmental, social and economic 

performance, it also in the meantime explores the obstacles that may limit the application of the requirements of 
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sustainable development to accounting. The research used the case study as a method, in order to understand the 

different aspects of the problem under study. The method relied on personal interviews as a tool to collect data 

from the company. The conclusion is that the company's accounting system does not weigh the required 

importance to disclosing the various aspects of sustainable development.  This comes despite the fact the 

company incurs costs to develop and implement various programs and activities that highlight its concern for 

employees, environment and society towards achieving economic, social and environmental development. The 
reason for this might be the lack of expertise that can do this, and the lack of awareness of the importance of 

disclosing the principles that are related to the sustainable development which brings benefits to the company 

and its environment. The respondents emphasized the availability of information (descriptive, quantitative and 

financial) on the company's contribution to the economic, social and environmental development of society. The 

study, however, found that the the management and the employee of the company are not sufficiently aware of 

the international accounting standards and publications that regulate the requirements of sustainable 

development accounting together with the lack of standards of local laws and regulations. Also, the NOC as a 

regulatory body does not oblige its companies to account for sustainable development in addition to the lack of 

technical staff who can prepare such reports. The study recommended to design and implement training 

programs for the company’s accountants to make them familiar with the procedures necessary to prepare and 

disclose information that contributes to the achievement of the requirements of sustainable development. 

 

Keywords: Sustainable Development, Sustainability Accounting, Ras Lanuf Oil & Gas Manufacturing 

Company, RASCO. 

 
 :مشكلة الدراسةو  مقدمة

ة والمجتمعية يالقضايا البيئب المتزايدنتيجة  لالهتمام 
ية، اتجهت العديد من واعتبارهما جزءا  من التنمية االقتصاد

 طوات جادة نحو التنمية المستدامةاتخاذ خ المنشآت إلى
(Sustainable Development) وضعت أركانها  التي

مم المتحدة للبيئة والتنمية وبّينت ما تنطوي عليه مفوضية األ
، حيث أشارت إلى 1987عام آذار  20لجنة برونتالند( في )

ضرورة اقتراح هذا المفهوم الذي يركز على التقدم االقتصادي 
والعدالة االجتماعية وحماية البيئة، وعّرفتها على أنها التنمية 
التي تفي باحتياجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة 

 Montiel. et) مقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصةاألجيال ال

.al , 2014: 113) 

وضمن نطاق المنشآت وصفت االستدامة ببساطة 
بأنها األخذ باالعتبار اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية 

 :Asif & Searcy, 2014) في أنشطتها واستراتيجياتها

الحالية استراتيجية تضمن تلبية االحتياجات  فهي. (411
للمنشآت وجميع أصحاب المصالح، وكذلك الحفاظ على الموارد 

 ,.Bagdoniene et al)البشرية والطبيعية لألجيال القادمة 

. ولغرض إدراج أبعاد االستدامة في (461-462 .:2011
القرارات  أنشطة واستراتيجيات المنشأة، فإن األمر يتطلب توجيه

يخلق الحاجة إلى نوع جديد االعتبار، مما  فياإلدارية ألخذها 

س في من المعلومات الالزمة لترشيد تلك القرارات، بما ينعك
، من حيث توسيع نطاقها ليشمل إنتاج تطوير نظم المحاسبة

 هذا النوع من المعلومات عن أبعادها الثالثة.
ويرجع الهدف الرئيسي لالستدامة في فلسفتها 

بعاد الثالثة لالستدامة ومبادئها وأبعادها إلى إقامة توازن بين األ
فإقامة المشروعات االقتصادية الكبيرة والمتطورة يجهد البيئة 
سواء من خالل الهدر في استخدامها للموارد الطبيعية القابلة 
للنضوب أو من خالل ما يصاحب بعض المشروعات من 
تلوث للبيئة، وكذلك عدم المساواة بين األفراد في الحياة 

 دية.االجتماعية واالقتصا
اهتم الباحثون في المجال المحاسبي بهذا المفهوم بحيث و 

أصبحت المحاسبة عن التنمية المستدامة امتدادا  للمحاسبة 
االجتماعية والمحاسبة البيئية من حيث القياس واإلفصاح، 
فظهر ما يعرف بالمحاسبة عن التنمية المستدامة أو محاسبة 

 Accounting of Sustainable)االستدامة

Development) لتحقيق التوازن بين مسؤوليتها عن آثارها ،
االقتصادية والبيئية واالجتماعية وبين حاجة المجتمع وخاصة 
أصحاب المصالح المختلفين لمعلومات أكثر شمولية تساعدهم 

 على التخطيط واتخاذ القرارات وتقييم أداء المنشأة.
 من قبل الهتمام بالتنمية المستدامةعلى الرغم من ازدياد ا

تنظيمات لوضع معايير واطار يمكن االسترشاد المؤسسات الو 
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به في التقرير عن انشطه الشركات تجاه تحقيق التنمية 
يعد اختاري  تنمية المستدامةة, اال ان اعداد تقارير الالمستدام

من تتميز به الصناعات النفطية  لمانظرا  و في معظم الدول. 
د قامت الباحثتان باخيتار ات الملوثة فقالصناع كونها احدى

احد الشركات النفطية في ليبيا وهي شركة رأس النوف لتصنيع 
النفط والغاز الجراء دراسة على مدى ادراكها الهمية دورها في 

وبناء  على الدراسة  تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
, فقد تبين وجود برامج تطالعية التي قامت بها الباحثتاناالس

تلفة تشير الى اسهامات الشركة في تحقيق جوانب وانشطة مخ
باهمية الكافية دراية العدم لمستدامة. كذلك اتضح من التنمية ا

الدراسة مشكلة ومن هنا فان  .عن التنمية المستدامة الفصاحا
التعرف عن مدى ادراك شركة رأس النوف  تتمحور حول

مة في لتصنيع النفط والغاز لدور االفصاح عن التنمية المستدا
مشكلة الدراسة في األسئلة  صياغة. ويمكن تحسين قيمة الشركة

 اآلتية:
 ما مدى إدراك موظفي  شركة راس النوف إلنتاج النفط .1

ما  ؟أبعاد التنمية المستدامة والغاز ألهمية اإلفصاح عن 
 هي معوقات اإلفصاح عن معلومات التنمية المستدامة؟

في تحقيق توافر معلومات عن اسهامات الشركة ت هل .2
 وفي حال توفرها هل باإلمكان التنمية المستدامة؟ 

وكيف   الدفاتر والسجالت المحاسبية؟ الحصول عليها من
 ؟هايتم اإلفصاح عن

 :الدراسات السابقة

 : (Bhatia,A.,Tuli,S., 2014 )دراسة -1
ن االستدامة ع الدراسة إلى مقارنة ممارسات االفصاح هدفت

لهند والصين. وتم تطوير المؤشر ، وهما افي اقتصادين رئيسيين
في إطار المبادئ التوجيهية لمبادرة اإلبالغ العالمية 

(GRI.)ليل المحتوى كأداة لجمع البيانات لمجموعة ُاستخدم تح 
 قدمتالتي ، شركة من الصين 19و  شركة من الهند 17

 واظهرت .2011 -2006ستدامة خالل الفترة الزمنية ارير اتق
االستدامة أعلى فيما يتعلق  االفصاح عنالنتائج أن درجات 

 .بالشركات الهندية مقارنة بالشركات الصينية
 :( Searcy & Buslovich, 2014دراسة )-2

استخدام حول الدراسة إلى بيان وجهات نظر المنشآت  هدفت
تقارير االستدامة من خالل سؤالين رئيسيين هما: أوال  كيف 

المنشآت؟ وثانيا  كيف  االستدامة من جانب سيتم وضع تقارير
  .سيتم استخدام تقارير االستدامة داخليا  من جانب المنشآت؟

 منشأة كندية. وبّينت 35تم إجراء مقابالت مع خبراء من 
الدراسة دوافع المنشأة ألعداد تقارير االستدامة، وإمكانية 

أهم القضايا التي تهم المجتمع.  ا من كونهمستقبال   استخدامها
ى أن المنشآت عينة الدراسة اعتمدت بشكل كبير كما أكدت عل

. تقارير االستدامة ( في إعداد GRIعلى المبادئ اإلرشادية لـ )
أن أكثر من  الدارسة إلى عدة نتائج كان من أهمهاتوصلت 

من المنشآت اعتمدت بشكل استثنائي على الموظفين  70%
تخدمت كما ُاس الداخليين لكتابة تقارير االستدامة الخاصة بهم،

زيادة وعي الموظفين في إعداد تقارير اخليا  لد هذه التقارير
رها أداة مرجعية ااعتبأة باستدامة متوازنة وشاملة ألداء المنش

 داخلية.
 :Mistry et al.,2014) )دراسة-3

لمحاسبين اإلداريين عن تصورات او  دراسة ادراكالهذه  تناولت
بإجراء مقابالت دامة ستبالمحاسبة عن اال أدوارهم المتعلقة

محاسبين اإلداريون في مختلف واستقصاءات مجموعة من ال
 وتوصلت لنتائج تشير الى أن المنظمات في نيوزيلندا.

