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 :البحث مستخلص

 لها وأصبح البلدان، معظم فً الخاصة االقتصادٌة للوحدات االجتماعٌة بالمسبولٌة اإلهتمام تزاٌد

 فً العدالة خالل من المستدامة التنمٌة فً شركاء إلى الوحدات تلك تحوٌل حٌث من األولوٌة

 عن لالفصاح مقترح انموذج عرض الى البحث وٌهدف ، واالستثمارات والتنمٌة الدخل توزٌع

 الوحدات دور لتفعٌل الحدٌثة االصباغ صناعات شركة على بالتطبٌق االجتماعٌة المسؤولٌة

 أن منها، االستنتاجات من مجموعة الى البحث وتوصل المستدامة، التنمٌة تحقٌق فً االقتصادٌة

 المسؤولٌة تقوٌم من تمكن المالٌة التقارٌر فً االجتماعً االداء عن لألفصاح سٌاسة تنظٌم

 المستدامة التنمٌة تحقٌق تجاه االقتصادٌة للوحدة االجتماعٌة

  المستدامة التنمٌة ، االجتماعٌة المسؤولٌة عن االفصاح: المفتاحٌة الكلمات
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Abstract 

     Interest in social responsibility Growing in special economic units in 

most countries, and has become a priority in terms of conversion of 

these units to the partners in sustainable development through justice in 

income and development, and investments distribution, The research 

aims to show a specimen proposal to disclose the social responsibility 

Application to the Modern Painting Industries Co.  of activating the role 

of economic units in achieving sustainable development, The research 

found a set of conclusions which, the planning policy for the disclosure 

of social performance in the financial reports was able to assess the 

social and economic responsibility of the unit towards the achievement 

of sustainable development. 

Keywords Disclosure of corporate social responsibility, sustainable 

development:  

   

 مقدمة:

لم ٌعد تقٌٌم شركات القطاع الخاص ٌعتمد على ربحٌتها فحسب، ولم تعد تلك الشركات تعتمد     

فً بناء سمعتها على مراكزها المالٌة فقط، بل ظهرت مفاهٌم حدٌثة تساعد على إٌجاد بٌبة عمل 

 قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة فً الجوانب االقتصادٌة والتكنولوجٌة واإلدارٌة

عبر أنحاء العالم، وكان من أبرز هذه المفاهٌم مفهوم المسؤولٌة االجتماعٌة للشركات، وأكد 

الباحثون أن دور مؤسسات القطاع الخاص محورٌاً فً عملٌة التنمٌة، وأن ذلك أثبتته النجاحات 

التً حققتها االقتصادات المتقدمة، بعدما أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غٌر معزولة عن 

المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسٌع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات اإلنتاجٌة، 

بإٌالء هموم المجتمع والبٌبة اهتماما كافٌاً، واألخذ فً عٌن االعتبار ثالثٌة أضالع التنمٌة 

المستدامة وهً النمو االقتصادي والتقدم االجتماعً وحماٌة البٌبة، وتشٌر دراسات متعددة إلى 

أن المسؤولٌة االجتماعٌة هً ولٌدة متطلبات التنمٌة المستدامة، والشراكة فً التنمٌة االقتصادٌة 

بٌن الدولة والقطاع الخاص لبناء مستقبل أفضل لألجٌال القادمة، من خالل إٌجاد ودعم برامج 

انعكس اجتماعٌة واقتصادٌة وثقافٌة مستدامة مستقاة من االحتٌاجات واألولوٌات الوطنٌة، وقد 

الفكر االقتصادي على الفكر المحاسبً من حٌث االهتمام بالمسؤولٌة االجتماعٌة، وظهرت 

العدٌد من الدراسات التً تؤكد أهمٌة اإلفصاح عن مدى وفاء الشركة لمسؤولٌتها االجتماعٌة، 
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وأثر ذلك فً قرارات المستثمرٌن. ولغرض تحقٌق هدف البحث فقد تم تقسٌمه الى اربعة  

تناول المبحث األول االفصاح عن المسؤولٌة االجتماعٌة، وخصص المبحث الثانً  مباحث ،

لبٌان مفاهٌم التنمٌة المستدامة، اما المبحث الثالث فقد خصص لعرض االنموذج المقترح 

لالفصاح عن المسؤولٌة االجتماعٌة للشركات بالتطبٌق على شركة صناعات االصباغ الحدٌثة، 

الرابع لبٌان االستنتاجات التً تم التوصل الٌها وما ٌمكن التوصٌة واخٌرا فقد خصص المبحث 

 به فً ضوءها.

 منهجية البحث                                      

  مشكلة البحث:

ٌتأثر االلتزام باالفصاح عن المسؤولٌة االجتماعٌة قبل الوحدات المختلفة بكفاٌة المعاٌٌر 

عاٌٌر المحاسبٌة اولى ادوات التطبٌق العملً لذلك فأن مشكلة والقواعد المحاسبٌة إذ تمثل الم

البحث تتلخص باالجابة عن التساؤل االتً: هل ان تنظٌم سٌاسة لألفصاح عن االداء االجتماعً 

 فً القوابم والتقارٌر المالٌة تحتم اصدار معاٌٌر وقواعد للتطبٌق العملً؟

 اهمية البحث : 

اح خطط المسؤولٌة االجتماعٌة لتحقٌق التنمٌة المستدامة والذي تاتً اهمٌة البحث من اهمٌة إنج

ٌكون مرهون بإصدار قوانٌن وتشرٌعات ووضع معاٌٌرمحاسبٌة تدعم تطبٌق هذا المفهوم فً 

 شركات القطاع الخاص. 

 فرضية البحث:

ان وجود اطار عام لالفصاح عن المسؤولٌة االجتماعٌة ٌوفر وسٌلة للحكم على مدى نجاح 

 لمسؤولٌة االجتماعٌة التً تضعها الشركات لتحقٌق التنمٌة المستدامة.خطط ا

 اهداف البحث:

عرض مفاهٌم المسؤولٌة االجتماعٌة واتجاهات االفصاح عن المعلومات المترتبة عن  -1

 االنشطة االجتماعٌة

 بٌان تطور مفهوم التنمٌة المستدامة ومجاالتها -2

جتماعٌة لشركة صناعة االصباغ عرض انموذج مقترح لالفصاح عن المسؤولٌة اال -3

 الحدٌثة
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 المبحث االول

 االفصاح عن المسؤولية االجتماعية

ٌمتد مفهوم المحاسبة عن المسؤولٌة االجتماعٌة إلى أصالة تارٌخٌة فً الفكر المحاسبً إال أن 

الكشف عن هذه األصالة بدأ فً أوابل السبعٌنات من القرن الماضً اذ استدعت متطلبات العمل 

عدل منظمات األعمال سٌاساتها التشغٌلٌة لتأخذ بنظر االعتبار تأثٌرات مجمل النشاط على أن ت

ٌمثل اإلفصاح احد األركان الربٌسة والهامة التً ٌرتكز علٌها الفكر  المحاسبً والذي والبٌبة، 

 ٌهدف الى توفٌر المعلومات التً تفٌد مختلف االطراف ذات العالقة عند اتخاذ القرارات .

