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 :  صستخلالم

كز البحثيةة  أن المسئولية االجتماعية تعد من الموضوعات المستحدثة في الفكر المحاسبي التي لم تنال حظًا وافرًا في الدراسة والبحث سواء من المرا 

المحاسةبي والتقريةر    واإلفصةاح ول القيةا   معيةارا خااةًا يتنةا    IASBاالكاديمية أو من الجمعيات المهنية , ولم يفرد مجلةس معةايير المحاسةبة الدوليةة     

طةةار التعريفةةي للمسةةئولية اال اةةيلعةةن األداء االجتمةةاعي والبيئةةي , وانن قةةا مةةن الةةح تنةةاول الباحةةث القةةاء البةةوء علةةي بعةة  الجوانةة  المتعلقةةة بت   

طةار المحاسةبي واالفصةاح عةن االنشةنة      المنظمةات الدوليةة فةي  ةلا السةياق ومةن ثةم تةم اسةتعرا  اال          وإسةهامات االجتماعية من حيث النناق ودور 

االجتماعيةة والبيئيةة والعوا ةد     واألعبةاء لدراسات السابقة ـ و و المرتكز المحوري للدراسة والةلي يتبةمن قيةا  التكةاليف      لاالجتماعية والبيئية ـ وفقًا  

 االفصاح والتقرير عن المسئولية االجتماعية والبيئة . وأسالي نافع المقابله لها موال

 GLOBALد اسةةتعر  الباحةةث جهةةود المنظمةةات الدوليةةة المعنيةةة فةةي  ةةلا المجةةال وعلةةي وجةةه القصةةو  منظمةةة مبةةادرات التقةةارير الدوليةةة    وقةة

REPOTING INITIATINE   تقارير االستدامة والتي تعكس االفصاح عن البيانات غيةر الماليةة والتةي ت نةي      إلعدادوالتي تصدر معايير كاطار

والةلي أسةهم     IIRCوالبيئية واالقتصادية والتي كان لهله المنظمة الدور المحوري في ت سيس المجلس الدولي للتقةارير المتكاملةة  الجوان  االجتماعية 

 بشكل كبير في وضع اطار متكامل للتقارير المالية وغير المالية . 

 

 مات البيئية واالجتماعية ـ العوا د االجتماعية ـ التكاليف االجتماعية المسئولية االجتماعية ـ االداء االجتماعي والبيئي ـ المسا  -الكلمات المفتاحية:

.  ـ تقارير االستدامة ـ التقارير المتكاملة   

 

 -مقدمة:  

 

إن المسةةئولية اإلجتماعيةةة للشةةركات أاةةبحس منلةة  أساسةةى و   تعةةد 

ليسةةس طرفةةى, حيةةث أن تبنةةى ممارسةةتها داخةةل مؤسسةةات األعمةةال      

فى تحقيق أ داف التنمية المستدامة, حيةث أن   تمثل الركيزة األساسية

البيئةى   –التنمية المستدامة ترتكز على ث ثة محاور  ى: اإلقتصادى 

اإلجتماعى, و قد أابحس التنمية المستدامة لها أ ميةة إسةتراتيجية    –

لقناع األعمةال خااةًة فةى ضةوء التحةديات و المقةاطر التةى تواجةه         

لمنةةاخى و اإلسةةته م المتزايةةد تلةةح المؤسسةةات مثةةل مقةةاطر الت يةةر ا

 للموارد المحدودة و القبايا البيئية.  

 

األمةةر الةةلى دعةةا إلةةى إيجةةاد الحلةةول ال امةةة لمعالجةةة األثةةار الناجمةةة  

عةةةةن  ةةةةله التحةةةةديات و المقةةةةاطر و الةةةةح مةةةةن خةةةة ل إتفاقيةةةةات و     

بروتوكةةوالت دوليةةةة, ممةةا تنلةةة  األمةةةر اإلفصةةاح عةةةن األنشةةةنة و    

له المؤسسةات لتحقيةق التنميةة المسةتدامة مةن      الجهود التى تقةو  بهةا  ة   

خ ل تقارير تعد وفقًا إلطار من المعايير و المقاييس أادرته العديد 

مةةن المنظمةةات الدوليةةة المعنيةةة فةةى  ةةلا الشةة ن و الةةح بهةةدف دعةةم          

 ن خ ل تقارير بيئية و إجتماعية.الشفافية و تحفيز التنافسية م

 

 : مشكلة البحث -2

ة تتجةة حاليةا نحةو تنةوير نمةودي تقريةر االسةتدامة        ان الجهود الدولي 

بحيث يعكس كافة االفصاحات المالية وغير المالية عن االداء المةالى  

أاةدره مجلةس   والبيئى واالجتماعى من خة ل تقريةر متكامةل دولةى     

 International Integrated)التقةةةةارير المتكاملةةةةة الدوليةةةةة 

Reporting Consul    منظمةة االعمةال فةةى   ( لتقيةيم نتةا م مسةةا مة

 مجال المسئولية االجتماعية والبيئية واالداء المالى.

وفى ضوء مةا سةبق تكمةن المشةكلة فةى ان محتةوى التقةارير السةنوية         

لمنظمةةةات االعمةةةال التفصةةةا بدرجةةةة كافيةةةة عةةةن مسةةةا مة الوحةةةدة      

االقتصادية في النشاط البيئى واالجتمةاعى , نظةرا لعةد  وجةود اطةار      

والمقاييس يحكم اعداد مثل تلح التقارير لتتوافةق   متكامل من المعايير

مع تقةارير االسةتدامة الدوليةة , فبة  عةن عةد  وجةود معيةار ي نةى          

المحاسبة عةن المسةئولية االجتماعيةة والبيئيةة لقيةا  التكلفةة والمنةافع        

االجتماعيةةةة والييئيةةةة, ويحةةةاول الباحةةةث عةةةر  مقتةةةرح للمحاسةةةبة     

جتماعيةةةة والبيئيةةةة ,كمةةةا يةةةتم  واالفصةةةاح عةةةن التكةةةاليف والمنةةةافع اال 

 لمعايير والمقاييس الدولية.      عر  نمواي لتقرير االستدامة وفقا ل

 

 هدف البحث -3
يهةةدف البحةةث بصةةفة اساسةةية الةةى محاولةةة تنةةوير التقةةارير الماليةةة        

والسةةةةنوية والمتعلقةةةةة باالنشةةةةنة االجتماعيةةةةة والبيئيةةةةة لتتوافةةةةق مةةةةع  

ل تقةةديم اطةةار مقتةةرح لتقريةةر   المعةةايير والمقةةاييس الدوليةةة  مةةن خةة    

االسةةةتدامة المتكامةةةةل , كمةةةةا يةةةةتم عةةةر  اطةةةةار مقتةةةةرح للمحاسةةةةبة   

واالفصاح عن المسئولية االجتماعية فةى ظةل غيةاع معيةار محاسةبى      

 دولى ي نى  دا الجان .

 

 اهمية البحث -4

يرجع ا ميةالبحث الى القاء البوء علةى االفصةاح المحاسةبى لة داء     

 ل اطار مقترح لقيةا  التكلفةة االجتماعيةة    االجتماعى والبيئى من خ

والبيئية والمنافع االجتماعية , مع تقةديم اطةار مقتةرح العةداد تقةارير      

 االستدامة وفقا للمعايير والمقاييس الدولية.