المحاسبون اإلداريون للمنظمات الصغيرة والمتوسطة في 
، مقارنة  ستدامةي المحاسبة عن  االف لهم دور محدودنيوزيلندا 

لعالقة بين احيث ان  برى.بالمحاسبين اإلداريين للمنظمات الك
ترتبط نوع المنظمة وأهدافها العامة لتحقيق التنمية المستدامة 

اسبون اإلداريون في هذا ارتباطا وثيقا باألدوار التي يلعبها المح
  .المجال

  (Schaltegger & Zvezdov, 2015دراسة )-4
تحصل عليها  قدإلى التعرف على الخبرات التي  وسعت
دور  حللت، كذلك لقضايا االستدامة اتبنيه من تالمنشآ

بأن المنشآت اصبح لديها  وبّينت. اسبين في هذا المجالالمح
ادية شفافية أكبر عن تأثيرات أنشطتها االقتص رغبة في تحقيق

 إشراك المحاسبون في قضايا االستدامةوالبيئة واالجتماعية، و 
ي فيما إذا كان من الممكن أخذ معلومات االستدامة ف لخبرتهم

في من جانب اإلدارة  هاماستخدوابار من قبل المنشأة االعت
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للمحاسبين في قضايا  الدور الكبير على واكدت. اتخاذ القرارات
الطرق والنظم المحاسبية وفهم  من خالل تكييف االستدامة

نها يواجهو يمكن أن دوافع تبني محاسبة االستدامة والعوائق التي 
 .في تطبيقيها

  : (Cheng et al., 2015دراسة )-5
معلومات االستدامة على قرارات  بيان تأثيرالدراسة إلى هدفت 

أن تقارير  إلى الدارسة  توصلتو. غير المحترفين المستثمرين
االستدامة تؤثر من خالل مؤشراتها االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية بالقرارات االستثمارية، لكون هذه المؤشرات مفصح 

ومترابطة تعبر عن استراتيجية المنشأة  عنها بصورة متوازنة
وبالتالي تتيح فرصة للمستثمرين غير المحترفين بتقييم أدائها. 
كما توصلت إلى أن المستثمرون ينظرون للمنشآت التي تفصح 
عن تقارير االستدامة بكونها منشآت ذات تأثير إيجابي أكثر 

 أهمية وأكثر مالئمة لالستثمار.
 : (Suttipun ,2015 )دراسة-6

هذه الدراسة الستكشاف مدى األفصاح عن االستدامة في سعت 
التقارير السنوية للشركات المدرجة في بورصة تايالند وتحديد 
العالقات بين خصائص الشركات ومستوى عن االفصاح 
االستدامة. استخدم الدراسة تحليل المحتوى حسب عدد الكلمات 

ة. أشارت النتائج لتحديد مستوى اإلبالغ عن التنمية المستدام
إلى زيادة في مستوى االفصاح بين هذه الشركات. كانت 
اإلفصاحات عن الجانب االقتصادي هي األبرز، تليها التقارير 
االجتماعية والبيئية.  كما تباينت مستويات األفصاح عن 
االستدامة بين الشركات الصغيرة والكبيرة وبين الشركات 

ا ارتباطات حجم  الحكومية والخاصة. وأظهرت نتائج أيض 
الشركة ونوع الصناعة وحالة الملكية وإنجازات المسؤولية 

 .االجتماعية للشركات بمستوى تقارير االستدامة
 (Alfred &  Godwell,2017دراسة ) -7

هذه الدراسة الكتشاف ما إذا كان من الممكن ربط  سعت
اإلفصاح عن انبعاثات الكربون لشركات في جنوب افريقيا، 

ل على اإلفصاح البيئي والعام ، بحركات أسعار األسهم كدلي
شركة في بورصة  في بورصة جوهانسبرغ.  100ألفضل 

وجاءت النتائج   تؤكد على أن أسعار أسهم الشركات التي تقدم 
تقارير طوعية وتشارك بشكل منتظم أو غير منتظم في مشروع 

يث االفصاح عن الكربون قد شهدت نفس التأثير تقريب ا من ح
تحركات أسعار األسهم نتيجة لإلفصاح الرسمي عن انبعاثاتها 
من الكربون. كلما زاد عدم كفاية المعلومات التي يتم اإلفصاح 
عنها عن انبعاثات الكربون العالية ، كلما أصبحت أسهمها 

 أكثر تقلب ا.
 (Cantele et.al,2018دراسة) -8

ح في تقارير هذه الدراسة اطار جديد لتقييم جودة االفصا قدمت
االستدامة يجمع بين قياس درجات ومجموعة من المؤشرات 
النوعية والكمية التي تغطي الجوانب المادية لإلفصاح المتعلقة 
بأداء االستدامة لمرافق المياه في ايطاليا . وأبرزت النتائج 
انخفاض مستوى اإلفصاح عن مؤشرات االستدامة المقترحة في 

ية لإلبالغ عن االستدامة, مبادرة المبادئ التوجيهية الرئيس
(. تميل معظم الشركات إلى GRIاإلبالغ العالمية واالستدامة )

اإلفصاح عن المعلومات النوعية وتفشل في معرفة بعض 
الجوانب المادية إلدارة المياه ، مثل المياه المعاد تدويرها ، 
ومرونة الشبكة ، ومصادر المياه ، ونوعية النفايات السائلة. 

ا تش ير هذه النتائج إلى أن اإلبالغ عن االستدامة يعتبر أساس 
أداة اتصال ، وليس أداة لقياس األداء وأداة للمساءلة ، ولكنه 
ا إلى الحاجة إلى معيار جديد ودولي لإلبالغ عن  يشير أيض 

 االستدامة.
 (2018دراسة ) اشكال و امعرف , -9

بيق البحث إلى التعرف على مدى توافر مقومات تط هدف
المحاسبة البيئية في شركة رأس النوف لتصنيع النفط والغاز، 

وبيان دورها في تقليل المخاطر الناجمة عن التلوث البيئي 
بالنسبة للعاملين والمجتمع، وتم استخدام مدخل دراسة الحالة 

كطريقة للبحث، وذلك لفهم الجوانب المختلفة للمشكلة قيد 
المقابالت الشخصية كأداة الدراسة. واعتمد البحث على أسلوب 

لتجميع البيانات من الشركة محل الدراسة. وتوصل البحث إلى 
عدة نتائج منها تبذل الشركة جهود في سبيل الحفاظ على البيئة 

وتحسينها سواء داخل الشركة أو خارجها، كما ان لديها وعي 
والتزام بضرورة حماية البيئة، وتعمل وفق سياسات وخطط 

تقوم بالصرف على تنفيذها أيمانا  منها بمسئوليتها وبرامج بيئية و 
تجاه بيئتها. وعلى الرغم من توافر معلومات وتقارير عن األداء 
البيئي لشركة وما تتكبده الشركة في سبيل ذلك، ال يتم اإلفصاح 
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عن هذه المعلومات بشكل يسمح للمستخدمين تقييم أداء الشركة 
المحاسبين في هذا البيئي، ويرجح ذلك إلى نقص الخبرات 

المجال واالعتقاد بعدم جدوى مثل هذه المعلومات واثرها على 
قيمة الشركة. وأخيرا، من خالل ما سبق توصى الباحثتان 

بضرورة تطوير النظام المحاسبي بحيث يبرز األداء البيئي 
للشركة ومجهوداتها في ذلك خاصة مع توافر مقومات تمكنها 