 مفهوم االفصاح المحاسبي عن المسؤولية االجتماعية وأهميته : -1

لكً تواكب المحاسبة التطور فً كافة فروع المعرفة ٌنبغً أن ال ٌقتصر دورها على اإلفصاح 

التقلٌدي للنشاط االقتصادي للوحدة بل ٌمتد لٌشمل اآلثار المترتبة لنشاط الوحدة على المجتمع 

ٌمكن معه تقٌٌم تلك اآلثار للوحدة اتجاه المجتمع إلى جانب وإعطاء صورة واضحة عنها بحٌث 

 تقوٌم األداء االقتصادي لها .

وٌعرف اإلفصاح االجتماعً بأنه ) عرض المعلومات المتعلقة بالنشاط االجتماعً للوحدة 

 ( Burke: 1980: 22االقتصادٌة بشكل ٌمكن من تقوٌم األداء االقتصادي للوحدة . ) 

اإلفصاح االجتماعً بأنه )  Guthrie and Matheusدا فقد عرف وبصورة أكثر تحدٌ

توفٌر المعلومات المالٌة وغٌر المالٌة المتعلقة بتفاعل الوحدة االقتصادٌة مع بٌبتها المادٌة 

واالجتماعٌة كما تبدو فً التقارٌر السنوٌة للوحدة االقتصادٌة او فً تقارٌر اجتماعٌة منفصلة ( 

(.Hall,2002:1      ) 

ركز على أهمٌة المعلومات المفصح عنها بٌنما اهتم كل  Burkeومن التعرٌف أعاله نجد إن 

 بطرق اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالنشاط االجتماعً   Guthrie and Matheusمن 

إن الجهات ذات المصلحة تنظر إلى اإلفصاح المحاسبً على انه إجابات وقتٌة واضحة ومحددة 

لعالقة بٌن هذه الجهات المختلفة ومن ثم فان المصداقٌة تكون أكبر فً حالة تسهم فً تطوٌر ا

 وجود تقارٌر تفصح عن األداء المالً واالجتماعً للمنظمة .

لقد توالت الدراسات واألبحاث حول مسؤولٌة الشركات تجاه المجتمع وان معظم هذه       

البٌانات المتعلقة باألنشطة  الدراسات تؤكد إن هناك حاجة إلى تشجٌع الوحدات لتضمٌن
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االجتماعٌة لوحداتهم فً تقارٌرهم السنوٌة المنشورة وٌمكن إٌجاز أسباب االهتمام باإلفصاح عن 

 ( 77: 2111المعلومات المترتبة على األنشطة االجتماعٌة بما  ٌلً:)عبود،

ان بروز العدٌد من الظواهر فً الحٌاة المعاصرة مثل العولمة والخصخصة وسرعة االتصال -أ

وشدة المنافسة ولدت تحدٌات مختلفة مثل التحدي التكنولوجً وضمور دور الدولة وزٌادة 

المطالبة بحماٌة البٌبة وغٌرها هذه كلها اوجب على الشركات اعادة النظر وتطوٌر دورها 

  77:   2112التكٌف والتعامل مع الواقع الجدٌد ) الغالبً والعامري، ومساهمتها لغرض

المحاسة كمهنة منظمة ٌقع على عاتقها مسؤولٌة المحافظة على وجهة النظر الداخلٌة للوحدة -ب

االقتصادٌة وتقدٌم المعلومات التً توضح دورها ومساهمتها فً المجتمع وٌنبغً ان ٌؤدي الى 

الستخدام الكفوء للموارد وحماٌة البٌبة وتحمٌل الوحدة بتكالٌف ذلك ) اتخاذ قرارات تمكن من ا

 (  217:  1824محمد : 

ان معظم المعلومات المترتبة على االنشظة االجتماعٌة للوحدة االقتصادٌة ذات طبٌعة كمٌة -ج

ن ومالٌة فهً بذلك تؤثر فً اصول الوحدة ونفقاتها والتزاماتها ومن هذا المنطلق فهً تدخل ضم

 عمل المحاسب وٌجب االفصاح عنها.

تزاٌد ضغط أطراف متعددة فً المجتمع تطالب الحكومات بإصدار قوانٌن وتعلٌمات  -د  

حكومٌة تلزم الوحدات االقتصادٌة باإلفصاح عن المعلومات الكافٌة فً الوقت المحدد لها عن 

الوقت المحدد لها عن كافة  كافة أنشطتها وان ٌكون اإلفصاح عن المعلومات الكاملة والدقٌقة فً

أنشطتها االجتماعٌة وان ٌكون اإلفصاح االجتماعً خاضعا ً لنفس الضوابط التً ٌخضع لها 

 اإلفصاح المالً .

لم ٌعد معٌار الربحٌة االهتمام الوحٌد لدى المستثمرٌن فً عملٌة اتخاذ القرارات وإنما اخذوا  -ه

والدٌنٌة التً تؤثر فً قرارات االستثمار ، أي فً الحسبان المعاٌٌر االجتماعٌة والسٌاسٌة 

 ( 32:   2115بمعنى أخر ظهور ما ٌسمى بالمستثمر األخالقً     ) السامرابً،  

 إتجاهات األفصاح عن المعلومات المترتبة عن االشطة األجتماعية: -0

النماذج تضمن الفكر المحاسبً فً مجال االفصاح عن المسؤولٌة االجتماعٌة العدٌد من       

المقترحة للتقرٌر عن االنشطة ذات الطابع االجتماعً التً تمارسها منظمات األعمال االمر 

الذي جعل من ذلك التعدد فً النماذج مشكلة تواجه المحاسبٌن عند تطبٌق محاسبة المسؤولٌة 

ة االجتماعٌة اذ ان عدم االتفاق على انموذج معٌن ٌعنً ذلك اختالف تطبٌق محاسبة المسؤولٌ
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االجتماعٌة على المنظمات ومن ثم تعذر توفٌر معٌار للقابلٌة على المقارنة فً تقارٌر المحاسبة 

االجتماعٌة، ان الدراسات العلمٌة ومحاوالت التطبٌق العملً استقرت على اتباع احدى 

 الطرٌقتٌن االتٌتٌن لالفصاح عن المسؤولٌة االجتماعٌة :

 لمسؤولٌة االجتماعٌة فً هذه الطرٌقة أحد ثالثة أشكال هً :وتأخذ تقارٌر ا طريقة الفصل -أوال 

: تصف بطرٌقة سردٌة أو روابٌة األنشطة االجتماعٌة التً قامت بها  تقارير وصفية -1

الوحدة ، وهً عادة انشطة االلتزام االختٌاري للوحدة االقتصادٌة دون محاولة تقوٌم وتحلٌل 

نشطة وتمثل هذه التقارٌر المرحلة االولى من مراحل التكالٌف والمنافع المترتبة على هذه اال

تطورمحاسبة المسبولٌة االجتماعٌة .  ان هذا النوع من التقارٌر ٌكون محدود الفابدة على الرغم 