 

دراسةة تحليليةة للقيةا  واالفصةاح       (2017) جرجس غةالى  األقتبا :  

 المحاسةةبي والتقريةةر عةةن أداء أنشةةنة المحاسةةبة اإلجتماعيةةة والبيئيةةة فةةي 

 4أكتةةةوبر. مجلةةةد  6لمجلةةةة العلميةةةة لجامعةةةة   .ا ضةةةوء المعةةةايير الدوليةةةة  

 ( 104-92) , افحة1,عدد

مقةةال قابةةل لتةةداول    جةةرجس غةةالى: بحةةث    :  2017: © حقوووا الرشوور  

العلمةةى بموجةة   ةةروط الرخصةةة اإلبداعيةةة, الةةلي يسةةما باالسةةتقدا ,     

 الفكرية للمؤلف. والتوايع واالستنساخ بشرط حفظ حقوق الملكية



(104-92) , افحة1, عدد 4, مجلد 2017أكتوبر   6المجلة العلمية لجامعة ,جرجس غالى   
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 فروض البحث  -5

 : فى ضوء مشكلة و دف البحث تمثلس فرو  البحث فيمايلى

   بةةةات المعةةةايير عةةةد  م ءمةةةة محتةةةوى التقةةةارير الحاليةةةة مةةةع متنل

 الدولية والقااة باطار اعداد تقارير االستدامة.  
     عد  وجود معيار محاسبى دولى ي نى المحاسةبة واالفصةاح عةن

 االداء البيئى واالجتماعى.
 

 حدود البحث -6

تقتصر الدراسة على تناول المحاسةبة واالفصةاح عةن االنشةنةالبيئية     

المحاسةةةبى للتكلفةةةة واالجتماعيةةةة والدراسةةةات السةةةابقة بشةةة ن القيةةةا   

والعا ةةةد االجتمةةةاعى والبيئةةةى , وأسةةةالي  االفصةةةاح عنهةةةا بالتقةةةارير    

 المالية.

 

 مرهج البحث -7

تعتمد الدراسة النظريةة علةى المةنهم االسةتقرا ى مةن خة ل االطة ع        

على المراجع العلميةة واالبحةاو والةدويات المتاحةة سةواء العربيةة أو       

لمقاالت المتاحة بشةبكة االنترنةس   االجنبية , باالضافة الى االبحاو وا

, ومااةةدر عةةن المنظمةةات الدوليةةة مةةن دراسةةات وتواةةيات تتعلةةق     

 بالمسئولية االجتماعية.

 

 اهمية البحث -8

يرجع ا ميةالبحث الى القاء البوء علةى االفصةاح المحاسةبى لة داء     

االجتماعى والبيئى من خ ل اطار مقترح لقيةا  التكلفةة االجتماعيةة    

لمنافع االجتماعية , مع تقةديم اطةار مقتةرح العةداد تقةارير      والبيئية وا

 االستدامة وفقا للمعايير والمقاييس الدولية.

 

 المبحث االول : االطار الفكري للمسئولية االجتماعية للشركات  

 :مقدمــة 

تمثةةل عمليةةة التنميةةة المسةةتدامة والتةةى تتمثةةل فةةى البعةةد االقتصةةادي         

ى تحةةديا  امةةا يواجةةه العةةالم وخااةةة   والبعةةد االجتمةةاعي والبعةةد البيئةة 

الةةةدول الناميةةةة التةةةى تسةةةعى لتحقيةةةق أ ةةةداف األلفيةةةة الجديةةةدة , وان     

الحكومات لم تعد قةادرة بمفرد ةا علةى تحمةل أعبةاء التنميةة وحةد ا ,        

خااةةة مةةع تراجةةع دور الحكومةةات فةةى الحيةةاة االقتصةةادية , وتعةةاظم  

اع األعمةال  دور القناع القا  لةللح فقةد بةدأت مشةاركة حتميةة لقنة      

 فى عملية التنمية . 

وخ ل العقود األخيرة فقد بدأ مصنلا جديةد وان كةان المفهةو  نفسةه     

فى الظهةور إلةى العةالم و ةو المسةئولية االجتماعيةة للشةركات         –قديم 

الةلى أضةةفى بعةةدا جديةدا لةةدور منظمةةات األعمةال و ةةو ان يكةةون لهةةا    

االقتصةادي فةى    دور تجاه تنمية المجتمع والح باإلضةافة إلةى دور ةا   

 تحقيق الربا . 

وفى  لا اإلطار فان المسئولية االجتماعيةة ال تعنةى التبةرع أو العمةل     

القيةةةرى , وإنمةةةا يجةةة  ان تكةةةون جةةةزء مةةةن االسةةةتراتيجية العامةةةة      

 لمنظمات األعمال ولها ت ثير فى عملية اتقاا القرارات . 

اه كمةةةا إنهةةةا تتجةةةاوا واجبةةةات الشةةةركات والتزاماتهةةةا القانونيةةةة تجةةة      

 المجتمع كاحترا  القوانين ودفع البرا   وخ فه . 

وسةةةوف نلقةةةى البةةةوء فةةةى  ةةةلا المبحةةةث علةةةى مفهةةةو  المسةةةئولية         

االجتماعيةةة والتعريفةةات المنروحةةة فةةى  ةةلا السةةياق ومحاولةةة أبةةراا  

الفةةةروق بةةةين العمةةةل االجتمةةةاعي والمسةةةئولية االجتماعيةةةة ومكونةةةات 

ية االجتماعيةةةة والمزايةةةا  المسةةةئولية االجتماعيةةةة واال تمةةةا  بالمسةةةئول  

المترتبةةة علةةى االلتةةزا  بهةةا , وإبةةراا مجةةاالت المسةةئولية االجتماعيةةة  

واالتجا ةةةةةات المنروحةةةةةة لتفعيةةةةةل دور المسةةةةةئولية االجتماعيةةةةةة و    

المبةةةةادرات الدوليةةةةة والمحليةةةةة والجهةةةةود المبلولةةةةة تجةةةةاه المسةةةةئولية  

 االجتماعية.

 

 تعريف المسئولية االجتماعية للشركات   -أوال : 

 

قبةةةل اسةةةتعرا  التعريفةةةات التةةةى تناولةةةس المسةةةئولية االجتماعيةةةة ,     

نستعر  بشكل مقتصر العوامةل التةى سةاعدت فةى نشة ة المسةئولية       

) د/ سةمير عبةد   االجتماعية والتى تتمثل أساسةا فةى العقةد االجتمةاعى     
والةةلى ال نةةي محمةةود ـ المسةةئولية االجتماعيةةة لمنظمةةات االعمةةال (      

ية بين منظمات األعمةال والمجتمةع بمفهومةه    يعنى وجود ع قة تعاقد

الواسةةع , وقةةد ارتبنةةس المسةةئولية االجتماعيةةة بهةةله الفكةةرة , حيةةث       

تعمل المنظمات من خ ل عقد اجتماعي اريا أو ضمني يلةز  تلةح   

المنظمةات ضةةمنيا بع قةةة تعاقديةةة مةع المجتمةةع اات إطةةار قةةانونى أو   

 اخ قى لعمليات تلح المنظمات . 

ى فكرة العقد االجتماعى ساعدت أيبا الب وط الداخليةة  باإلضافة إل

والقارجيةةة فةةى ظهةةور المسةةئولية االجتماعيةةة , حيةةث أاةةبا  ةةدف     

 منظمات األعمال له بعدان بعد اقتصادي وبعد اجتماعى

والجانة  االجتمةاعى  ةةو محصةله قةوى ضةةاغنة مقتلفةة تتمثةل فيمةةا       

 يلى : 

 

عايةةةة االجتماعيةةةة  ضةةة وط العةةةاملين لرفةةةع أجةةةور م وتةةةوفير الر   -أ 

 والصحية لهم واال تما  بترقياتهم وتدريبهم .

ض وط المستهلكين فى الحصول على السلع ب سةعار ا يةدة مةع     -ع 

تحقيةةةق الجةةةودة العاليةةةة وأمةةةان المنةةةتم ومةةةد فتةةةرة البةةةمان واةةةدق   

 اإلع نات . 

ض وط المستثمرين علةى المنظمةة نحةو تعظةيم أربةاح منظمةات        -جـ 

القصير مما يتعار  مع  ةدف تعظةيم الةربا فةى     األعمال فى األجل 

 األجل النويل . 