 ي عن أداؤها البيئي.من القياس واإلفصاح المحاسب
 الكلمات الدالة: التلوث البيئي

 (Fisch,2019 دراسة )-10 

هذه الدراسة ان تتبنى لجنة البورصة واالوراق المالية اقترحت 
منهج االفصاح باالعتماد على أطر اإلفصاح  SECاالمريكية 

 SECالسردية الحالية في متطلبات إعداد التقارير بتكليف من 
ومناقشة تقارير االستدامة  في التقرير  أو في قسم تحليل

السنوي, حيث حددت هذه الدراسة المكونات األساسية الالزمة 
لجعل االفصاح عن االستدامة إلزامي ا عملي ا وفعاال  من حيث 
التكلفة كخطوة أولى لدمج اإلفصاح عن االستدامة في التقارير 

 المالية.
 ( Mihai et.al,2019دراسة ) -10

سة تأثير األفصاح عن االستدامة على نمو الشركات الدراحللت 
نتيجة اعتماد سلوك مسؤول بيئي ا واجتماعي ا  للشركات المسجلة 

. واشارت 2012-2007في بورصة بوخارست خالل الفترة من 
النتائج  إلى وجود تأثير منخفض لتقارير االستدامة على 

ن مؤشرات النمو للشركة. حيث يرى  المستثمرين والمقرضي
وشركاء األعمال ان األفصاح عن االستدامة على أنه غير 
موثق بدرجة كافية ولديه قدرة منخفضة على االندماج في 
عملية صنع القرار مما يعكس عدم كافية إجراءات استدامة  أو 
أنها ال تتناسب مع متطلبات المجتمع . كما وجدت الدراسة 

ا ارتباط ا كبير ا وعكسي بين التقارير ال متكاملة واحتمال نمو أيض 
الشركة، والذي يعزى إلى تفسير األنشطة المستدامة من جانب 

 المساهمين كقيود على الربحية.
من تحليل للدراسات السابقة,  بناء على ما تقدم 

يتبين ضرورة تناول اهمية االفصاح عن التتنمية المستدامة 
 لشركات العاملة في بيئة االعمال الليبية, لذلك سوف يركز

اول هذه النقطة البحثية للتعرف على واقع البحث الحالي على تن

االفصاح عن التنمية المستدامة , وتقديم مقترحات قد تفيد في 
تحفيز الشركات الن تولي اهتمام بهذا الجانب وذلك في ضوء 

  ما سيتم التوصل اليه من نتائج.
 منهجية الدارسة : 

لجمع استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وذلك  
وتحليلها, لغرض تحديد مؤشرات التنمية المستدامة  البيانات

ل أالدب الواجب االفصاح عنها في تقرير االستدامة, من خال
وقد اعتمدت الدراسة بالتنمية المستدامة.  المحاسبي المرتبط

ين في شركة لممقابلة الستقراء وتحليل اراء العاعلى اسلوب ال
, حيث صيغت مجموعة من راس النوف لتصنيع النفط والغاز

االسئلة متضمنه مؤشرات التنمية المستدامة لالبعاد الثالثة بناء 
 كإطار GRI على تلك التي نصت عليها مبادرة التقرير الشامل

 أسلوبالدراسة على  اعتمدت االستدامة. كماعن  لإلفصاح
معلومات تساعد  إلىالمالية, للوصول  تحليل المحتوى للتقارير

هم المشكلة بشكل متعمق, وذلك من خالل االطالع على زيادة ف
ذات  اإلداراتالمقابالت مع بعض مدراء  وإجراءعلى السجالت 

 بموضوع الدراسة. العالقة
 اإلطار النظري  

منظمات األعمال ُتعد تبني مفهوم محاسبة االستدامة في 
والعالم الخارجي  ن النشاطات الداخلية للشركةأداة للتوازن بي

ألنها تعمل المنظمات  وجزء من استراتيجيات ،ل بهالذي تعم
على تعزيز التنافسية والفاعلية، وهو على صلة مباشرة مع 
اعتبارات البعد االجتماعي والشفافية، ويتم ذلك من خالل 

االقتصادي، ) الثالثة اإلفصاح عن أبعاد محاسبة االستدامة
ة ( والتي تعطي صورة عن أداء الشركالبيئي، و واالجتماعي

ألعمالها من خالل إصدار تقارير االستدامة، حيث أن تلك 
 التقارير تعزز الشفافية.

 :مفهوم وأبعاد االستدامة والمحاسبة عنها -1
االستدامة واحدة من ان  ترى الكثير من المنشآت

ا لضمان ميزة المنافسة على  موجهات المنافسة ومصدر ا مهمًّ
المستقبل يعتمد المدى الطويل، وإن نجاح أعمال المنشأة في 

على قدرة المنشأة على إضافة القيمة البيئية واالجتماعية إلى 
اكتسبت االستدامة اهتماما  متزايدا   القيمة االقتصادية.جانب 

في السنوات القليلة الماضية ألنها أدركت أن لها دورا  للمنشآت 
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كبيرا  ومحوريا  في تحقيق االستدامة بسبب التأثير المتبادل مع 
 (IFAC)تمع. وهذا ما أكد عليه اإلتحاد الدولي للمحاسبين المج
عندما وضع إطار مفاهيمي  2011مارس سنة  22في 

لالستدامة حيث دعا المنشآت إلى التوجه في استراتيجياتها 
وعملياتها التشغيلية نحو تحقيق التوازن بين األداء االقتصادي 

 (.IFAC, 2011: 5والبيئي واالجتماعي لتحقيق االستدامة)
وسيلة للمنشأة لخلق قيمة على أنها  ُعرفتكما 

لمساهميها من خالل التقليل من اآلثار السلبية للقضايا البيئية 
 Krechovsk & Prochazkovaواالجتماعية واالقتصادية)

بأنها قدرة المنشآت على تلبية رفت عُ كما (. 2014:1146
احتياجات أصحاب المصالح المباشرين وغير المباشرين 
والتفاعل معهم دون المساس بقدرتها على تلبية تلك االحتياجات 

 (. Asif & Searcy,2014: 412) في المستقبل
وأكدت على هذه األبعاد اإلرشادات الصادرة من 

( وذلك على النحو GRIقبل المبادرة العالمية إلعداد التقارير)
 (:GRI, 2013: 67-142اآلتي)

 البعد االقتصادي -أ
ت المنشأة على الظروف االقتصادية بتأثيرايتعلق   

ألصحاب المصلحة فيها وعلى األنظمة االقتصادية على 
العالمي. ويهدف هذا البعد إلى توضيح تدفق المحلي و  المستوى 

رأس المال بين مختلف أصحاب المصلحة، واآلثار االقتصادية 
هذا البعد يهدف إلى سره. و الرئيسية للمنشأة على المجتمع بأ

ى رفاهية اإلنسان من خالل زيادة نصيبه من تحسين مستو 
السلع والخدمات، وتحقيق الكفاءة االقتصادية من خالل 

: 2012 االستخدام األمثل للموارد النادرة المتاحة )الصاوي،
 يغطي البعد االقتصاديكما و  (.105: 2012)الصاوي، 

حصة االستهالك الفردي ، األداء االقتصادي ،ةالسوقي الحصة
الموارد الطبيعية من خالل  تبديد إيقاف، د الطبيعيةموار من ال

عبر تواصل في مستويات االستهالك اجراء التخفيض الم
اسلوب الحياة  تحسين الكفاءة واحداث تغييرات جذرية في

ستخدام تكنولوجيا انظف بامعالجة التلوث وانماط االستهالك، 
قتصاد نحو وتخفيض من كثافة استخدام الموارد وتحول اال

اي تساوي د,في توزيع الموار  المساواة ماية النظم الطبيعيه، ح
 بين افراد المجتمع، نتجات والخدماتالحصول على الم الفرص

الحصول على الرعاية الصحية الحد من تفاوت الدخول وفرص 
 (2016:34)خليل وبابكر,وتقديم القروض. األراضيوامتالك 

 البعد البيئي  -ب
نظمة الطبيعية الحية بأثر المنشاة على األيتعلق   

األرض والهواء والمياه. األنظمة البيئية من وغير الحية، وتشمل 
ويهدف هذا البعد إلى االستخدام األمثل للموارد الطبيعية وليس 
فقط توفيرها ألنها ليست ملكا  لجيل معين بل هي ملكا  لكل 

من  ة البيئية األجيال، فضال عن حماية وسالمة األنظم
د من تحقيق التزاوج بين إدارة الموارد البشرية البو  التلوث.