من انخفاض تكالٌف تطبٌقها بسبب صعوبة تتبع األداء الداخلً للوحدة . كذلك فأنه ال ٌخدم 

وحدات المختلفة فضال عن ذلك فان هذا النوع من التقارٌر إجراء المقارنة بٌن الفترات أو بٌن ال

 ال ٌوفر مقٌاسا ٌعكس صافً المساهمة االجتماعٌة

وهو مثال على التقارٌر الوصفٌة الذي وضعته لجنة المحاسبة األمرٌكٌة  : AAAنموذج -

والتً كانت تستند إلى أن صعوبة وضع مقاٌٌس نقدٌة لألضرار البٌبٌة بطرٌقة موضوعٌة ال 

ٌعوق استخدام مقاٌٌس غٌر نقدٌة لقٌاس هذه اإلضرار . وأوصت بتضمٌن القوابم المالٌة 

د الوحدة االقتصادٌة فً حل المشاكل البٌبٌة باستخدام المنشورة مالحظات هامشٌة عن جهو

لالفصاح عن المشاكل البٌبٌة الربٌسة  Narrative  Disclosureاألسلوب الوصفً الروابً 

وخطط الوحدة االقتصادٌة للحد من تلك المشاكل والتقدم الذي حققه الوحدة االقتصادٌة فً حل 

ٌركز  AAAاالنجاز وعلى الرغم من ان النموذج  تلك المشاكل والتكالٌف التً ترتبت على هذا

اهتمامه حول توفٌر المعلومات المتعلقة بمشكلة التلوث البٌبً فقط وهو األمر الذي ٌجعله غٌر 

مفٌد فً تقٌٌم األداء البٌبً واالجتماعً الشامل للوحدة االقتصادٌة إال انه ٌعد الخطوة األولى 

 داء البٌبً واالجتماعً للوحدة االقتصادٌة .نحو تطوٌر نموذج مناسب لقٌاس وعرض األ

 تقارير االفصاح عن تكاليف المسؤولية االجتماعية  -2

ٌتم اإلفصاح بموجب هذه التقارٌر عن التكالٌف التً تحملها الوحدة لقاء القٌام باألنشطة 

ذه االجتماعٌة من دون األخذ فً الحسبان المنافع المتحققة من وراء تلك األنشطة ، وتعرف ه

 التقارٌر بتقارٌر المدخالت  . 
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نموذجا لقابمة فترٌة تلخص األداء التشغٌلً  Linowes: اقترح   Linowesنموذج 

 – Socioاالجتماعٌة  -واالجتماعً للوحدة االقتصادٌة ٌطلق علٌها قابمة العملٌات االقتصادٌة 

Economic Operating Statement ٌة تمثل قابمة وهً  شكل شبٌه بقابمة الدخل التقلٌد

فترٌه تخص األداء التشغٌلً واالجتماعً للوحدة االقتصادٌة وتوضح هذه القابمة نتٌجة المقابلة 

الفترٌه للعملٌات ذات التأثٌرات الموجبة والسالبة فً المجاالت الثالث لمحاسبة المسؤولٌة 

لمنتج او الخدمة االجتماعٌة ، مجال الموارد البشرٌة ، مجال الموارد الطبٌعٌة ، وفً مجال ا

  وٌتم تقسٌم عناصر هذه المجاالت الثالثة من حٌث تأثٌراتها كال على حدة الى تحسٌنات   

Improvement   او تأثٌرات موجبة وتتمثل فً التكالٌف النقدٌة التً ٌتحملها الوحدة

 االقتصادٌة بإرادته ، فهً موارده التً ٌضحً بها فً سبٌل منفعة المجتمع ، والى أضرار

Detriments  او تأثٌرات سالبة وتتمثل فً التكالٌف التً كان ٌنبغً ان تتحملها الوحدة

االقتصادٌة بإرادتها أٌضا ً استجابة لمسؤولٌاتها االجتماعٌة وٌستعمل هذا النموذج القٌاس النقدي 

ند لتحدٌد قٌمة عناصر النموذج وبذلك ٌمكن القول بأن التحسٌنات ٌتم قٌاسها بموضوعٌة إذ ٌست

هذا القٌاس على ما تتحملها الوحدة االقتصادٌة فعال ً من تكالٌف أما األضرار فٌتم تحدٌدها 

وتقدٌر قٌمتها على أساس حكمً ولم ٌوضح النموذج األسس التً ٌستند الٌها فً تحدٌد هذه 

 األضرار. 
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عن كل من تكالٌف ومنافع أنشطة المسؤولٌة االجتماعٌة وتعرف هذه  وهً تقارٌر تفصح      

التقارٌر بتقارٌر المدخالت والمخرجات ، وتعد هذه التقارٌر أفضل طرٌقة لإلفصاح عن األداء 

االجتماعً للوحدة محاسبٌا ً لتوافقها مع المبادئ المحاسبٌة المقبولة قبوال ً عاما ً ولشمولٌتها كافة 

نافع االجتماعٌة وبذلك توفر صورة كاملة عن األنشطة االجتماعٌة كذلك إمكانٌة التكالٌف والم

تحدٌد صافً الفابض أو العجز من تلك االنشطة نتٌجة المقارنة بٌن مجموع التكالٌف التً 

 تحملها المجتمع عن تلك األنشطة والمنافع التً حققتها الوحدة للمجتمع نتٌجة أنشطها .

ان المنافع االجتماعٌة ال تقاس بالتكالٌف التً تتحملها  Estes: أوضح  Estesإنموذج 

الوحدة االقتصادٌة من اجل تحقٌق أهدافها االجتماعٌة وإنما تقاس بأي عابد للمجتمع ، او ألحد 

عناصره سواء كان هذا العابد اقتصادٌا ً او غٌر اقتصادي ، سواء كان داخلٌا ً أم خارجٌا ً 

دٌة على مقابل لهذه المنافع او لم تحصل . ومن ثم فان هذا وسواء حصلت الوحدة االقتصا

النموذج ٌجمع فً الواقع ما بٌن النشاط االقتصادي للوحدة االقتصادٌة ) توفٌر منتجات للمجتمع( 
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والنشاط االجتماعً  ) القٌام باألنشطة االجتماعٌة بدون مقابل (. أما التكالٌف االجتماعٌة فقد 

ضحٌة أو أضرار ٌقع عبؤها على المجتمع أو على احد عناصره سواء عرفها بأنها تكلفة أو ت

أكانت اقتصادٌة أو غٌر اقتصادٌة داخلٌة أم خارجٌة وبهذا ٌكون مفهوم التكالٌف االجتماعٌة 

مفهوما ً شامال ً أٌضا ً إذ انه ٌتضمن كال ً من قٌمة السلع والخدمات التً حصلت علٌها الوحدة 

 قامت بسداد مقابلها وكذلك قٌمة األضرار التً سببتها للمجتمع .االقتصادٌة من المجتمع و

 ثانيا: طريقة الدمج 

ٌقوم هذا االتجاه على أساس انه لكً ٌمكن إعطاء صورة شاملة عن األداء الكلً للوحدة 

االقتصادٌة ٌنبغً  دمج كل من المعلومات االجتماعٌة والمالٌة فً تقرٌر واحد وان ٌكون هذا 

ار التقارٌر التقلٌدٌة ، بحٌث تصبح المعلومات االجتماعٌة جزءا ً من المعلومات الدمج ضمن إط

المالٌة ، وان كان هذا اإلجراء ال ٌمنع بالطبع وجود بعض التقارٌر المنفصلة التً تتضمن 

بعض المعلومات االجتماعٌة والوصفٌة او الكمٌة وٌعتمد مؤٌدو هذا االتجاه على مبررٌن 

 (228:2111لقاضً،أساسٌٌن :)حمدان وا

إن األنشطة االجتماعٌة تؤثر بالفعل على نتابج النشاط االقتصادي ومن ثم ٌنبغً أن  األول :

 ٌنعكس ذلك فً التقارٌر المالٌة وإال أصبحت نتابجها مضللة .