ض وط البيئة نحو السعى إلى تجميلهةا والبة ع علةى المنظمةات      -د 

 لتقليل أثار ا السلبية على البيئة نتيجة مبا رة نشاطها .

ض وط المجتمةع علةى المنظمةات بتعةين نسةبة مةن اوى اإلعاقةة         - ـ 

المجتمةةع ومةةن الصةةع  وضةةع  والنسةةاء والمسةةا مة فةةى حةةل مشةةاكل   

تعريف محدد للمسئولية االجتماعيةة للشةركات والةح لصةعوبة تحديةد      

االولويات االجتماعية لت ير ا المستمر خ ل وقةس قصةير باإلضةافة    

, كمةةةا ان  نةةةام خلةةةع مفهةةةو   لتعةةةدد جوانةةة  المسةةةئولية االجتماعيةةةة

) أ. محمةةد طةةارق يوسةةف ـ      المسةةئولية االجتماعيةةة والعمةةل القيةةرى 
 2008نةوفمبر   72نشرة الدولية لجمعية البرا   المصرية العةدد  ال
سةةوف يةةتم إيبةةاح الفةةروق بةةين المسةةئولية االجتماعيةةة والعمةةل       –( 

) نهةةال  وسةةنعر  بعةة  التعريفةةات  –االجتمةةاعى فةةى بنةةد مسةةتقل   
الم ربل , ياسمين فؤاد المسئولية االجتماعية لرأ  المةال فةي مصةر    

  . تماعيةالتى تناولس المسئولية االج( 

 

 (  2005تعريف البرك الدولى ) –أ 

" يقصةةد بالمسةةئولية االجتماعيةةة للشةةركات االلتةةزا  بالمسةةا مة فةةى        

التنمية االقتصادية المستدامة , والح من خة ل التعةاون مةع العةاملين     

وأسر م والمجتمع المحلى والمجتمع ككل لتحسةين مسةتوى معيشةتهم    

 ية االقتصادية " على نحو مفيد لنشاط الشركات وللتنم

 

 ( 2001تعريف االتحاد االوربى ) –ب 

" المسئولية االجتماعية للشركات  و مفهو  تقو  الشةركات بمقتبةاه   

بتبةةمين اعتبةةارات اجتماعيةةة وبيئيةةة فةةى أعمالهةةا وفةةى تفاعلهةةا مةةع      

أاحاع المصالا على نحةو تنةوعى ويركةز االتحةاد االوربةى علةى       

هو  تنوعى ال يستلز  سن القوانين فكرة ان المسئولية االجتماعية مف

او وضةةع قواعةةد محةةددة تلتةةز  بهةةا الشةةركات للقيةةا  بمسةةئولياتها تجةةاه  

 المجتمع " 

( 1999تعريوف مجلوس امعموال الودولى للترميوة المسووتدامة )       -جوـ  

(WBESD  ) 

  

" تعرف المسئولية االجتماعية للشركات بااللتزا  المستمر للشركات 

وبالمسةةا مة فةةى تحسةين نوعيةةة الحيةةاة   بالتصةرف علةةى نحةةو اخ قةى  

 للعاملين وأسر م والمجتمع المحلى والمجتمع ككل " 

وفةةى ضةةوء التعريفةةات السةةابقة يمكةةن اسةةتق   تعريةةف للمسةةئولية   

ب نةه التةزا  الشةركات بنحةو       -من وجهةة نظةر الباحةث     –االجتماعية 

اخ قةةةةى وتنةةةةوعى وبشةةةةكل مسةةةةتمر لمسةةةةئوليتها تجةةةةاه أاةةةةحاع       

مةةن حملةةة األسةةهم والمسةةتهلكين    (STAKEHOLDERS)المصةةالا

والعمةة ء والمةةوردين والعةةاملين وأسةةر م والبيئةةة والمجتمةةع المحلةةى   

والمجتمةةع ككةةل والةةح بهةةدف تعظةةيم القيمةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة  

 والبيئية لهم . 
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 و لا التعريف يوضا بعدان مهمان : 

 لشةةعور وجةةود التةةزا  اخ قةةى وتنةةوعى نةةابع مةةن ا  – البعةةد األول

الةةلاتى لمنظمةةات األعمةةال ولةةيس اجبةةارى مةةن خةة ل سةةن تشةةريعات  

 وقوانين ملزمة و لا االلتزا  يكون بشكل مستمر .

  اسةتناد المسةئولية االجتماعيةة إلةى نظريةة أاةحاع        – البعد الثةانى

 المصالا

    ( THE STAKE HOLDER THEORY  )   فةةى توليةةد وتعظةةيم

 للبعد االجتماعى والبيئى. القيمة االقتصادية          باإلضافة

التفرقووة بووين العمووول االجتموواعى ) الخيوورل ( والمسوووئولية      –ثانيووا:  

 االجتماعية  

 

معظةةةم الشةةةركات تقةةةو  بةةةالقلع بةةةين مفهةةةو  المسةةةئولية االجتماعيةةةة    

والعمةةل القيةةرى وال تعةةى مفهةةو  المسةةئولية بمعنا ةةا الواسةةع , فهةةي     

قةةةوانين المتبعةةةة , تشةةةمل جوانةةة  كثيةةةرة منهةةةا االلتةةةزا  باألنظمةةةة وال 

والنةةةواحى الصةةةحية والبيئيةةةة , ومراعةةةاة حقةةةوق اإلنسةةةان وخااةةةة       

حقةةةوق العةةةاملين , وتنةةةوير المجتمةةةع المحلةةةى وااللتةةةزا  بالمنافسةةةة     

 العادلة , والبعد عن االحتكار , وإرضاء المستهلح . 

فةةبع  الشةةركات تقةةو  بالدعايةةة عةةن اسةةتقناع نسةةبة او جةةزء مةةن         

جه إلةى األسةر الفقيةرة ومةا  ةابه الةح , فعلةى        إيراداتها أو أرباحها تو

سبيل المثال : قامس إحدى الشركات والتى تعمل فى مجال المنظفات 

% مةن المبيعةات   5والمواد الكيماويةة بةاإلع ن عةن تقصةيب نسةبة      

إلةى بنةح النعةا  والةلى يقةو  بةةدوره فةى تةوفير بعة  السةلع ال لا يةةة          

لفقيةةرة والتةةى تكةةون فةةى    األساسةةية والر يسةةية لتقةةديمها إلةةى األسةةر ا    

احتياي لمثل  لا النوع من الدعم والوقوف بجانبها , ولكن  لا النةوع  

من التبرع يعةد مةن العمةل القيةرى ولةيس مةن المسةئولية االجتماعيةة         

للشركات والتى تتنل  دراسة أو معرفة الشةركة بمتنلبةات المجتمةع    

) مرنةة  اللى تعيش فيه جيدا وبناء عليه يتم وضع خنة محةددة مرنةة   

تعنةةى يةةتم تعةةديل بعبةةها أو تعةةديلها كلهةةا بنةةاء علةةى وجةةود عوامةةل       

مةةؤثرة فةةى المجتمةةع جديةةدة تتنلةة  التعةةديل والت ييةةر ( لكيفيةةة وفةةاء      

 الشركة بمسئولياتها تجاه المجتمع ووضع آليات تنفيل ا .

 ةو انةه عمةل : غيةر ربحةى   , وبةدون        مفهةو  العمةل االجتمةاعى    أما

وظيفي وبالتالي  ال يكون الى فرد يعمةل بةه   مقابل  , و و عمل غير 

حقةةوق مثةةل حقةةوق المةةوظفين مةةن راتةة   ةةهرى ومعةةا  وأجةةااات    

بةةاجر وبةةدون اجةةر الن عملةةه دا مةةا يكةةون فةةى مؤسسةةات المجتمةةةع         

المةةدنى والمنظمةةات األ ليةةة غيةةر الحكوميةةة , كمةةا انةةه توجةةد ع قةةة     

اطهم واضحة بةين األفةراد والعمةل االجتمةاعى فنجةاح األفةراد وانقةر       

 فى العمل العا  يعنى نجاح للعمل االجتماعى  بالمفهو  العا  . 