والطبيعية، حيث إن فهم العالقة التفاعلية بين البشر والموارد 
الطبيعية ستمكن المديرين من اتخاذ أفضل قرارات فيما يتعلق 

ويغطي البعد البيئي اآلثار المتعلقة  باستخدام تلك الموارد.
ت مثل )اإلنبعاثات بالمدخالت مثل )الطاقة والمياه( والمخرجا

والصلبة(. وباإلضافة إلى ذلك، فهو يغطي والنفايات السائلة 
االمتثال قة بالمنتج والخدمة، و واآلثار المتعلالتنوع البيولوجي، 

فان البعد  وفي مجال صناعه البترول، .البيئي والنفقات البيئية
احترامها في الستراتيجيات التي يجب توافرها و البيئي يوضح ا

رأسمال الطبيعي بدال من ل للتوظيف األمثلت التصنيع، مجاال
ال يؤثر على التوازن البيئي ، حتى منطقيةاستنزافه بطريقة غير 

توظيف تقنيات تتحكم الل التحكم في استعمال الموارد و من خ
في أنتاج النفايات واستعمال الملوثات ونقل المجتمع إلى عصر 

نولوجيا النظيفة المنتجة الصناعات النظيفة التي تعتمد على التك
ألقل مستوى من الغازات الملوثة.السيما وأن عملية نقل الكثير 
من المواد النفط والفحم والغاز الطبيعي، تساهم في تلويث البيئة 
إذا لم تؤخذ االحتياطيات الالزمة لذلك إضافة إلى انتشار غاز 

ئة ثاني أكسيد الكربون عند احتراق الموادالعضوية، وتلوث البي
 (248: 2008)بدوي وبلتاجي ، عند حرق الوقود في الهواء.

 البعد االجتماعي  -ج
باآلثار التي تسببها المنشاة لألنظمة  ويتعلق   

ويهدف هذا البعد إلى تحقيق تي تعمل داخلها، االجتماعية ال
العدالة االجتماعية في توزيع الموارد االقتصادية والطبيعية، 

، كالصحة والتعليم إلى من وإيصال الخدمات االجتماعية
والقضاء على الفقر والبطالة وتنمية الثقافات  ،يحتاجها

ب المصالح الداخليين والعالقات بين المنشأة وأصحا
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 GRI3الصادرة عن  اإلرشاداتوقد صنفت ؛ والخارجيين
 في اربع فئات فرعية هي: 2001في
: وتتضمن مؤشرات ممارسات العمالة والعمل الالئق -

مالة واالدارة, الصحة والسالمة المهنية, التعليم عالقات الع
والتدريب, التنوع وتكافؤ الفرص, والعدالة بين الرجا 

 والمرأة.
وتركز عن مدى تطبيق حقوق : األنسانمؤشرات حقوق  -

ممارسات الشراء  كاتها،حوادث انتهاشكاوى و و  االنسان
واالسثمار، عدم التمييز، الحريات النقابية، عماله 

العمل القسري، الممارسات االمنية، حقوق  االطفال،
 شكاوى حقوق االنسان.المواطنين ، 

ة على المجتمع الشرك بإثار وتتعلق :مؤشرات المجتمع -
جراءات منع ، اوتتضمن مؤشرات الفساد، السياسة العامه

 مدى امتثال الشركة للقوانين والتشريعات.الحتكار، ا
ت والخدمات : وتتعلق بالمنتجاالمنتج مسؤوليةمؤشرات  -

را  على اصحاب المصلحة بصفة التي تؤثر تأثيرا  مباش
عامه، وعلى المستهلكين بصفه خاصة، وتغطي جوانب 
صحة العميل وسالمته، ملصقات معلومات وصف 

 قية، خصوصية العمالء،االتصاالت التسويالمنتجات، 
مدى امتثال الشركة للقوانين والتشريعات المتعلقة بتوفير 

 لخدمات.المنتجات وا
 :مفهوم محاسبة االستدامة -2

زيادة التطور واالهتمام بقضايا االستدامة انعكس  إن
تحسين ب بدوره على الفكر المحاسبي، من خالل االهتمام

مجاالت القياس واإلفصاح المحاسبي وتوسيع مضمونه ليشمل 
مجاالت جديدة من أهمها اإلفصاح عن اإلسهامات االجتماعية 

. ومفهوم ادية للمنشآتإلسهامات االقتصوالبيئية إلى جانب ا
االستدامة أليِّّ منشأة ينطوي على تنفيذ استراتيجيات األعمال 
التي تلبِّّي الحاجات الحالية للمنشأة وأصحاب المصالح، وفي 
الوقت نفسه حماية وتعزيز الموارد البشرية والطبيعية التي 

 ستحتاجها في المستقبل.
مصطلح  ى أنهحدد عل المحاسبة عن االستدامةو 

شامل للممارسات المحاسبية الداخلية والخارجية، التي تحتضن 
تلعب دورا  محورّيا  تماعية واالقتصادية، و الجوانب البيئية واالج

في دعم تنفيذ استراتيجية االستدامة للمنشأة، ودمج االستدامة 
في العمليات اليومية، واتِّّخاذ القرارات، وتطوير العالقات مع 

 & Songini) صالح على أساس الثقة والشرعيةأصحاب الم
Pistoni, 2012, :202). 

 :Schaltegger & Burritt, 2010) هاكما عرف
أنها مجموعة فرعية من المحاسبة تتعامل مع على ( 377

األنشطة واألساليب والنظم الالزمة للتسجيل وللتحليل والتقرير 
 عن كلٍّّ من: 

البيئية  عن القضايااآلثار المالية الناجمة  .1
 واالجتماعية.

اآلثار البيئية واالجتماعية لنظام اقتصادي محدد  .2
 )مثل منشأة، موقع إنتاج، الخ(.

تشكل التفاعالت وعالقات الترابط بين القضايا  .3
 عية لالستدامة.االقتصادية والبيئية واالجتما

أصبحت الشركات تهتم باإلفصاح عن التنمية و 
وسية لتلبية ة المستدامة داإلفصاح عن التنمي. ويعامةالمستد

احتياجات المساهمين وأصحاب المصالح من المعلومات 
الالزمة لتقييم أداء الشركة على المدى الطويل، فالتقارير 
التقليدية ال تعبر بصورة كافية عن األبعاد المتعددة لقيمة 
الشركة. وهذا بدوره ادي الى ازدياد الطلب على مقاييس مالية 

اداء الشركة وتأثيرها على البيئة  وغير مالية لتقييم
(. ومن ناحية أخرى، 39: 2016والمجتمع.)خليل وبابكر، 

على الفكر المحاسبي من جوانب عدة  أثرت التنمية المستدامة
 منها:

اإلفصاح بما يكفل التقرير عن القيمة المضافة وليس  التوسع-
 مجرد االهتمام بمعدالت االستثمار.