ان الوحدة االقتصادٌة وحدة واحدة ال تتجزأ ومن ثم فان كالُ من أهدافها االقتصادٌة  الثاني :

ة تعد متكاملة وتمثل معا ً األهداف الكلٌة للوحدة االقتصادٌة وعلى ذلك فان التقرٌر واالجتماعٌ

عن أداء الوحدة االقتصادٌة ٌنبغً أن ٌكون تقرٌرا ً عن األداء الكلً بحٌث ٌتضمن كال ً من 

المعلومات االقتصادٌة واالجتماعٌة ونتابج تفاعل كل من نوعً النشاط االقتصادي واالجتماعً 

هما بعضا وأثر ذلك فً الناتج النهابً لنشاط الوحدة االقتصادٌة األمر الذي ٌمكن مع بعض

المطلع على هذه المعلومات ان ٌستوعب العالقات المتداخلة بٌن كل من نوعً النشاط وان ٌقوم 

 األداء الكلً للوحدة االقتصادٌة .

وٌالحظ ان هذا النوع من القوابم تأخذ بجانب التكالٌف االجتماعٌة دون المنافع االجتماعٌة إذ إن 

جانب التكالٌف اقرب للقٌاس الموضوعً من جانب المنافع ، وتتفق الباحثة مع طرٌقة الدمج 

لكل من المعلومات االجتماعٌة والمالٌة فً تقرٌر واحد وان ٌكون هذا الدمج ضمن إطار 

ارٌر التقلٌدٌة،لما تتمتع به هذه الطرٌقة من الموضوعٌة وسهولة التطبٌق بما ٌخدم عملٌة التق

اإلفصاح عن األداء الشامل لمنظمات األعمال،على ان تكون اللبنة األولى لبناء قواعد وأنظمة 

 محاسبٌة خاصة باإلفصاح االجتماعً. 
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 المبحث الثاني

 التنمية المستدامة ،اطار مفاهيمي

ؤولٌة االجتماعٌة هً ولٌد لمتطلبات التنمٌة المستدامة والشراكة فً التنمٌة االقتصادٌة ان المس

بٌن الدولة والقطاع الخاص لبناء مستقبل لالجٌال القادمة بهدف اٌجاد ودعم برامج اجتماعٌة 

واقتصادٌة وثقافٌة مستدامة مستقاة من االحتٌاجات واالولوٌات الوطنٌة وهذ المفهوم ٌقوم على 

الستثمار فً الموارد البشرٌة وخلق فرص عمل وتوفٌر بٌبة عمل صحٌة وآمنة جنبا الى جنب ا

 (2: 2114مع حل المشكالت االجتماعٌة والبٌبٌة وتعزٌز التنمٌة المستدامة ) عباس، 

 تطور مفهوم التنمية المستدامة -8

مً، وقد لوحظ فً ٌحضى موضوع التنمٌة، بمختلف مفاهٌمه، بأهمٌة بالغة على المستوى العال

الفترة األخٌرة إهتمام دولً متزاٌد نحو الحاجة إلى التنمٌة المستدامة للوصول إلى مستقبل 

مستدام، وذلك بعد أن كان العالم ٌتجه نحو مجموعة من الكوارث البشرٌة والبٌبٌة المحتملة، 

ن التنوع البٌولوجً، فاالحتباس الحراري، والتدهور البٌبً، وتزاٌد النمو السكانً والفقر، وفقدا

واتساع نطاق التصّحر، وما إلى ذلك من المشكالت البٌبٌة ، ال تنفصل عن مشكالت الرفاه 

البشري وال عن عملٌة التنمٌة االقتصادٌة بصورة عامة، إذ إن الكثٌر من األشكال الحالٌة للتنمٌة 

ٌق بٌن البٌبة والتنمٌة أدى إلى ٌنحصر فً الموارد البٌبٌة التً ٌعتمد علٌها العالم، فاالرتباط الوث

 ظهور مفهوم التنمٌة المستدامة. 

ضمان حصول البشر على فرص التنمٌة دون التغاضً  Sustainabilityوتعنً االستدامة 

عن األجٌال المقبلة وهذا ٌعنً ضرورة األخذ بمبدأ التضامن بٌن األجٌال عند رسم السٌاسات 

التنموٌة، وهو ما ٌحتم بالتالً )مأسسة( التنمٌة فً مفهومها الشامل من خالل المؤسسات 

 ومة التنمٌة.الحكومٌة وغٌر الحكومٌة بما ٌجعلها تساهم فً دٌم

وتهدف اإلستدامة الى التطوٌر الذي ٌراعً الرفاهٌة وزٌادة فسحة االمكانٌات لألجٌال القادمة ، 

والتً ستمكنهم من التنعم بموارد البٌبة وقٌم الطبٌعة التً نستغلها اآلن ، وبذلك فان اإلستدامة 

ة البعد الزمنً ، والسكان تعنً أنه ٌنبغً التعامل مع التطوٌر والتنمٌة ببصٌرة واسعة من ناحٌ

 ( www.eeaa.gov.egالمتأثرٌن)

للتاكٌد على ضرورة ارساء قواعد  2112وعام  1872وقد توالت الجهود العالمٌة ما بٌن عام  

التنمٌة المستدامة على مستوى العالم من خالل عقد ثالثة مؤتمرات ارض دولٌة مهمة ،االول 
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ر االمم المتحدة حول بٌبة االنسان ، والثانً عقد تحت إسم مؤتم 1872عقد فً استوكهلم عام 

تحت اسم مؤتمر االمم المتحدة حول البٌبة والتنمٌة  1882بمدٌنة رٌو جانٌر وفً البرازٌل عام 

تحت اسم مؤتمر االمم المتحدة  2112، والثالث عقد فً جوهانسبرج فً جنوب افرٌقٌا عام 

 (  12:  2112المستدامة .)بدوي وعثمان،

، أصدر االتحاد الدولً لصون الطبٌعة وشركاءه )برنامج األمم المتحدة للبٌبة 1821لعام وفً ا

والصندوق العالمً للحٌاة البرٌة( وثٌقة سمٌت اإلستراتٌجٌة العالمٌة لصون الطبٌعة، وقد 