 

 :ممثلة فيما يلي مصادر تمويل الجمعيات امهلية أما 

التمويةل دا مةا يكةون مةن أفةراد المجتمةع وفةى        التمويل الةداخلى :   -

 بع  األحيان ياتى التمويل من الحكومة .

مةم المتحةدة   يكون من جهات خارجية مثل األ التمويل القارجى : -

 وغير ا من المؤسسات األجنبية والجهات المانحة    UNDPللتنمية 
 

 :  أهداف العمل اال جتماعى

  . تقليل وتقفيف المشك ت التى تواجه المجتمع 

  . تنمية روح المشاركة فى المجتمع ومواجهة السلبية والمباالة 
  . اإلسراع فى التنمية والقباء على األمية 
 نة أفبل فى المجتمع .الحصول على مكا 
 . تنمية روح االنتماء لدى أفراد المجتمع 
 . توجيه البحث العلمى لقدمة أ داف المجتمع 
        التةة ثير علةةى متقةةلي القةةرار فةةى الدولةةة والقنةةاع القةةا  لتبنةةى

قةةةرارات وتشةةةريعات للةةةدفاع عةةةن حقةةةوق أفةةةراد المجتمةةةع السياسةةةية   

 والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 

 مكونات المسئولية االجتماعية للشركات   – الثا :ث

يسةةتلز   لفهةةم أكثةةر لنبيعةةة المسةةئولية االجتماعيةةة ان نتعةةرف علةةى      

) أحمةد محمةد السةيد ـ       المكونةات التةى تشةملها المسةئولية االجتماعيةة      

أو بمعنةةى أكثةةر  دراسةةة عةةن أثةةر المسةةئولية المجتمعيةةة للشةةركات (      

ممارسات المسةئولية االجتماعيةة   تفصي  ما ى المناطق التى ت نيها 

للشةةركات , أو مةةااا يجةة  علةةى الشةةركات ان تقةةو  بةةه لكةةى تكةةون "    

مسةةئولة اجتماعيةةًا " و ةةل تكفةةى تبرعةةات الشةةركة لةعمةةال القيريةةة    

واالجتماعية أ  ان المسئولية االجتماعية إطار  ةامل يةدخل فةى كافةة     

 عمليات الشركة الداخلية والقارجية . 

والةلى وضةع    2001تحاد االوربى الصةادر فةى عةا     فوفقا لتقرير اال

اإلطار العا  لدعم وتشجيع المسئولية االجتماعية داخل االتحاد , فةان  

مكونةةات المسةةئولية االجتماعيةةة تنقسةةم إلةةى بعةةدين ر يسةةين , األول       

البعةةةةد الةةةةداخلى والةةةةلى يتبةةةةمن سياسةةةةات التعامةةةةل مةةةةع المةةةةوظفين 

ة للمؤسسةة , اعتبةارات األمةن    واالستثمار فى الموارد البشرية المتاح

 والس مة الداخلية وإدارة الت يير . 

أما البعد القارجى فيتبمن ما و خاري ننةاق الشةركة ويعتمةد علةى     

والةلى يعنةةى كةل األطةراف اوى الصةةلة     " stakeholders"مفهةو   

بالعمليات التى تقو  بها الشركة و و ما يتبمن المةوردين , العمة ء   

هات الحكومية ,  وبالنبع فالبيئةة تة تى فةى مقدمةة     , المستثمرين , الج

تلح االطراف , لللح فان البعد القارجي للمسئولية االجتماعية يركز 

علةةى كيفيةةة توافةةق نشةةاط الشةةركة مةةع متنلبةةات الحفةةا  علةةى البيئةةة ,  

ودور الشركة فى تنمية المجتمع المحيع كةالحى أو القريةة أو المدينةة    

ى قبةايا  امةة كحقةوق اإلنسةان وعمالةة      , باإلضافة إلةى المسةا مة فة   

األطفةةال والتعامةةل مةةع مةةوردين وعمةة ء يحترمةةون  ةةله القبةةايا ,       

وواوال إلى قبايا حوكمةة الشةركات واإلفصةاح وسياسةات مةا بعةد       

 البيع .

 

المزايووا المترتبووة علووى التووزات الشووركات بمسووئوليتها تجووا    - رابعووا: 

 المجتمع  

مسةةئولية االجتماعيةةة للشةةركات ,  فةةى ظةةل تزايةةد اال تمةةا  بمفهةةو  ال   

يثور التساؤل حول األسباع التى تشجع الشركات على االلتةزا  بهةله   

المسئولية خااةة فةى ضةوء مةاتننوى عليةه مةن أعبةاء ماليةة وماديةة          

وتشةةير التجةةارع الدوليةةة إلةةى ان المزايةةا التةةى تعةةود علةةى الشةةركات     

 تتمثل فيما يلى : 

 ى أسةا  الكفةاءة فةى األداء    تحسين سمعة الشركات والتى تبنى عل

والنجةةةةاح فةةةةى تقةةةةديم القةةةةدمات , والثقةةةةة المتبادلةةةةة بةةةةين الشةةةةركات   

وأاحاع المصالا ومستوى الشفافية اللى تتعامل به  ةله الشةركات   

, ومـــــــةةـدى مراعاتــةةـها ل عتبةةارات البيئيةةة وا تمامهةةا باالسةةتثمار  

بدرجةةةة  البشةةةرى  ويسةةةهم التةةةزا  الشةةةركات بمسةةةئوليتها االجتماعيةةةة 

 كبيرة فى تحسين سمعتها . 

      تسهيل الحصول اال تمان المصرفى  خااةة فةى ضةوء اسةتحداو

بع  المؤ رات التى تؤثر على القرار اال تمةانى للبنةوم  وتتبةمن    

 SUSTAINABILITY)   داو جونز ل ستدامه  له المؤ رات مؤ ر
INDEX (DJSI DOW JONES )      ويعنةى   1999والةلى أطلةق عةا

شركات العالمية وفقةا لدرجةة مراعاتهةا لةبعةاد االجتماعيةة      بترتي  ال

 ول عتبارات البيئية خ ل ممارستها لنشاطها االقتصادى . 

  اسةةةتقناع أكفةةة  العنااةةةر البشةةةرية حيةةةث يمثةةةل التةةةزا  الشةةةركات

بمسئوليتها تجاه المجتمع اللى تعمل بةه عنصةر جةلع أمةا  العنااةر      

ات عةابرة القةارات او كبةرى    البشرية المتميزة خااة بالنسةبة للشةرك  

الشةةةركات المحليةةةة التةةةى تعمةةةل فةةةى مجةةةاالت متقصصةةةة وتسةةةتقد   

 تكنولوجيا حديثة .