من وجهة من بيان التكلفة والعائد اإلفصاح بما يضالتوسع  -
 .فقط الشركة نظر المجتمع وليس

اإلفصاح لخدمة الطوائف غير التقليدية من المعلومات التوسع -
مثل احتياجات نقابات العمال وغيرها من الجهات المعنية 

 بشئون الشركة.
اكبر قدر من االصول غير  االفصاح الظهار التوسع-

 الملموسة مثل الموارد البشرية.
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وهناك عدة بدائل لإلفصاح عن التنمية المستدامة, فقد 
يكون ضمن التقارير المالية, وهذا االتجاه يحقق التكامل بين 
المعلومات المالية ومعلومات التنمية المستدامة دون الحاجة الى 

 يدي باعتبارهابي التقلاجراء تعديل جوهري على النظام المحاس
وبالتالي يجب ان تنعكس ،  على االنشطة االقتصادية تؤثر

على القوائم المالية, كما انها توفر مجاال واسعا للمقارنة بين 
األنشطة. وقد يفصح عن معلومات التنمية المستدامة في تقرير 

المعلومات مستقل عن التقارير المالية نظرا الختالف طبيعة 
حيث قد تكون في شكل تقرير وصفي ، عن الماليةاالجتماعية 

يتضمن ما قامت به  ، ك لالمور التي يصعب عرضها ماليا  وذل
الشركة من انشطة اجتماعية وبيئية دون تحليل لتكاليف هذه 

حيث يأخذ شكل قائمة  نشطة أو قيم المنافع التي تحققت،اال
يصف فس العناصر لكن دون قيم نقدية المركز المالي ون

وانب الحسنة والسئية لالداء في مجال التنمية المستدامة. او الج
التي تحقق من انشطة التنمية  ي شكل تقرير تكاليف ومنافعف

المستدامة.وقد يكون في تقرير مدخالت فقط يعرض ما انفقته 
الشركة من تكاليف على كل مجال من مجاالت انشطة التنمية 

ققة منها ربما المستدامة دون االفصاح عن المنافع المتح
لصعوبة قياس هذه المنافع. وقد يكون االفصاح في شكل تقرير 
وصفي او كمي او مالي او خليط من االشكال الثالثة. كما قد 
يكون االفصاح بصورة منتظمة وقد ال يكون منتظم.)بدر، 

2013 :107.) 
فوائد المحاسبة عن التنمية المستدامة في الشركات  -3

 : الصناعية
الفوائد المتأتية من تطبيق وتبني متطلبات  يمكن أن نجمل

التنمية المستدامة في الشركات الصناعية على النحو اآلتي:) 
 (461: 2014البقمي والبشتاوي، 

على تحقيق التوازن بين مصالح كافة األطراف تعمل  -1
 المتعاملة مع الشركة سواء كانوا داخليين أم خارجيين.

للشركات بما  يةعلى تحقيق الكفاءة االقتصاد تساعد  -2
 متطلبات ورغبات أفراد المجتمع. يتناسب

ما يسمح لألرباح ب في إنجاح الشركة وتحقيقها تسهم -3
الطويل كما يعود بالنفع على في األجل  سمعتها بتحسين

 .يهاموظف

من الثقة والترابط  مالئما   تهيئ التنمية المستدامة مناخا   -4
الشركة، بين الشركة واألطراف الخارجية المتعاملة مع 

نها توفر لهم الشعور باألمن واألمان والسالمة وتزويدهم أل
بالمعلومات المالية وغير المالية عن أداء إدارة الشركات 

 وسياساتهم المستقبلية .
تحسين صورة الشركات أمام المجتمع وتمتعها ببنية جيدة  -5

تعمل على توازن المسؤولية وتتفاعل مع األنظمة 
لتي تتطلب االهتمام بالمجتمع واإلجراءات الحكومية ا

ومصالح كافة األطراف المتعاملة مع الشركة الداخليين 
 والخارجيين.

تطبيق التنمية المستدامة في الشركات الصناعية يساعد  -6
إدارة الشركات من تحديد استراتيجيتها طويلة وقصيرة 

 األجل.
إن إدماج التنمية المستدامة في طرق وأساليب أعمال  -7

اعية يسمح لها باالنخراط وانتهاج عملية الشركات الصن
 التحسين المستمر.

دوافع ومعوقات محاسبة االستدامة واالنتقادات الموجهة  -4
 لها

على دور  أهمية أكدتهناك العديد من البحوث  
المحاسبين في قضايا االستدامة. بالمقابل بحوث أخرى تنتقد 
هذا الدور من أجل تحسين جودة المعلومات فيما يخص 

(. وقد حدد كلٌّ من Mistry et al., 2014: 113ستدامة )اال
(Schaltegger & Burritt, 2010: 377( ،)Bennett et 

al., 2013: 6 ستة دوافع مختلفة قد تشجع المديرين على )
وضع نظام محاسبي يقدم معلومات لتقييم أعمال المنشآت عن 

 قضايا االستدامة هي:
دارة باالهتمام بمعلومات ظاهرة الغسيل األخضر: دافع اإل. 1

االستدامة هو جمع البيانات ألغراض التقرير عنها فقط بدال  من 
تحسين أداء االستدامة، وبهذه الرؤية، تعمل المحاسبة كأداة 
لدعم األنشطة الصريحة األكثر كفاءة من ناحية التكلفة مقابل 

 االستدامة.
تقديم  الىاألعمى والضغوط الصناعية التي قد تدفع  . التقليد2

 أفكار محاسبية جديدة عن االستدامة.
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في حال  لمصالح خاصة  . الضغوط التشريعية وضغط أصحاب ا3
ما إذا كانت المتطلبات إلزامية عن معلومات االستدامة عندها 
يمكن أن تصبح محاسبة االستدامة ضرورية الستمرار أنشطة 

 المنشآت.
، طوعا   الستدامةاإلفصاح عن معلومات ا الذاتي: أي . التنظيم4

حيث تسعى المنشأة لتحسين أدائها وسمعتها داخل إطار قد 
 تكون األرباح فيه ضرورية ولكنها ليست المحرك الرئيس.

. مسؤولية المنشآت واألسباب األخالقية: إن الحافز األخالقي 5
والمشروعية للمحاسبة لتناول ومعالجة قضايا االستدامة له 

ومات المحاسبية سوف ينصب على أهمية كبيرة، فتركيز المعل
 توجيه وترشيد متخذي القرارات في المنشأة.

أحد أسباب إدخال محاسبة االستدامة هو تحديد وإدراك  .6
اإلمكانات االقتصادية )مثل تخفيض التكلفة أو زيادة إيراد 
المبيعات( لألنشطة البيئية واالجتماعية الطوعية. حيث يتم 

ستمرار في ذلك إذا كان لديها تشجيع إدارة المنشآت على اال
بعض التوقعات بأن المنشأة سوف تحقق منافع اقتصادية من 

 .متابعة االستدامة
 الجانب العملي للدراسة

حيث تم إتباع المنهج الوصفي االستداللي نظرا  لمالئمته 
، واعتمد على أسلوب المقابالت الشخصية، الدراسةلطبيعة 

العالقة. كما  والتقارير ذات االطالع على السجالت والحساباتو 
 لمستدامة,االبعاد الثالثة للتنمية ا تتضمن ئلةصيغت قائمة اس

لى ع ووزعت فصاح عن ابعاد التنمية المستدامةمعوقات اال
اإلدارة المالية، اإلدارة في رؤساء األقسام عدد من موظفي و 

 القانونية، إدارة السالمة، إدارة الشؤون اإلدارية، اإلدارة هندسة
المصانع، اإلدارة الفنية، إدارة التدريب، إدارة الخدمات, إدارة 

من  .رة خدمات الصيانة، إدارة الصيانةاألمن الصناعي، إدا
خالل ارسالها الى البريد الاللكتروني لشركة, وقد تم انشاء رابط 

وهو  Google Driveعلى شبكة االنترنت من خالل موقع 
https://docs>google.com/((forms/u/0 

موظف من ذوي المؤهالت  16المشاركين وكان العدد 
خبرتهم ان   كما. العليا تترواح ما بين بكالوريس ودكتوراه 

سنة واغلبهم بصفه مدير مالي او  25-5تترواح بين المهنيه 
   . تنفيذي

 ما مدى إدراك ": الدراسة االول فيما يتعلق بسؤال
موظفي  شركة راس النوف إلنتاج النفط والغاز ألهمية 
اإلفصاح عن أبعاد التنمية المستدامة ؟ ما هي معوقات 

 تم إعداد ", فقداإلفصاح عن معلومات التنمية المستدامة؟
دراك ادارة تتعلق بمدى ا ة من االسئلةوعتضمنت مجم ةستمار ا

 الهمية والغازشركة رأس النوف لتصنيع النفط  وموظفي
، نهاع عوقات اإلفصاحمو  المحاسبة عن التنمية المستدامة

وصيغت ، ذكورة اعالهالم اإلدارةالعاملين في  إلى ووجهت
 لمستدامةمؤشرات التنمية اتشمل  محاور على ثالثة األسئلة

 GRI بناء على تلك التي نصت عليها مبادرة التقرير الشامل
 :عن االستدامة لإلفصاح كإطار

المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها والمتعلقة بأداء  اًل:او 
, الشركة نحو تحقيق التنمية المستدامة من الناحية االقتصادية

 كما في الجدول أدناه:
 ال نعم الفقرات

 2 14 في الناتج المحلي. ةمساهمال
 القتصادلفي دعم البنية التحتية  ةمشاركال

 الوطني.
4 12 

عة لتخفيض مستوى الخطط والسياسات المتب
تحسين كفاءة كاستهالك الطاقة والموارد الطبيعية 

وأحداث تغير جدري في أسلوب اإلنتاج والعمل 
 وأنماط االستهالك

10 6 

الحالية والمستقبلية, وعن السوقية  ةحصال
االرباح المتوقعة والمخاطرة المحتملة وكيفيه 

 إدارتها.