تضمنت بداٌات لفكرة التنمٌة المستدامة، بمعنى التنمٌة التً تحافظ على العملٌات البٌبٌة العاملة 

فً نظم اإلنتاج المتجدد، أي التً تهٌا للنظم البٌبٌة فً الزراعة والمراعً والمصاٌد والغابات، 

 والقدرة المتصلة على العطاء، والتً تحافظ على ثراء األنواع وثراء التنوع الوراثً فً كل نوع

ك"، دمج ، تم بموجب تقرٌر اللجنة الدولٌة للبٌبة والتنمٌة "مستقبلنا المشتر1827وفً العام 

االحتٌاجات االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة فً تعرٌف واحد، وأشار التقرٌر أال ٌكون الهم 

األول تعظٌم اإلنتاج إلى أقصى حد، إنما ٌكون صون القدرة على اإلنتاج فً المدى الزمنً 

 (3: 2111الممتد )ابوجودة،

 تعريف التنمية المستدامة -0

مفهوم التنمٌة المستدامة ، فالبعض ٌعبر عنها بالتنمٌة  تتعدد المصطلحات التً تعبر عن

المتواصلة ، وٌطلق علٌها البعض اآلخر التنمٌة الموصولة ، وٌسمٌها آخرون التنمٌة القابلة 

لالدإمة او التنمٌة القابلة لالستمرار، كما تعددت تعرٌفات مفهوم التنمٌة المستدامة ، اذ تم تعرٌف 

لى الحفاظ على مستوى مرغوب من المخرجات او الخدمات لمدة االستدامة بانها القدرة ع

(، كما عرفت التنمٌة المستدامة بانها العالقة الوثٌقة بٌن متطلبات Babu,1994 :2ممتدة.)

التنمٌة وأوضاع البٌبة والتً تتطلب البحث عن أفضل السبل لضمان إستمرار عملٌات التنمٌة 

وٌة النظم البٌبٌة وكفابتها من ناحٌة اخرى.)بدوي وتطورها من ناحٌة إاستمرار فاعلٌة وحٌ

 ( 13:  2112وعثمان ،

وبصفة عامة ٌمكن للمطلع على االدبٌات التً تناولت موضوع التنمٌة المستدامة ان ٌكتشف ان 

مفهوم التنمٌة المستدامة قد شهد جدال واسعا على المستوٌٌن االكادٌمً والعملً، ففً عقد التنمٌة 

إقترن مفهوم التنمٌة بالنمو االقتصادي وفق 1871 -1861ته األمم المتحدة األول الذي تبن

 1821-1871مؤشرات تركز أغلبها على إعتبارات إقتصادٌة خاصة، وفً العقد الثانً للتنمٌة 

اكتسب مفهوم التنمٌة ابعادا اجتماعٌة وسٌاسٌة وثقافٌة بجانب البعد االقتصادي ، وخالل عقد 
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اكتسب مفهوم التنمٌة بعدا حقوقٌا ودٌمقراطٌا ٌتمثل فً المشاركة  1881-1821التنمٌة الثالث 

نقلة نوعٌة  1881السٌاسٌة والشعبٌة فً اتخاذ القرارات التنموٌة، وقد شهد عقد التنمٌة الرابع 

فً مفهوم التنمٌة إذ  تاكد مفهوم التنمٌة المستدامة بشكل واضح فً وثٌقة االرض التً صدرت 

التً تضمنت سبعة وعشرٌن مبدا تدعو الى ضرورة تحقٌق  1882ام فً رٌودي جانٌر ع

 العدالة بٌن األجٌال المختلفة فً توزٌع الموارد الطبٌعٌة ضمانا لتواصل عملٌة التنمٌة.

إلى أنه: "لكً تتحقق التنمٌة  1882وأشار المبدأ الرابع الذي أقره مؤتمر رٌو دي جانٌرو العام 

الحماٌة البٌبٌة جزًءا ال ٌتجزأ من عملٌة التنمٌة وال ٌمكن التفكٌر فٌها المستدامة ٌنبغً أن تمّثل 

بمعزل عنها، وتم التأكٌد على هذا المعنى من خالل المبدأ الثالث إذ تم تعرٌف التنمٌة المستدامة 

بأنها ضرورة إنجاز الحق فً التنمٌة، بحٌث تتحقّق على نحو متساو الحاجات التنموٌة ألجٌال 

 ( 22:  2111مستقبل")مهنا،الحاضر وال

وتقوم التنمٌة المستدامة على ركابز ثالث: الكفاءة االقتصادٌة، الكفاءة االجتماعٌة والكفاءة 

البٌبٌة،  وتعتمد األولى على االستعمال الرشٌد لثالث حزم من األدوات: األدوات التقنٌة، 

لجمع المتوازن بٌن الحزم األدوات االقتصادٌة، األدوات االجتماعٌة، وٌتوقف النجاح على ا

جمًٌعا، فاألدوات التقنٌة هً وسابل تحقٌق هدف صون الموارد الطبٌعٌة المتجددة، أي قدرتها 

على العطاء )اإلنتاج( على المدى الطوٌل، مع زٌادة الغلَة فً حدود هذه الضوابط، وترشٌد 

 طابها. إستغالل الموارد الطبٌعٌة غٌر المتجددة بغٌة تمدٌد المدى الزمنً لع

وبذلك تأكد أن عبارة "التنمٌة المستدامة" ال تقتصر على التنمٌة االقتصادٌة فحسب، بل تتعداها 

لتشٌر إلى مجموعة واسعة من القضاٌا متعددة الجوانب إلدارة االقتصاد والبٌبة والمجتمع، وهذه 

لركابز بانها تمثل العناصر الثالثة األخٌرة تشّكل الركابز للتنمٌة المستدامة، وإذا عدت هذه ا

دوابر متداخلة ذات أحجام متساوٌة، نجد أن منطقة التقاطع تمثل رفاهٌة اإلنسان، فكلما اقتربت 

هذه الدوابر بعضها من بعض، شرٌطة أن تكون متكاملة ال متناقضة، إزدادت منطقة التقاطع 

والتنمٌة قد أدى إلى وكذلك رفاهٌة اإلنسان، وبالتالً، ٌستشف بأن االرتباط الوثٌق بٌن البٌبة 

ظهور مفهوم للتنمٌة ٌسمى المستدامة، األمر الذي ٌستلزم االهتمام بحماٌة البٌبة بغٌة تحقٌق 

 التنمٌة المستدامة، وتشكل الطاقة المتجددة إحدى وسابل حماٌة البٌبة.