   بناء ع قات قوية مع الحكومات مما يساعد فى حل المشةك ت أو

النزاعةةات القانونيةةة التةةى قةةد تتعةةر  لهةةا الشةةركات أثنةةاء ممارسةةتها   

 لنشاطها االقتصادى .
 عية التى تترت  علةى قيةا  الشةركات    حسن إدارة المقاطر االجتما

بنشاطها االقتصادى , خااة فى اطارالعولمة  وتتمثل  له المقةاطر  

فةةةى االلتةةةزا  البيئةةةى واحتةةةرا  قةةةوانين العمةةةل وتنبيةةةق الموااةةةفات    

القياسية , والتى تمثل تحديا للشركات , خااة الص يرة والمتوسةنة  

. 
 . رفع قدرة الشركات على التعلم واالبتكار 
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 مجاالت المسئولية االجتماعية   -خامسا : 

  

 نةةام العديةةد مةةن الدراسةةات التةةى أعةةدت لتحديةةد مجةةاالت المسةةئولية     

 االجتماعية وانتهس إلى المجاالت التالية :

  

 : مجال االهتمات بالعاملين -أ 

و و من مجاالت اال تما  االجتماعى الداخلي للمنظمة واللى يوجةه   

 لتحسين أوضاع العاملين  

 

 ويوضا  لا الجدول مث  لللح :

 
 

 مجال االهتمات بالمستهلكين –ب 

يمثل الع قة مع المسةتهلكين وأثةار اسةتقدا  السةلع والقةدمات علةى         

المجتمةع ويعكةس ا تمةا  المنظمةةة بالمحافظةة علةى رضةاء المسةةتهلح       

 وحمايته , ويظهر الح وفقا لما يلى : 

 
 

 مجال االهتمات بالبيئة :  –ج 

تلح األنشنة الموجهة لمنع تقري  البيئةة او لمنةع اى سةلوم    تتبمن 

 له اثار عكسية على البيئة وتتمثل فيما يلى : 

 
 

 مجال االهتمات بالمجتمع :  –د

تشةةةمل األنشةةةنة االجتماعيةةةة للمنظمةةةة والتةةةى توجةةةه اساسةةةًا لقدمةةةة     

 الجمهور العا  مثل : 

 
 االجتماعية   المبادرات الدولية لوضع إطار المسئولية – سادسا :

   

) أحمد محمةد السةيد ـ مرجةع      ا تمس مجموعه من المؤسسات الدولية
بةةالترويم لمفهةةو  المسةةئولية االجتماعيةةة وتفعيةةل دور      سةةبق اكةةره ( 

الشركات تجاه المجتمةع , وفةى  ةلا الجةزء سةيتم اسةتعرا  تجةارع        

 ـمىاألمم المتحدة من خــــــــــــــــ ل االتفاق العالــــــــــــــــ

  (GLOBALCOMPACT )  ومنظمةةةةةةةةةةة التعةةةةةةةةةةاون االقتصةةةةةةةةةةادى

 والتنميـــــــــــــــة  

 (OECD )       للشةةةركات متعةةةددة الجنسةةةيات ومنظمةةةة العمةةةل الدوليةةةة

 )منظمة التوحيد القياسى الدولية(ISOوأخيرا منظمة 
 

 (GLOBAL COMPACTاالتفاا العالمى لألمم المتحدة )  -أ 

 

الماضى أطلقس األمةم المتحةدة االتفةاق     مع نهاية التسعينات من القرن

 العالمــى  

(GLOBAL COMPACT  )        و ةى مبةادرة  امةة تسةعى لقلةق إطةار

يستهدف تشجيع الشركات طوعا لتعةديل اسةتراتيجياتها وطةرق إدارة    

عملياتهةا للتوافةق وااللتةةزا  مةع عشةرة مبةةادىء  امةة والتةى ستسةةاعد       

ح المبةةادىء بقبةةايا  فةةى تحقيةةق التنميةةة المسةةتدامة , حيةةث تتعلةةق تلةة    

حقةةوق اإلنسةةان والعمالةةة والبيئةةة ومكافحةةة الفسةةاد كمةةا يتبةةا مةةن         

 الجدول التالى :

 
 

دولةةة حةةول العةةالم   100ويشةةارم فةةى االتفةةاق العةةالمى  ةةركات مةةن    

وبالرغم من انه اتفاق غير ملةز  اى تنةوعى لكةن يسةهم بشةكل كبيةر       

 فةةةى تنميةةةة الةةةوعى لةةةدى الشةةةركات ببةةةرورة لعةةة  دور اكبةةةر فةةةى    

مجتمعاتهم وخااة فيمةا يتعلةق ببةرامم التنميةة المسةتدامة مةن جانة         

أخةةر فانةةه التوجةةد مؤ ةةرات واضةةحة لقيةةا  مةةدى التةةزا  الشةةركات     

بالمبادىء العشرة وعلى الح فان  نام بعة  ارراء التةى تشةير إلةى     

إمكانية ادعاء الشركات االلتزا  بها دون وجةود معةايير أو مؤ ةرات    

 تؤكد الح .

ات مرظمووووة التعوووواود االقتصووووادي والترميووووة للشووووركات  إرشوووواد –ب 

 متعددة الجرسيات 

بإاةةةدار  ( OECD) قامةةةس منظمةةةة التعةةةاون االقتصةةةادي والتنميةةةة  

ويقةتب   2001دليل ار ادى للشةركات متعةددة الجنسةيات فةى عةا       
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 ةةةلا الةةةدليل بوضةةةع القواعةةةد التةةةى يمكةةةن ان تنلةةة  الحكومةةةات مةةةن   

مةل علةى أرضةها االلتةزا  بهةا ,      الشركات المتعددة الجنسيات التةى تع 

حيةةةةث تهةةةةدف تلةةةةح التوجيهةةةةات للت كةةةةد مةةةةن مةةةةدى تفهةةةةم الشةةةةركات  

واحترامهةةا للظةةروف السياسةةة واالقتصةةادية واالجتماعيةةة للدولةةة بمةةا   

يسةةةةةما لهةةةةةا بالمشةةةةةاركة االيجابيةةةةةة علةةةةةى المسةةةةةتوى االقتصةةةةةادي    

 واالجتماعي.  

ى ايةادة  وعلى الرغم ان تلح التوجيهات غير ملزمة اال أنها تساعد فة 

الثقةةةة بةةةين الشةةةركات متعةةةددة الجنسةةةيات والحكومةةةات وتشةةةمل  ةةةله     

التوجيهةةات حمايةةة المنافسةةة , حمايةةة المسةةتهلح , حقةةوق اإلنسةةان ,       

اإلفصاح ومكافحة الفساد والبرا   وع قةات العمةل وأخيةرا البيئةة     

, وتسةةتعد المنظمةةة إلاةةدار إطةةار عمةةل جديةةد ألخ قيةةات الشةةركات   

القتصةادية العالميةة الحاليةة التةى تةرى المنظمةة       حتى تت فةى األامةة ا  

 إنها بسب  غياع أخ قيات الشركات .

 

 إرشادات مرظمة العمل الدولية   –ج 

تعتبر  له المبادرة  ى األقةد  تقريبةا بةين المبةادرات الدوليةة فةى  ةلا        

وقةد قامةةس منظمةة العمةل الدوليةةة     1977الشة ن حيةث بةدأت فةةى عةا      

ى الشةةةركات احترامهةةةا والتةةةى تتعلةةةق عةةن المبةةةادىء التةةةى يجةةة  علةة  

بالجوانةةة  االجتماعيةةةة لعمةةةل الشةةةركة وتشةةةمل  ةةةله المبةةةادىء رفةةةع   

مسةةةتوى التشةةة يل والمسةةةاواة وعةةةد  التمييةةةز فةةةى عمليةةةة التوظيةةةف ,  

تشجيع التدري  , تحسين ظروف المعيشة , اال تما  بعنااةر األمةن   

 والسةةة مة لجميةةةع العةةةاملين , كمةةةا تسةةةتهدف تلةةةح المبةةةادىء تشةةةجيع   

المشاركة االيجابية للشركات تجاه المجتمةع وعمليةة التنميةة , وتعمةل     

منظمة العمل على التحديث الدا م والمستمر لتلح القواعةد بمةا يسةاعد    

 فى التوا م مع الت يرات التى يشهد ا العالم .