9 7 

 7 9 .احترام المنافسين وعدم األضرار بهم 
 7 9 للموارد المتاحة بكفاءة. ةكيفيه إدار 

 7 9 القيمة االقتصادية الموزع والمتبقية في الشركة.
نحو استخدام التـكنولوجيا  ة الشركةسياس

المتطورة )سواء في مجال عمليات الشركة أو في 
 مجال أنظمة المعلومات واالتصاالت(.

9 7 

لف اتباع أساليب إنتاج لتخفيض المنتج التا
 وتحسين مستوى جودة االنتاج.

13 3 

 9 7برامج البحوث والتطوير المنفق عليها مقارنة 
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 بالمنافسين في نفس الصناعة.
 7 9 .فرص نمو الشركة وفتح أسواق جديدة

 

ان ادارة الشركة وموظفيها يدركون  يتبين مما سبق 
بشكل معقول اهمية االفصاح عن المعلومات التي تفيد في 

حيث أشار  مساهمة الشركة في التنمية االقتصادية.التعريف ب
قد تحول دون  ى ان هناك لوائح ونظم داخليةالمشاركين ال

االفصاح عن مثل هذه المعلومات, اال في نطاق االدارات 
المختصة كما ال ترى هذه االدارات حاجة لالفصاح عنها سواء 

 لالدارات االخرى او للمستخدمين االخرين.
ومات التي يجب اإلفصاح عنها والمتعلقة بأداء المعل ثانيًا:

, كما الشركة نحو تحقيق التنمية المستدامة من الناحية البيئية
 في الجدول ادناه:

 ال نعم  الفقرات
الخطط والموارد المخصصة للحد ومعالجة من 

االنبعاثات الضارة والمخالفات الناتجة عن 
 أنشطتها.

13 3 

 4 12 كيفيه إدارتها.المخاطر البيئية المحتملة و 
التعويضات التي تدفعها للدولة واألطراف المتضررة 

 من التلوث الناتجة عن أنشطتها.
8 8 

الطرق المتبعة للتخلص من النفايات وتكاليف التي 
 .ذلك في سبيلتم تكبدها 

10 6 

في اكتشاف واستخدام مصادر جديدة  ةمساهمال
 .للطاقة والمواد الخام

9 7 

لتكاليف المنفقة في التخلص من سياسات واال
 .المخالفات الضارة وإعادة تدويرها

11 5 

في األبحاث المتعلقة بتخفيض  ةمساهمالمدى 
 .والوقاية من التلوث

12 4 

 7 9 اآلثار البيئية للقرارات االستثمارية المتخذة.
 6 10 حجم االستهالك من الموارد الطبيعية.

تقديرات من حصولها على جوائز او معلومات عن 
 .هيئات ومنظمات حماية البيئة

11 5 

 

لشركة وموظفيها يدركون ان ادارة ا يتضح مما سبق 
الشركة في تؤكد التزام ن المعلومات اهمية االفصاح ع جيدا  

بمسئوليتها تجاه المحافظة على البيئة. ايضا تبين من خالل 
فيد ان الشركة تتوافر لديها معلومات تمقابالت مع المعنيين ال

بمساهمتها في وضع وتنفيذ سياسات تتعلق بانشطة وبرامج 
هناك كا أن لها لتحقيق التنمية المستدامة، بيئية تسعى من خال

نشرات دورية للتعريف بالمخاطر واالضرار البيئية والسالمة 
خارجية والصحة المهنية ولكن ال يتم االفصاح عنها في تقارير 

 .ادة منهاتمكن مختلف المستخدمين من االستف
المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها والمتعلقة بأداء  ًا:ثالث

ة, جتماعية من الناحية االالشركة نحو تحقيق التنمية المستدام
 كما في الجدول أدناه:

 ال نعم  الفقرات
 7 9 للمنظمات والجمعيات الخيريه. ة فيمساهمال

التكاليف التي تتكبدها نظير تدريب وتعليم 
 ين.العامل

11 5 

في توفير فرص عمل للخريجين وكذلك  ةمساهمال
 معالجة مشكلة البطالة ) سياسات التوظيف(.

11 5 

سياستها في توفير بيئة عمل مناسبة وخلق روح 
 المنافسة واالبداع لدى العاملين.

12 4 

مدى التزامها بمتطلبات الحماية والسالمة العامة 
 ة النقابية.وحمايه حقوق العاملين في ممارسة الحري

11 5 

سياستها وخططها لتحسين ظروف العمل المادية 
 وتطوير المهارات المهنية . والخدمية للعاملين,

10 6 

معدالت حوادث وإصابات العمل والتعويضات 
 والتكاليف المتعلقة بها.

11 5 

معلومات تفيد بمراعاتها لقيم المجتمع الذي تعمل 
المساهمة في فيه وعن برامجها في سبيل خدمته )ك

والبحوث داخل ,دعم البرامج التعليمية والعلمية 
 ( ., واقامة ورش عمل ومؤتمراتالشركة او خارجها

12 4 

 6 10 في إسكان العاملين لديها. ةمساهمال
مدى استغاللها لموارد المجتمع  عنمعلومات 

هذه ها لومدى تعويضها عن االضرار استغالل
 .الموارد

10 6 
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ان ادارة الشركة وموظفيها الي يمكن ان نخلص 
المعلومات تؤكد التزام الشركة يدركون جيدا  اهمية االفصاح عن 

 .االجتماعيةبمسئوليتها 
 

اإلفصاح عن التنمية  ما اهم المعوقات التي قد تحد من  رابعًا:
 , كما في الجدول ادناه: المستدامة

 ال نعم  الفقرات
 عن صاحفالبإ معايير  تلزم أو تشريعات  توجدال

 التنمية المستدامة.
9 7 

صعوبة اإلجراءات والعمليات المحاسبية المتعلقة 
 بأنشطة الشركة في مجال التنمية المستدامة.

9 7 

ال ترى الشركة ضرورة لإلفصاح عن مثل هذه 
 المعلومات.

10 6 

تخوف الشركة من المنافسين عند اإلفصاح عن 
 معلومات متعلقة بالتنمية المستدامة

9 7 

 
غياب عوامل اساسية تدفع  يتضح مما سبق

منها  بالشركة لالهتمام باالفصاح عن التنمية المستدامة
قصور اللوائح المنظمة وعدم ادراك المنافع التي يمكن ان 
تعود على الشركة من االهتمام بقضايا التنمية المستدامة 

    بابعادها المختلفة. 
 هلفيما يتعلق بسؤال الدراسة الثاني: 

تتوافر معلومات عن اسهامات الشركة في تحقيق 
التنمية المستدامة؟  وفي حال توفرها هل باإلمكان 

الحصول عليها من الدفاتر والسجالت المحاسبية؟  
ارة زي أثناء فقد تبين"  ؟وكيف يتم اإلفصاح عنها

واالطالع على  والحوار مع موظفيها، الشركات
ان انه على للباحثت الت المحاسبيةالدفاتر والسج

جهود في  ه مناهتمام وتبذلمن  هتبدي الرغم مما
تحسين  إلىبرامج تسعى من خاللها تطوير وتنفيذ 

واالرتقاء بالنواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
لكن  على مستوى العام, سواء في بيئتها المحلية أو

وحسب ، ر تقارير تبين مثل هذه المساهماتال تتواف
ه من خالل الحوارات التى تمت مع ما تم استقراؤ 

سبيل تحقيق إسهامات الشركة في  المشاركين كانت
 ما يلي:التنمية المستدامة ك

 تقوم الشركة باإلنفاق على العديد من البرامج واألنشطة -1
حيث اكد المستهدفين بالمقابالت الشخصية االجتماعية، 