للجنة العالمٌة لشؤون البٌبة  1827وأكد على ذات المضمون التعرٌف الذي أورده تقرٌر عام 

والتنمٌة  إذ عرفت تلك اللجنة، التنمٌة المستدامة بأنها التنمٌة التً تفً باحتٌاجات الحاضر، من 

دون اإلضرار بقدرة أجٌال المستقبل على الوفاء بإحتٌاجاتها الخاصة، وهً تفترض حفظ  



 
 

12 
 

أصول أغراض النمو والتنمٌة الطبٌعٌة فً المستقبل، هً تنمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة متوازنة 

متناغمة، ُتعنى بتحسٌن نوعٌة الحٌاة، مع حماٌة النظام الحٌوي، هً التنمٌة التً تقوم أساًسا و

على وضع حوافز تقلل من التلّوث، ومن حجم النفاٌات والمخلفات، ومن حجم استهالك الطاقة 

الراهن، وتضع ضرابب تحّد من اإلسراف فً استهالك المٌاه والموارد الحٌوٌة. )أبو جودة 

،2114 :5  ) 

وانطالقا من المفاهٌم السابقة فان جوهر مفهوم التنمٌة المستدامة على المستوى الكلً ٌؤكد على 

انه فً حالة االقتصاد المستمر فً عالم محدود الموارد وفً ظل رغبات غٌر محدودة للنمو ، 

ن التاثٌر على فانه من الضروري ان ٌتم استعمال الموارد المتاحة لمقابلة االحتٌاجات الحالٌة  دو

 قدرة هذه الموارد على التجدد للوفاء باالحتٌاجات المستقبلٌة .

 مساهمة المسؤولية االجتماعية في التنمية المستدامة:-3

بالرغم من ان االختالف مازال قابما بٌن مختلف العلماء والدارسٌن ، ومختلف المدارس 

ة االجتماعٌة التً ٌتحتم على اي تنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة حول مدى وحجم وابعاد المسبولٌ

اقتصادٌة تقٌقها او االلتزام بها اال ان االختالف على مبدأ المسبولٌة االجتماعٌة كشرط مالزم 

 (2: 2114للتنمٌة لم ٌعد مكان خالف او جدل )حمور، 

ومع ترسٌخ وانتشار مفهوم المسؤولٌة االجتماعٌة ، اصبح من الصعب على الشركات التغاضً 

ن دورها التنموي واحساسها بالمسؤولٌة االجتماعٌة داخل المجتمع ، فاهمٌة هذه المشاركة ع

االجتماعٌة التكمن فقط  فً الشعور بالمسؤولٌة وانما اصبح امرا ضرورٌا لكسب تعاطف 

المجتمع واحترامه وبالتالً تحقٌق المٌزة التنافسٌة، وقد حدد البنك الدولً المسؤولٌة االجتماعٌة 

ع االعمال بأنها التزام اصحاب االعمال بالمساهمة فً التنمٌة المستدامة لتحسٌن مستوى لقطا

المعٌشة باسلوب ٌخدم التجارة والتنمٌة  فً وقت واحد ،وتدمج وحدات االعمال اهتماماتها 

البٌبٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة ضمن قٌمها وثقافاتها المؤسسٌة وآلٌات صنع القرار فٌها.)ابو 

 (1: 2114 زٌد،

و ٌكتسب الدور اإلجتماعً للشركات فً الدول العربٌة ) ومنها العراق( أهمٌة متزاٌدة بعد 

تخلً عدٌد من الحكومات عن كثٌر من أدوارها اإلقتصادٌة والخدمٌة، إذ سعى عدد كثٌر من 

الشركات إلى تبنً برامج فاعلة للمسبولٌة اإلجتماعٌة تأخذ فً االعتبار ظروف المجتمع 

لتحدٌات التً تواجهه وال شك أن المسبولٌة اإلجتماعٌة تعد حجر الزاوٌة وأداة مهمة للتخفٌف وا

من سٌطرة العولمة وجموحها، وعلى الرغم من االنجازات المحققة فال ٌزال العراق ٌواجه 
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العدٌد من التحدٌات التً تهدد امنه االقتصادي ،وتعد االصالحات التً تقوم بها الحكومة 

غٌركافٌة لخلق بٌبة عمل قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة فً الجوانب  العراقٌة

االقتصادٌة والتكنلوجٌة واالدارٌة فً دول العالم ، اذ الزال العراق ٌواجه تحدٌات تمس امنه 

االقتصادي واالجتماعً فً مقدمتها االنخفاض الحاد فً موارد الموازنة العامة للدولة وارتفاع 

نً معدالت االدخار ، وانهٌار الوضع االمنً الذي انعكس سلبا على حجم مشارٌع البطالة وتد

االستثمار فضال عن مشكالت الطاقة ، ونظرا لخطورة تلك التحدٌات وتاثٌراته السلبٌة على 

عملٌة التنمٌة فقد تعددت الجهات التً تدعو الى ضرورة تظافر الجهود بٌن الحكومة والقطاع 

ل المناسبة ، وقد تنبهت الشركات إلى ضرورة توسٌع نشاطاتها لتشمل ما الخاص الٌجاد الحلو

هو أكثر من النشاطات اإلنتاجٌة، وان ٌصبح االهتمام بالمسبولٌة االجتماعٌة مطلبا أساسٌا لها 

للحد من مشاكل المجتمع والبٌبة من خالل إلتزامها بتوفٌر البٌبة المناسبة وعدم تبدٌد الموارد 

ت التوظٌف والتدرٌب ورفع القدرات البشرٌة ومساندة الفبات األكثر احتٌاجا،وإلى والقٌام بعملٌا

ضرورة األخذ بعٌن االعتبار األضالع الثالثة التً عرفها مجلس األعمال العالمً للتنمٌة 

 المستدامة وهً النمو االقتصادي والتقدم االجتماعً وحماٌة البٌبة .

 فً الحكم على مدى قٌام الشركات بدورها االجتماعً ومن اهم المشكالت التً تواجه المجتمع

هً كٌفة الربط بٌن مفاهٌم االستدامة والمسؤولٌة االجتماعٌة والبٌبة التً تركز على حق 

المجتمع والمفاهٌم المحاسبٌة واإلفصاح وتقٌٌم األداء التً تركز على فكرة حق تعظٌم وتنمٌة 

عمال ٌقٌم وفقا لمفهوم الثروة الخاصة وتعظٌمها، الثروة للمالكٌن والمستثمرٌن، فان نجاح األ

وٌقٌم األداء وفقا لمفهوم االستخدام الفاعل والكفء للموارد، وهذه المفاهٌم شكلت اساس عملٌات 

 القٌاس واالفصاح المحاسبً ولم تصاغ المعاٌٌر واالنظمة المحاسبٌة لتعكس حق المجتمع.