 

  26000االيزو   –د 

 ةةى ليسةةس مبةةادرة بةةالمعنى المفهةةو  ولكةةن معيةةار جديةةد حيةةث قامةةس   

وسةيكون عبةارة عةن دليةل      2010( يااةداره فةى عةا     ISOمنظمة )

 استر ادي يتبمن التعريف والممارسات

ووسةةةةا ل القيةةةةا  والتقيةةةةةيم للمسةةةةئولية االجتماعيةةةةة , وال يتبةةةةةمن     

متنلبات أو  روط خااة حيث لةن تمةنا المؤسسةة  ةهادة ايةزو فيةه       

كمةةةا  ةةةو معتةةةاد , والهةةةدف منةةةه  ةةةو تشةةةجيع ممارسةةةات المسةةةئولية     

 تنوعية بين الشركات . االجتماعية ال

 

سابعا : أثر المسوئولية امجتماعيوة علوي امداء االقتصوادي والموالي      

 لمرظمات امعمال
أن الربحية االقتصادية  ى  ةدف أساسةى ومعيةار  ةامل يسةتقد  للحكةم       

 مع اداء منظمات االعمال وجه له عدة انتقادات ممثلة فيما يلي :ـ 

مةةة حيةةث قةةد تحقةةق المنشةة ة   انةةه اليعبةةر عةةن كفةةاءة وفاعليةةة المنظ   .1

اربةةاح تتزايةةد  مةةن عةةا  الخةةر وبةةالرغم مةةن الةةح وجةةود العديةةد مةةن       

مظةةةةا رات االسةةةةراف والبةةةةياع وسةةةةوء اسةةةةتقدا  اإلدارة للمةةةةوارد  

 المتاحة . 

 عد  ا حيته لتقويم اداء جميع مراكز المسئولين بالمنظمة   .2

عجةةزة عةةن قيةةا  اةةافي مشةةاركة المنظمةةة فةةي تحقيةةق رغبةةات       .3

 المجمع  

زة عةةن قيةةا  اةةافي مشةةاركة المنظمةةة فةةي أجمةةالي النةةاتم       عجةة .4

 المحلي  

ارتباط الربا بالنظرة قصيرة األجل حيث يمكن الت ع  فةي رقةم    .5

الربا بحيث يمكةن تبةمينه فةي األجةل القصةير بشةكل يةدعو للتفةاؤل         

وقبول المستثمرين بالمنظمات وال ح ان  لا التصرف سةيؤثر سةلبيا   

 لنويل .علي معدل الربحية في المدى ا

 عد  فعالية الربا الجراء المقارنات . .6

:  يكةون أكثةر  ةموال فةى الربحيةةة      ولوللك فو د مفهووت االداء الشوامل    

األقتصادية ويقصد به قيةا  منظمةات االعمةال بة داء دور اكثةر فعاليةة       

تجةةاه المجتمةةع يتجةةاوا  ةةدف الةةربا ويتجةةدد بمؤ ةةرين لتقةةويم االداء   

 الشامل لمنظمات االعمال و ما :

 

 

  المواءمة الجماعية :  –المؤشر امول 

يةةةدل  ةةةلا المؤ ةةةر علةةةى مةةةدى قةةةدرة المنظمةةةة فةةةي تلبيةةةة رغبةةةات         

واحتياجات االطراف المتعددة التى التي تربنها ع قة ومصةالا بهةا   

وبةةنفس الدرجةةة , والةةح مةةن خةة ل موارد ةةا االقتصةةادية المحةةدودة .  

تلةةةح بمعنةةةي قةةةدرتها علةةةي تحقيةةةق التوافةةةق والتةةةواان فةةةي مصةةةالا     

األطراف . ويهدف  لا المؤ ر الي التوافق بين الحاجات والرغبةات  

ال محدوده لمتقلى القرارات , وبةين اإلمكانيةات المحةدودة للمنظمةة     

في إ باع تلح الحاجات المتعةددة والمتنوعةة والمتعارضةة فةي بعة       

األحيان . ويقيس  ةلا المؤ ةر التفبةيل النسةبي للحاجةات والرغبةات       

لي القةرارات حتةي يمكةن تحديةد أولويةات الوفةاء بهةا ,        المتعددة لمتقة 

 Intransitivityمع مراعاة  عد  تعدي الحاجات والرغبات الفردية 

 للتفصيل  علي الحاجات والرغبات الجماعية .  

 Welfareوتبةةرا  ةةله المشةةكلة فةةي دراسةةات اقتصةةادية الرفا يةةة     

Economics    بصدد محاولة بناء دالة الرفا ةاالجتماعيةةSocial 

 Function     بحيةةث تعكةةس تفبةةي ت األفةةراد وقةةيمهم وخيةةاراتهم

 المفبلة .

 

  القبول الجماعي :ـ  –المؤشر الثاني 

يسةةاعد  ةةلا المو ةةر فةةي التعةةرف علةةي مةةدي نجةةاح المنظمةةة فةةي أداء  

الشةةامل لتحقيةةق رضةةاء المجتمةةع وأطرافةةه بمةةن فةةيهم م كهةةا حتةةي        

ابق مجموعةةةةة مةةةةن يصةةةةبا اجتماعيةةةةًا . وينبثةةةةق عةةةةن المؤ ةةةةر السةةةة  

 المؤ رات الفرعية  .

 :وتتلقب فى االتى 

 

 مؤشرات تخص المستثمرين الحالين والمرتقبين : (1)

 تزايد معدل العا د علي السهم . -

 مناسبة التوايعات وانتظامها .  -

 ارتفاع أسعار أسهم المنظمة بالبوراة .  -

 التزايد المستمر في حركة  راء اسهم المنظمة   -

 ن . تناقب  كوى المسا مي -

تدل المؤ رات السابقة علةي تحسةين قابليةة المسةتثمر الحةالي  كمالةح       

 بالمنظمات , وتشجيع المستثمر المرتق  علي األستثمار ب موالة فيها 

 

 مؤشرات تخص العمالء:   (2)

  . تزايد حجم المبيعات وعدد العم ء 

     يقيس  لا المؤ ر مدى تفصيل العم ء مع منتجةات المنظمةة ممةا

لي تبلله المنظمةة لقدمةة عم  هةا , والةلي يتمثةل فةي       يعكس الجهد ال

دراسةةة  ةةكاوا م والعمةةل علةةي حلهةةا , وانتهاجهةةا سياسةةية تسةةعيريه      

مناسةةبة بسةةعيها المسةةتمر لتقفةةي  اسةةعار السةةلع مةةع الحتفةةا  بجةةودة   

ونوعيةة المنةتم ومناسةبة , وايةةادة مةدة البةمان , واال تمةا  بوسةةا ل       

 اسة اادقة ل ع ن عنة واسالي  ايانة المنتم وانتهاي  سي

   وال ةةح أن الجهةةود المشةةار إليهةةا تةةنعكس إيجابيةةا علةةي ايةةادة رقةةم

 المبيعات ربحية المنظمة في االجل النويل  

 

 : مؤشرات تخص العمالة    (3)

 ) إنقفا  معدل دوران العمالة ) االستقاالت االختيارية 

       تناقب معدالت ال يةاع والتة خير وحةاالت التمةار  وإاةابات

  العمل .

      تدل المؤ رات السابقة علي سعي المنظمةة نحةو تحقيةق اإل ةباع

الوظيفي للعاملين واال تما  بهم بدراسة  ةكاوا م والعمةل علةي حلهةا     

, ووضع نظا  عادل يحقق الفر  المتكافئة لهةم فةي مجةال التةدري      

 والترقي والحوافز وتوفير ظروف عمل مناسبة .

 

 مؤشرات تخص الموردين : (4)

   كاوي الموردين . تتناقب حاالت 

  . تناقب عدد الكمبياالت التي أجري عليها بروتستو 

   تنةةاقب عةةدد الشةةيكات المرفوضةةة الصةةادرة مةةن المنظمةةة لصةةالا

 الموردين .
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    تةةدل المؤ ةةرات السةةابقة علةةي رضةةاء المةةوردين بتحسةةين قةةابليتهم

وتفبيلهم التعامل مةع المنظمةة , األمةر الةلي يةؤدي إلةي ايةادة حجةم         

 اري . اال تمان التج

 

 مؤشرات تخص المقرضين:   (5)

  عد  وجود قبايا مرفوعة من البنوم ومؤسسات األقرا  ضد

 المنظمة عن حاالت التوقف عن السداد . 