من مدراء إدارات ذات عالقة على توافر بيانات كميه 
ية ومالية تبين التكاليف التي تتكبدها الشركة في ووصف

سيبل تحقيق هذه البرامج. كما تبين بتبي الشركة 
لسياسات وخطط مستقبلية للمزيد من اإلسهامات لتغطية 

. ومن اهم البرامج المجتمع والبيئة المحلية هواجبها تجا
 التي توليها الشركة اهتمام في هذا الجانب ما يلي:

ألفراد المجتمع, حيث اكد المستهدفين توفير فرص عمل  -
كذلك بيانات عن نسبة التوظيف السنوية، على وجود 

على استقطاب الشركة للخريجين الجدد من الجامعات في 
مثل جامعه سرت وإجدابيا, القريبة من بيئتها المحلية 

الخريجين في ألوائل  وائمق طلب الشركةحيث ت
 ويا .تخصصات محددة حسب احتياجات الشركة سن

تحسين الرفاهية المادية للعمال, مثل وسائل النقل, المنح  -
والمساعدات االجتماعية الواجبات الغذائية خالل فترة 

 العمل وغيرها. بما يخلق تخفيز وبيئة صحية للعاملين.
توفير الرعاية الصحية للعمال وأسرهم داخل وخارج الدولة  -

في تقديم من خالل برنامج التأمينات الصحية. والمساهمة 
 خدمات صحية لسكان المنطقة

إسكان العاملين من خالل تخصيص وحدات سكنية  -
لموظفي الشركة, كذلك المساهمة في توفير وحدات سكنية 

 لسكان المنطقة.   
برامج األنشطة الترفيهية والثقافية من خالل نوادي خاصة  -

بموظفي الشركة. كذلك تنفق على أنشطة وخدمات 
 طقة.ترفيهية لسكان المن

 تتكبد تكلفة لدعم المؤسسات الخدمة العامة.  -
 تكاليف توظيف األفراد المعوقين. -
تنفق على تكوين وتدريب وتعليم العاملين سواء داخل او  -

 خارج الشركة و برامج البعثتات في دول أخرى.
التبرعات الخيرية والمساهمة في البرامج االجتماعية مثل  -

 يتام وغيرها.دعم المشروعات الصغيرة, رعاية األ
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الحوافز المقدمة للعاملين لتطوير المهارات وخلق روح  -
 االبتكار.

المساهمة في دعم البرامج والمؤسسات التعليمية والعلمية  -
 داخل وخارج الشركة.

الصحة والسالمة المهنية , تكلفة عمليات األمن الصناعي -
 المالبس واألقنعة وغيرها.كللعمال 

ب بيئة العمل للعاملين, تكلفة تلقي عالج األضرار بسب -
 تعويضات للعاملين مقابل األضرار وحوادث العمل.

 تكلفة الرقابة على مواصفات القياسية  للجودة. -
 تكلفة اختبار أمان استخدام المنتج. -
 تعويضات عن أضرار عدم أمان المنتج. -
بيئية, حيث لى عدة برامج وانشطة ع تقوم الشركة باالنفاق -2

ت الشخصية من مدراء إدارات اكد المستهدفين بالمقابال
ذات عالقة على توافر بيانات كميه ووصفية ومالية تبين 
النفقات شركة في سيبل ذلك، ومن اهم البرامج التي توليها 

 الشركة اهتمام في هذا الجانب ما يلي:
 مثل يجة لالضرار البيئيةنتتكلفة التي تتحملها الشركة  -

دم االلتزام بالرقابة الغرامات التي تفرضها الدولة عليها لع
, كذلك تكلفة اقنتاء الموارد والمعدات للرقابة على التلوث

على البيئة، وتكلفة توفير وسائل مكافحة التلوث)األصول 
والمعدات المستخدمة في هذا الجانب ونفقات صيانتها و 

 .استهالكها وتجديدات التي تتم عليها(. 
التدوير أو  تكلفة التخلص من النفايات مثل برامج إعادة -

 التصنيع.
تكلفة تحسين المظهر الجمالي مثل المساهمة في زيادة  -

 المساحات الخضراء وغيرها.
تنفيذ برامج للحد من االنبعاثات والتخلص تطوير و تكلفة  -

 من المواد الخطرة والسامه.
تقوم الشركة بالصرف على عدة جوانب تسهم في التنمية  -3

د المشاركين على توافر ية للبيئة المحلية,, فقد اكاالقتصاد
تبين التكاليف التى  بيانات في وصفية وكمية ومالية

تتكبدها الشركة في سبيل ذلك. ومن هذه المجاالت ما 
 يلي:

 تكاليف مساهمتها في تنمية االقتصاد الوطني. -

تكاليف دعمها البنية التحتية لالقتصاد المحلي مثل  -
 القروض والسلف للمؤسسات االقتصادية.

 بحوث والتطوير.تكلفة ال -
 تكلفة إدخال تقنيات إنتاج حديثة. -
 تكلفة التوسع في السوق. -
 تكلفة اإلنتاج التالف وتكلفة تخفيضه أو تجنبه. -
 تكلفة التوسع في السوق. -
 تكلفة اإلنتاج التالف وتكلفة تخفيضه أو تجنبه. -
تعويضات وغرامات للدولة أو المنافسين عن مخالفات  -

 القواعد والتشريعات.
من ان الشركة تقوم بالصرف على عدة مجاالت  لرغموعلى ا

تجاه تحقيق التنمية المستدامة إال انه يوجد قصور في تبويب 
أبعاد ب المعلومات المتعلقة وتلخيص وعرض واإلفصاح عن

 .التنمية المستدامة
 :والتوصيات النتائج

تائج التي صياغة اهم النمن خالل ما تقدم يمكن  
 النقاط التالية: ليها الدراسة فيتوصلت إ

 لإلفصاح أهميةالنظام المحاسبي للشركة ال يولي  -1
عن الجوانب المختلفة للتنمية المستدامة مع ما 
تتكبده الشركة من تكاليف في سبيل تطوير وتنفيذ 

العاملين تؤكد التزامها نحو متعددة  وأنشطةبرامج 
والبيئة والمجتمع تجاه تحقيق التنمية االقتصادية 

وقد يرحج سبب ذلك لنقص والبيئية،  واالجتماعية
ولعدم الوعي  لك،الخبرات التي يمكنها القيام بذ

االفصاح عن التنمية المستدامة وما تعود به  بأهمية
 من منافع على الشركة وبيئتها.

اكد المشاركين على توافر معلومات )وصفية وكمية  -2
 ومالية( عن مساهمتها في تنمية المجتمع اقتصاديا  

. وهذا يدلل على انه بامكان الشركة وبيئيا   واجتماعيا  
ان تعد تقارير عن الجهود التي تبذلها في سبيل 
تنمية المجتمع تعطي مختلف المستخدمين رؤية 

 واضحة عن اسهامات الشركة في هذه المجال. 
فيد باإلفصاح عن المعلومات تالشركة ال تقوم   -3

لعدة وذلك  التنمية المستدامة. بالتزامها تجاه تحقيق
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عدم الدراية الكافية بالمعايير  منها: اسباب
واإلصدارات المحاسبية الدولية التي تنظم متطلبات 
محاسبة التنمية المستدامة؛ عدم وجود معايير قوانين 
وتشريعات محلية تلزمها بذلك؛ عدم إلزام المؤسسة 
الوطنية للنفط الشركات بالمحاسبة عن التنمية 

لفنية القادرة على اعداد المستدامة؛ نقص الكوادر ا
مثل هذه التقارير والحاجة الي تعليم وتدريب 
والتوعية باهمية االفصاح عن مساهمات الشركة 
تجاه تحقيق التنمية المستدامة لما له من فائدة تعود 

 على الشركة والمجتمع.
بضرورة  ان تقوم مما سبق توصى الباحثتان  -4

حاسبيين الشركة باعداد وتنفيذ برامج تدريبيه للم
باإلجراءات الالزمة إلعداد تمكنهم من االلمام 

عن معلومات تفيد بمساهمتها تجاه واإلفصاح 
بما يسهم في  تحقيق متطلبات التنمية المستدامة،