 

 الثالث المبحث

 الخاص القطاع شركات في االجتماعية لمسؤوليةا عن لالفصاح مقترح انموذج

 ، الختامٌة المالٌة القوابم تظهرها ان ٌجب التً االجتماعٌة للمعلومات الممٌزة الطبٌعة ان      

 الموحد المحاسبً النظام فً التقلٌدٌة المالٌة القوابم فً المحاسبً االفصاح وقواعد التتفق

 المسؤولٌة عن المحاسبة طبٌعة تالبم التً القواعد بعض استعمال ٌتطلب الذي االمر ، للشركات

 وعلى للشركات، االجتماعً واالداء االقتصادي االداء بٌن الفصل على تقوم والتً االجتماعٌة
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 لشركة االجتماعً– االقتصادي االداء عن لالفصاح انموذج باقتراح الباحثة قامت االساس هذا

 الحدٌثة االصباغ صناعات

 :الوصفي االفصاح

 االفصاح تحت تنطوي االفصاحات من مجموعة البحث عٌنة للشركة السنوي التقرٌر ٌضم

 :ومنها االٌضاحٌة بالجداول منها بعض معززا وصفٌة معلومات وبشكل االجتماعً

 المالً ومركزها الشركة نشاط نتابج على التضخم اثر -

 البٌبة سالمة على للحفاظ الشركة اتخذتها التً التدابٌر -

 بالشركة النوعٌة السٌطرة قسم وانشطة والجودة النوعٌة -

 وغٌر عراقٌٌن الى العاملٌن لتصنٌف جدول خالل من والعمالة واالجور الرواتب -

 واالداري الفنً المستوى حسب العاملٌن لتصنٌف وجدول عراقٌٌن

 والصادرات االستٌرادات حجم -

 (جدٌدة منتجات النتاج) والتطوٌر االبحاث -

 والتكنلوجٌا المعرفة تطوٌر -

 التقرٌر تضمٌنها ضرورة الباحثة ترى المجتمع تهم التً الوصفٌة االفصاحات بعض وهناك

 :منها للشركات السنوي

 الجامعات وطلبة الساتذة العلمً البحث برامج دعم -

 الشركة باعمال الصلة ذات الحكومٌة القطاعات لمنسوبً التعاونً التدرٌب برامج تنفٌذ  -

 المنطقة فً واالجتماعٌة الخٌرٌة والجمعٌات الحكومٌة الجهات وبرامج فعالٌات رعاٌة -

 ووساءل مدخالت توفٌر فً الشركة معهم تتعامل الذٌن والخارجٌن الداخلٌٌن الموردٌن -

 االنتاج

 الستراتٌجٌة الخطة فً العمل ومواصلة المستقبلٌة التوقعات -

 ومكان نشاط حسب للدورات بتصنٌف معززة السنة خالل المنفذة التدرٌبٌة الخطة -

 انعقادها

 المخاطر ادارة -

 االجتماعية التكاليف وتحليل الجارية العمليات كشف -

 وان واحد تقرٌر فً واالقتصادٌة االجتماعٌة المعلومات من لكل الدمج طرٌقة الباحثة اعتمدت

 وسهولة الموضوعٌة من الطرٌقة هذه به تتمتع التقلٌدٌة،لما التقارٌر إطار ضمن الدمج هذا ٌكون

 كشف) علٌه واصطلح األعمال، لمنظمات الشامل األداء عن اإلفصاح عملٌة ٌخدم بما التطبٌق
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 مجاالت أربع إلى االجتماعٌة األنشطة تبوٌب تم وقد( االجتماعٌة- االقتصادٌة الجارٌة العملٌات

 تلك عن اإلفصاح وان البٌبة، وحماٌة ، ،الزبون المجتمع مع ،التفاعل العاملٌن مجال تضمنت

 بشكل المنافع قٌاس لصعوبة وذلك منها المتحققة المنافع دون تكالٌفها على مقتصرا جاء األنشطة

 امكانٌة ،مع للشركات الموحد المحاسبً النظام فً الوارد للحسابات الدلٌل رقم اعتماد وتم نقدي،

 .االجتماعٌة بالمسبؤلٌة المتعلقة الحسابات ٌخص للدلٌل فرعً تفصٌل اضافة
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 0 280 \80 \38 في المنتهية المالية للسنة الحديثة االصباغ صناعات لشركة( االجتماعية -االقتصادية) الجارية العمليات كشف( 8) جدول

 

 0280 لسنة  الحديثة االصباغ صناعات لشركة االجتماعية المجاالت تصنيف( 0) جدول

  التفاصيل

 االجمالي االجتماعية الحسابات االقتصادية الحسابات

 الجاري النشاط اٌرادات
 دابنة اراضً واٌجار فوابد

 
 

 : الجارية المصروفات
                                                                 واالجور الرواتب

  السلعٌة المستلزمات
  الخدمٌة المستلزمات
 االندثارات

 ورسوم ضرابب
 
 

 (                     االولى المرحلة) الجارٌة العملٌات( عجز)فابض
 واالخرى التحويلية االيرادات:يضاف

 التحوٌلٌة االٌرادات
  االخرى االٌرادات

 
  

  واالخرى التحويلية المصروفات: ينزل
 (                                والرسوم الضرابب عدا) التحوٌلٌة المصروفات
 االخرى المصروفات

 
 

 ( الثانية المرحلة) الجارية العمليات(عجز) فائض

5332528677 
183235416 
--------------- 

5505625213 
 

1614362285 
3244636242 
61517543 
114127177 

- 
--------- 

5114633263 

588838102 
 

2551176 
25714146 
---------- 

01026000 

31111 
13117261 
------------ 
83266028 

502361618 

   

- 
- 

--------------- 
- 

 
1128433223 
31732313 
415252522 

62111 
1245345 
--------- 

1532331468 

  (8531338621) 
 

- 
- 

---------- 
- 

4124111 
3712361 

    --------------- 
6102328 

(8562856132) 

5332528677 
183235416 
----------- 

5505625213 
 

2683785572 
3276374561 
476761171 
114128177 
1245345 
------------ 

6552864732 

(8206811261) 
 

2551176 
25714146 
-------------- 
01026000 

4154111 
16718622 

--------------- 
02163200 

(8281121261) 

 
 

 مجال
 العاملين

 
 
 
 
 

 
 
 

3114 
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 المستلزمات واالجور الرواتب
 السلعية

 المستلزمات
 الخدمية

 مصروفات
 تحويلية

 مصروفات
 اخرى

 اندثارات

      341813477 تشجٌعٌة مكافات

      122553772 عابلٌة مخصصات 3124

      216111412 اخرى مخصصات 3128

      26215241 التقاعد فً الشركة حصة 3141

      83171471 الضمان من الشركة حصة 3151

      178877311 اجتماعٌة خدمات 31

     4577522   كساوي 3261

     21314751   غذابٌة مواد 3262

     3247658  طبٌة مواد 3263

 35111      طبابة معدات اندثار 37

    3131111   التدرٌب الغراض واٌفاد سفر 33431

 35222 - - 3232222 01831116 8211633013 العاملين مجال تكاليف مجموع 

    3212311   واستشارات ابحاث خدمات 332

    211384667   العاملٌن نقل 33

    1655511   احتفاالت 3335

    5656275   وانتماءات اشتراكات 3361

    7236261   التامٌن اقساط 3362

    137111311     العاملٌن لغٌر مكافات 3363

    6853351   قانونٌة خدمات 3365

   1324111    مجانٌة وخدمات سلع 3237

  3672361     عرضٌة مصروفات 382

   1245345    متنوعة ورسوم ضرابب 3246

   2211111            للغٌر اعانات 325
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 27111      العاملٌن مساكن اندثار 372 