  . تناقب عدد طلبات  ت جيل السداد المقد  من المنظمة للبنوم 

      تناقب عدد حاالت القرو  المر فوضةه مةن البنةح ومؤسسةات

 االقرا   

 غير منتظمة السداد بالبنوم .  عد  وجود قرو  للشركة 

  تةةةةدل المؤ ةةةةرات السةةةةابقة علةةةةي رضةةةةاء المقرضةةةةين وتحسةةةةين

 مركز ا السا ل وقد علي سداد األ تمان المصرفي .

  

 :  مؤشرات تخص البيئة (6)

   إنقفا  نس  العاد  والفب ت 

         تزايةةد عةةدد االطنةةان  مةةن التلةةوو التةةي تةةم الةةتقلب منهةةا ااتيةةا

 بواسنة المنظمة.

  وحةدات مةن البوضةاء التةي تةم امتصااةها داخليةا        تزايد عةدد ال

بواسنة المنظمة 
)*(

 

 

 مؤشرات تخص المجتمع :ـ   (7)

 تناقب درجة التبعية 

 تزايد معدل القيمة المبافة 

 النمو الكمي والكيفي للعمالة 

 

تدل تلح المؤ رات علةي سةعي المنظمةة لتحسةين مسةتوي المجتمةع ,       

يتهةا للدولةة يةؤدي الةي     ف عتماد المنظمة علي ااتها وتناقب درجة تبع

تقليةةل العةة ء علةةي مواانةةة العامةةة للدولةةة . كمةةا أن التزايةةد المسةةتمر    

للقيمة المبافة للمنظمة يدل علي مسا متها الفعالة في الناتم المحلةي  

, باالضافة لمسةا متها فةي عة ي مشةكلة البنالةة وسةعيها الةدا م نحةو         

مةةي والكيفةةي تقفةةي  معةةدالتها مةةن خةة ل اال تمةةا  بمؤ ةةر النمةةو الك 

 للعمالة  

 

 المبحث الثانـى

 االطار المحاسبى و االفصاح عن االنشطة االجتماعية و البيئية

تعتبةةر المحاسةةبة عةةن المسةةئولية االجتماعيةةة أحةةدو مراحةةل التنةةور     

المحاسةةةةبى حيةةةةث ان الوحةةةةدات االقتصةةةةةادية لهةةةةا تةةةة ثيرات ماليةةةةةة      

ومى فةى  واجتماعية واسعة النناق سواء من وجهة نظر االقتصاد القة 

مجموعةةه أو مةةن حيةةث تعةةدد األطةةراف اوى المصةةلحة  ) المسةةتثمر    

الحةةالى والمرتقةة  / االداره / جهةةات اإلقةةرا  / الجهةةات الحكوميةةة   

والعةةاملين / العمةة ء والمةةوردين ( , ولةةلا يجةة  ان تكةةون التقةةارير        

الماليةةة تتصةةف بصةةفة الشةةمولية بحيةةث ت نةةى احتياجةةات كافةةة فئةةات   

 المجتمع .

اي المحاسةةةبة عةةةن المسةةةئولية االجتماعيةةةة توسةةةعا فةةةى  ويتنلةةة  نمةةةو

القيةةا  المحاسةةبى وبحيةةث يمتةةد ليشةةمل ارثةةار القارجيةةة لتصةةرفات    

الوحةدة المحاسةبية ويقصةةد بارثةار القارجيةةة تلةح ارثةةار التةى يتعةةدى      

أاحاع المصالا المبا رة فى الوحدة االقتصادية وتتمثل  له ارثةار  

جتماعية والعا ةد االجتمةاعى كمةا ان    القارجية فيما يعرف بالتكلفة اال

النظا  المحاسبى اللى ي خل فى اعتباره  ةله ارثةار القارجيةة يعةرف     

 بالمحاسبة االجتماعية . 

ونظرا ل  تمةا  المتزايةد ألاةحاع المصةالا بالمسةئولية االجتماعيةة       

للوحةةدة االقتصةةادية أدى إلةةى ت ييةةر النظةةرة التقليديةةة فةةى الحكةةم علةةى   

هةةة نظةةر األداء االقتصةةادي فقةةع إلةةى إضةةافة البعةةد   المشةةروع مةةن وج

االجتماعى فى عمليةة تقةويم األداء وأاةبا ينظةر إلةى  ةمولية األداء       

 للمشروع 

 

 

 

 مفهوت وأهداف المحاسبة االجتماعية  

 

تعددت التعريفات التى تناولس مفهو  المحاسبة االجتماعية والتى 

وتوايل البيانات تدور معظمها حول منهم لتحديد القيا  المحاسبى 

والمعلومات المتعلقة بالت ثيرات االجتماعية والبيئية الداخلية 

والقارجية ألنشنة المشروع بشكل يسما للمهتمين بهله المعلومات 

عبا  محمد )د المناسبة  لشركة واتقاا القراراتعلى األداء الشامل ل

 ( تماعيةبدوي ـ المحاسبة عن الت ثيرات البيئية والمسئولية االج

 

وموون مووومود هوولا التعريووف يمكوون اد نحوودد أهووداف المحاسووبة عوون  

 المسئولية االجتماعية للمشروع ممثلة فيما يلى : 

ان المحاسبة عن األنشنة االجتماعية يج  ان تكون منهجا لقيةا    -أ 

 العمليات واإلحداو االجتماعية والبيئية   

الا فةى  أداة توايل المعلومات عن  له األنشنة ألاحاع المص-ع 

 ةكل  تقريةةر اجتمةةاعى يعةةد وفقةةا ألسةةس ومعةةايير تحكةةم إطةةار إعةةداد  

  . ــــــله  التقارير 

يسةةتقد  كةةاداه للحكةةم علةةى األداء الشةةامل للمشةةروع ) د/ محمةةد   -جةةـ 

حسن أبو ايد ـ دراسات في المراجعة (  ليس االقتصادي فقةع ولكةن    

 لةداء االجتماعى أيبا  

اعيةة مفا يمةا معينةة تقتلةف عةن تلةح       وقد فرضس المحاسبة االجتم   

المفا يم المتعارف عليها فى المحاسبة المالية وقد تبلةورت محةاوالت   

الكتةةاع  ) سةةمير عبةةد ال نةةي ـ مرجةةع سةةبق اكةةره ( فةةى  ةةلا الصةةدد      

بوضع تعريفات لبع  المفا يم المرتبنة بةدور المحاسةبة فةى خدمةة     

يةةةة , والتكلفةةةة المجتمةةع وتمثلةةةس تلةةةح المفةةةا يم فةةى العمليةةةة االجتماع  

االجتماعيةةةةةةة , والمنفعةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة  , والةةةةةةدخل االجتمةةةةةةاعى ,    

واألطةةةراف االجتماعيةةةة , وحقةةةوق المجتمةةةع , و اةةةافى األاةةةول      

  .االجتماعية 

وال ةح ان محاولةةة وضةع مفةةا يم للمحاسةبة االجتماعيةةة تمثةل أسةةا      

جيدا لتقديم إطار تنبيقي لوضع المحاسبة االجتماعيةة موضةع التنفيةل    

ال انةةه يصةةع  فةةى الوقةةس الحةةالى االسةةتقدا  الفعلةةي لتلةةح المفةةا يم       ا

 لةسباع ارتية : 

  .عد  التحديد الدقيق لتلح المفا يم وغمو  البع  األخر - 1 

 .اةةةعوبة إخبةةةاع قيةةةا  المنةةةافع االجتماعيةةةة لقةةةوى السةةةوق - 2 

  