  التوعية نشر ثقافة التنمية المستدامة في المجتمع.
بأهمية  تانعتقد الباحثتومن نتائج الدراسة الحالية،  -5

اطار مقترح مجاالت اهمها: البحث مستقبال في عدة
دراسة تطبيقية –لالفصاح عن التنمية المستدامة 

 .على شركة راس النوف لتصنيع النفط والغاز
 

 المراجع:
 أواًل: المراجع العربية

(, 2018اشكال, غزالة احمد, امعرف, سعاد عياش, ) .1
محددات استخدام المحاسبة البيئية ودورها في إدارة خطر "

راسة حالة على شركة راس النوف د -التلوث البيئي
للبيئة  المؤتمر العلمي الخامس", لتصنيع النفط والغاز

, والتنمية المستدامة بالمناطق الجافة وشبه الجافة
 ليبيا. -, اجدابيا2018يوليو  32-25

"نموذج لإلفصاح عن  (2013عصام على فرج ) بدر، .2
لمجلة ، ا"المصرية األعمالالتنمية المستدامة لمنشآت 

 .4,ع 27مج ،مصر-لعلمية للبحوث والدراسات التجاريةا
البشتاوي، سليمان حسين،  البقمي، متعب عايش، .3

واقع المحاسبة عن التنمية المستدامة في ( "2014)
الشركات الصناعية: دراسة تطبيقية في الشركات 

مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، "الصناعية األردنية
لمؤتمر العلمي المشترك، ، العدد الخاص باالجامعة

 جمهورية العراق.
  (2016) الزين عبدهللا ،بابكرل و خليل، عبد الرحمن عاد .4

دور محاسبة التنمية المستدامة في تحسين مستوى "
مجلة كلية اإلفصاح االختياري للمنشآت الصناعية" 

 . ديسمبر.3, ع3مج  ،جامعة النيلين–التجارة 
، مبارك، وسوده، بوعشةو الشحاده، عبد الرزاق قاسم،  .5

( "تحديات مهنة المحاسبة في ظل 2014محمد زكريا )
مجلة كلية بغداد للعلوم متطلبات التنمية المستدامة"، 

، العدد الخاص بالمؤتمر العلمي االقتصادية الجامعة
 .المشترك، جمهورية العراق

نموذج مقترح ( "2011)محمد،  عفت أبو بكر الصاوي، .6
ير االستدامة )دراسة لإلفصاح المحاسبي عن تقار 

، المجلد مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، "تطبيقية(
 ، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية.2، العدد 48

إطار مقترح " 2017فاتح. ميمون، طاهر وغالب،  .7
ة" للتقرير المحاسبى عن استدامة المؤسسات االقتصادي

ر دو -األول لقسم المحاسبة والمراجعة  العلميالمؤتمر 
المحاسبة والمراجعة في دعم التنمية اإلقتصادية 

مايو 7-3خالل الفترة من  ,-واإلجتماعية في مصر
 .اإلسكندريةجامعة -كلية التجارة، 2017

المراجع األجنبيةثانيًا:   
1. Alfred Bimha  Godwell Nhamo,(2017), 

Sustainable Development, Share Price and 

Carbon Disclosure Interactions: Evidence 

From South Africa's JSE 100 Companies, 
Sustainable development,Vol. 25, Issue 

5,P.P400-413, 

https://doi.org/10.1002/sd.1670  

2. Asif, Muhammad, & Searcy, Cory, (2014), 

Towards A Standardised Management 

System for Corporate Sustainable 

Development, The TQM Journal, Vol. 26, 

No.5.p.p 411-430. 

3. Bagdoniene, Diana; Daunoriene, Asta & 

Simanaviciene, Ausra, (2011), Integration 

Of Sustainable Development Principles 

https://doi.org/10.1002/sd.1670


14 

 

Into The Balanced Scorecard, Intellectual 

Economics, Vol. 5, No. 3. 

4. Bennett, Martin; Schaltegger, Stefan & 

Zvezdov, Dimitar, (2013), Exploring 

Corporate Practices In Management 

Accounting For Sustainability, Institute of 

Chartered Accountants in England and 

Wales (ICAEW), London. 

5. Bhatia, Aparna & Tuli Siya,2014, An 

Empirical Analysis of Sustainability 

Disclosure Practices: Evidence from India 

and China,”IIM Kozhikode Society & 

Management Review ,Vol.3,No,2,pp.135-

148. 

6. Burritt, Roger L. & Schaltegger, Stefan 

,(2010) "Sustainability accounting and 

reporting: fad or trend?", Accounting, 

Auditing & Accountability Journal, Vol. 

23 No. 7, pp.829-846 

7. Cantele, Silvia; Tsalis, Thomas A.; 

Nikolaou, Ioannis E.,(2018), A New 

Framework for Assessing the Sustainability 

Reporting Disclosure of Water Utilities, 
Sustainability  . Feb2018, Vol. 10 Issue 2. 

8. Cheng, Mandy M. & Green, Wendy J. & 

Chi Wa Ko, John, (2015), The Impact of 

Strategic Relevance and Assurance of 

Sustainability Indicators on Investors 

Decisions, Auditing: A Journal of Practice 

& Theory American Accounting 

Association, Vol. 34, No. 1.p.p 131-162 

9. Jill E. Fisch,(2019), Making Sustainability 

Disclosure Sustainable, The Georgetown 

Law Journal, Vol. 107:923,p.p 922-966. 

10. Krechovska, Michaela & Prochazkova, 

Petra Tausl, (2014), Sustainability and its 

Integration into Corporate Governance 

Focusing on Corporate Performance 

Management and Reporting, Procedia 

Engineering, Vol, 69.p.p 1144-1151 

11. Maubane. P, Prinsloo. A, , Prinsloo .A & 

Rooyen. N (2014) " Review Sustainability 

reporting patterns of companies listed on 

theJohannesburg securities exchange" 

Public Relations Review, (40) pp. 153–

160. 

12. Mihai Carp, Leontina Păvăloaia, Mihai-

Bogdan Afrăsinei and Iuliana Eugenia 

Georgescu,(2019),Is Sustainability 

Reporting a Business Strategy for Firm’s 

Growth? Empirical Study on the Romanian 

Capital Market, Sustainability 2019, Vol. 

11, Issue 3. https://www.mdpi.com/2071-

1050/11/3/658 

13. Mistry, Vinal; Sharma, Umesh & Low, 

Mary, (2014), Management accountants' 

perception of their role in accounting for 

sustainable development: An exploratory 

study, Pacific Accounting Review, Vol. 26, 

No. 1/2. 

14. Montiel ,Ivan & Delgado-Ceballos, Javier 

(2014), Defining and Measuring Corporate 

Sustainability: are We There Yet?, 

Organization & Environment, Vol. 27, 

NO.2.p.p 113-139. 

15. Schaltegger, Stefan & Burritt, Roger L., 

(2010), Sustainability accounting for 

companies: Catchphrase or decision 

support for business leaders?, Journal of 

World Business, Vol. 45, Iss. 4.pp.375-

384. 

16. Schaltegger, Stefan& Zvezdov, Dimitar, 

(2015), Gatekeepers of Sustainability 

Information: Exploring The Roles of 

accountants, Journal of Accounting & 

Organizational Change, Vol. 11,  Issue. 

3.p.p 333-361. 

17. Searcy, Cory & Buslovich, Ruvena ,(2014), 

Corporate Perspectives on The 

Development and Use of Sustainability 

Reports, Journal of Business Ethics, Vol. 

121, Issue 2. p.p 149-169. 

18. Songini, Lucrezia & Pistoni, Anna, , 

(2012)" Accounting auditing and control 

for sustainability", Management 

Accounting Research, Vol.23. 

19. Suttipun, Muttanachai,(2015), Sustainable 

Development Reporting: Evidence from 

Thailand, Asian Social Science; Vol. 11, 

No.13,http://dx.doi.org/10.5539/ass.v11n13

p316 

20. Wang. J, Song. L& Yao. S (2013)" The 

Determinants Of Corporate Social 

Responsibility Disclosure: Evidence From 

China" The Journal of Applied Business 

Research, Volume 29, Number 6. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/658
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/658
http://dx.doi.org/10.5539/ass.v11n13p316
http://dx.doi.org/10.5539/ass.v11n13p316