 06222 3260328 5121365 320621150 - - المجتمع مجال تكاليف مجموع  

    2362821   واعالن دعاٌة 3331 الزبون مجال

    7377113   وطبع نشر 3332

    1682111   ضٌافة 3333

    5471111   المعارض مصارٌف 3334

    8412113   عامة اتصاالت 3344

     413111  القرطاسٌة 3252 

 - - - 30302212 623222 - الزبون مجال تكاليف مجموع  

  31111      وغرامات تعوٌضات 3232 البٌبة مجال

    45111   ومعدات االت استاجار 3353

     2185316  ومهمات لوازم 3251

    13326121   التدرٌب الغراض واٌفاد سفر 33431

    518111   ومعدات االت صٌانة 3313

    3312511   واستشارات ابحاث خدمات 332

       االبنٌة تنظٌف اجور 3368

  31111  17182521 2185316  البٌبة مجال تكالٌف مجموع  

 20222 3620328 5121365 685050501 38631383 8211633013 االجتماعية التكاليف محموع



 
 

18 
 

 الرابع المبحث

 والتوصيات االستنتاجات

 :االستنتاجات

 الكلٌة االهداف معا ،وتمثل واالجتماعٌة االقتصادٌة االهداف بٌن متكاملة عالقة هناك -1

 ان ٌنبغً االقتصادٌة الوحدة اداء عن التقرٌر فان ذلك وعلى ، االقتصادٌة للوحدة

 البعض بعضها مع واالجتماعً االقتصادي االداء نوعً من كل تفاعل نتابج ٌتضمن

 من المالٌة القوابم مستعملً ٌمكن الذي الوحدة،االمر الداء النهابً الناتج على ذلك واثر

 نوعً من كل بٌن المتداخلة العالقات استٌعاب خالل من الوحدة لتلك الكلً االداء تقوٌم

 .االداء

 تقوٌم من تمكن المالٌة التقارٌر فً االجتماعً االداء عن لألفصاح سٌاسة تنظٌم أن -2

 المستدامة التنمٌة تحقٌق تجاه االقتصادٌة للوحدة االجتماعٌة المسؤولٌة

 رغم ، االقتصادٌة للوحدات االجتماعً لالداء دقٌق قٌاس الى التوصل صعوبة -3

 االجتماعٌة التكالٌف وتبقى المجال هذا فً العملٌة والممارسة المحاسبً الفكر محاوالت

 مدى الظهار االجتماعً التقرٌر اعداد فً اعتمادها ٌمكن والتً المتاحة الوسٌلة

 .المستدامة التنمٌة تحقٌق فً االقتصادٌة الوحدة مساهمة

 :التوصيات

 لألرباح، تحقٌقها ومدى االقتصادي الجانب على الشركات أداء تقوٌم اقتصار عدم أهمٌة -1

 المسؤولٌة وجعل االجتماعٌة، بالجوانب الشركة اهتمام مدى إلى أٌضاً  النظر وإنما

 .نشاطها واستدامة نجاحها مدى تقدٌر وفً الشركة اداء فً اساسٌا معٌارا االجتماعٌة

 التنمٌة اهداف تحقٌق لتنفٌذ االرشادٌة بالمبادئ االلتزام على الشركات تشجٌع ضرورة -2

 نظم اتباع على الشركات حث و لتطبٌقها الالزمة التشرٌعات ،وإصدار المستدامة

 المؤهلة باإلطارات تعزٌزها و ، االجتماعٌة التكالٌف االعتبار بعٌن تأخذ محاسبٌة

 من النوع هذا على والمدققٌن المحاسبٌن وتدرٌب االجتماعٌة المحاسبة بموضوع

 .المحاسبة

 او االجتماعٌة باالنشطة تتعلق جدٌدة حسابات باضافة الموحد المحاسبً النظام تطوٌر -3

 االقتصادٌة االنشطة عن لتمٌٌزها اصالً  الموجودة للحسابات تفصٌلٌة ارقام اضافة

 لألنشطة المحاسبً للقٌاس منهاجاً  لتكون( 11) رقم المحاسبٌة القاعدة صٌاغة واعادة

 نتابج عن لألفصاح ومنهاجاً  وخارجها الوحدة داخل العامل المجتمع على تأثٌر لها التً

 المجال فً الوحدات مساهمة مدى تقٌٌم عملٌة احتٌاجات مع تتالبم بصورة القٌاس

 االجتماعً
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 :المصادر

 مجلة(والبٌبٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة وابعادها المستدامة التنمٌة) جودة،الٌاس ابو -

 2111اللبنانً، للجٌش الرسمً ،الموقع الوطنً الدفاع

 النظرٌة بٌن المحاسبً الفكر تطور)ابراهٌم عثمان،االمٌرة و عباس بدوي،محمد -

 2112الحدٌث،االسكندرٌة، الجامعً المكتب( والتطبٌق

-دمشق جامعة مطبعة( المحاسبة نظرٌة) ،حسٌن القاضً و حمدان،مأمون -

 2111سورٌا،

 والقطاع الدولة بٌن عقد واسطة االجتماعٌة المسبولٌة)  العال عبد حمور،مٌرغً -

 2114، االجتماعٌة للمسؤولٌة الرابع المؤتمر (المدنً المجتمع ومنظمات الخاص

 السودان -االجتماعً والضمان الرعاٌة وزارة

 ظل فً االجتماعٌة المسؤولٌة عن اإلفصاح)   فخري محمد حفصة السامرابً، -

 العالً المعهد مجلس إلى قدم بحث(    11 رقم العراقٌة المحاسبٌة القاعدة

 2115 بغداد، جامعة– والمالٌة المحاسبٌة للدراسات

 البناء استكمال المستدامة والتنمٌة االجتماعٌة المسبولٌة)الكرٌم عبد عباس،حنان -

 وزارة 2114، االجتماعٌة للمسؤولٌة الرابع المؤتمر(   والتنظٌمً المؤسسً

 السودان -االجتماعً والضمان الرعاٌة

 بٌن البٌبً والتدقٌق الرقابة ومنهاج اسالٌب) نوري وخلف،صالح محمد عبود،سالم -

 . 2111للعلوم،بغداد، الدكتور دار( والتطبٌق النظرٌة

 االجتماعٌة المسؤولٌة) محسن مهدي صالح،والعامري منصور محسن الغالً،طاهر -

 .2112للنشر،    وابل دار( األعمال وأخالقٌات

( المعاصرة المحاسبٌة المشاكل) علً والدوغجً الناصر عبد ونور الفضل،مؤٌد -

 ( 2112األردن،-عمان2112والطباعة،  والتوزٌع للنشر المسٌرة دار

 شباب مؤسسة(المعاصرة المحاسبٌة المشاكل فً قراءات) محمد محمد،الفٌومً -

 1824الجامعة،اإلسكندرٌة،

 أبعاد: العربٌة الدول فً الربٌسٌة المدن وهٌمنة التحضر) ، سلٌمان ،ابراهٌم مهنا -

 للدراسات اإلمارات مركز اقتصادٌة، دراسات ،(المستدامة التنمٌة فً وآثار

 . 2111 ،44 العدد االستراتٌجٌة، والبحوث

 www.eeaa.gov.eg( المستدامة التنمٌة) -
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