  .تعدد األطراف المستفيدة من العملية االجتماعية - 3 

تحديد األ داف االجتماعية نظةرا للت يةر المسةتمر فةى     اعوبة - 4 

 أولويتها  

 ارتباط تلح المفا يم ب طراف أخرى بالمجتمع خ ف المنظمة   - 5 

وجدير باللكر ان المحاسبة المالية ومةا تتبةمنه مةن مبةادع متعةارف      

عليها الاالس تسعى لتحقيق أ دافها القااة والتى تتمثةل فةى القيةا     

القتصةةةادي لمنظمةةةة األعمةةةال األمةةةر الةةةلى يشةةةيرإلى المةةةالى لةةةةداء ا

اعوبة تصور نجاحها فى تحقيق أ داف المحاسبة االجتماعية حيةث  

   .لم تصمم نظمها أا  لقدمة تلح األ داف 

 

 القياس المحاسبي لألداء االجتماعي  

المشكلة الحقيقية التى تواجه المحاس   ةى قيةا  المنةافع االجتماعيةة     

جتمع من األنشةنة االجتماعيةة التةى قةا  المشةروع      التى تعود على الم

بتنفيةةةل ا ومقةةةدار مةةةا أاةةةاع المجتمةةةع مةةةن أضةةةرار أو مةةةا يعةةةرف      

  .بالتكاليف االجتماعية نتيجة ممارسة المشروع ألعماله 

فالمنةةةافع االجتماعيةةةة  ةةةى فوا ةةةد تتحقةةةق معظمهةةةا ألطةةةراف خةةةاري    

ا ومةع ان  المشروع والعديد من  له المنافع يصع  قياسها قياسةا نقةدي  

معظم المنافع تتحقق ألطراف خاري المشروع فان بعة  المنةافع قةد    

تتحقةةةق نتيجةةةة قيةةةا  المشةةةروع باألنشةةةنة التةةةى تعرضةةةها المسةةةئولية    

االجتماعية وتعود على المشروع بشكل جز ى كتحقيق اننباع حسةن  

عةةةن المشةةةروع لةةةدى الجمهةةةور وال ةةةح ان تقةةةدير قيمةةةة نقديةةةة لهةةةلا    

حقيةةةق وتعةةةود اةةةعوبة قيةةةا  التكةةةاليف االننبةةةاع الحسةةةن اةةةع  الت

االجتماعية إلى االخةت ف فةى وجهةة نظةر المحاسةبين واالقتصةاديين       

  .فى  لا الموضوع 

فمةةن وجهةةة نظةةر المحاسةةبين تمثةةل التكلفةةة االجتماعيةةة المبةةال  التةةى     

ينفقها المشروع وال يتنلبهةا نشةاطها االقتصةادي باإلضةافة إلةى عةد        
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عا ةةةد اقتصةةةادي نتيجةةةة التزامةةةه  حصةةةول المشةةةروع علةةةى منفعةةةة أو  

  0ببع  المسئوليات االجتماعية أو تنبيقا لقوانين تفرضها الدولة 

ومةةن وجهةةة نظةةر االقتصةةاديين فةةان التكلفةةة االجتماعيةةة  ةةى قيمةةة مةةا  

يتحملةةةه المجتمةةةع مةةةن أضةةةرار نتيجةةةة لممارسةةةة المشةةةروع للنشةةةاط     

ه او االقتصةةادى فقةةد يترتةة  علةةى  ةةلا النشةةاط تلةةوو الهةةواء او الميةةا    

تشةوة الجمةةال النبيعةي اى ان التكلفةةة االجتماعيةةة تمثةل األعبةةاء التةةى    

ترتبس على المجتمع نتيجة لآلثار القارجيةة السةلبية للمشةروع وفيمةا     

 يلى تفصيل ما أجملناه : ـ

 

 قياس التكاليف االجتماعية   -أوال 

تمثل التكةاليف االجتماعيةة  ) عبةا  الشةيرااي ـ نظريةة المحاسةبة (         

لمبال  التى تتكبد ا الشركة عند القيا  بهةله األنشةنة اختياريةا او    تلح ا

تنبيقةةا لقةةوانين الدولةةة وان  ةةله التكةةاليف ال تحقةةق للشةةركة منةةافع أو    

عوا د اقتصةادية مبا ةرة وبالتةالي تعتمةد عمليةة القيةا   نةا للتكةاليف         

االجتماعية علةى التكلفةة الفعليةة و ةلا التعريةف للتكةاليف االجتماعيةة        

ار  مع الوجهة االقتصةادية التةى تةرى ان التكةاليف االجتماعيةة      يتع

تتمثل فى قيمة ما يتحمله المجتمع من أضرار وتلوو وتشويه لجمةال  

النبيعة نتيجة لممارسة الشركةـة ألنشةنتها االقتصةادية وبالتةالي فانةه      

طبقا لهةلا المفهةو  يةتم قيةا  التكةاليف االجتماعيةة علةى أسةا  تكلفةة          

ة ومن المشةاكل التةى تواجةه المحاسةبين اةعوبة فصةل       الفراة البديل

التكاليف االجتماعية عن التكاليف االقتصةادية ) فةؤاد محمةد عيسةي ـ       

المسئولية االجتماعيةة لقنةاع القةا  (  المتعلقةة بهةله األنشةنة الةح        

بسب  وجةود تةداخل بةين األنشةنة االجتماعيةة واألنشةنة االقتصةادية        

والةلي يةؤدى إلةى مشةاكل فةى كيفيةة       الناتم من طبيعة عمل الشركات 

حصر وقيا  عوا د وتكاليف كل نشاط  , ومثال الح حصة اةاح   

العمل فى الت مينات االجتماعية أو دفع اجر  هر للعاملين فى مناسةبة  

معينه من قبل الشركة  ةل يمكةن اعتبار ةا تكةاليف اجتماعيةة لتحقيةق       

م عةةن االداره والء وانتمةةاء العةةاملين للشةةركة وايةةادة ثقةةتهم ورضةةا ه 

والعمةل فةةى الشةةركة أ  ممكةةن اعتبار ةا تكةةاليف اقتصةةادية لقلةةق قةةوة   

دفةةع وتشةةجيع العةةاملين علةةى بةةلل الجهةةد والتوااةةل مةةن اجةةل تحقيةةق   

أ داف المستثمرين وإدارة الشركة لتحقيق أرباح كمةا تنشة  الصةعوبة    

فى قيا  التكلفة االجتماعية مةن عةد  وجةود مفهةو  واضةا واةريا       

 .ليف االجتماعية لمعنى التكا

ونظةةةةرا لعةةةةد  إمكانيةةةةة خبةةةةوع قيمةةةةة ارثةةةةار االقتصةةةةادية السةةةةلبية   

القارجية المترتبة على قيا  الشركة ب نشنتها , و ى قيمة األضةرار  

التى تلحق بةالمجتمع للقيةا  الكمةى , وترجمةة  ةلا القيةا  إلةى قيمةة         

نقديةةةة تتمثةةةل فةةةى  التكةةةاليف االجتماعيةةةة واعتبار ةةةا تكةةةاليف داخليةةةة  

 تحملها الشركة  لا من جان  ومن جان  أخر ا ترامت

 

جميةةةع الشةةةركات التةةةى تعمةةةل فةةةى نفةةةس المننقةةةة فةةةى حةةةدوو نفةةةس    

األضراروبالتالى يصع  تحديد االثر الكمى ل ضرار علةى مسةتوى   

كةةةل  ةةةركة علةةةى حةةةدة ولةةةلا فقةةةد تةةةم اللجةةةوء إلةةةى قيةةةا  التكةةةاليف       

 -االجتماعية وفقا لةسس التالية : 

  

 دخالت : تكلفة الم –أ 

وبمقتبى  لا األسلوع تتحمل المنظمة سواء مشروعا او دولة بعةدد  

معين من الوحدات النقدية فى سبيل تنفيةل ا للمشةروعات االجتماعيةة    

 المرع والتصحيح :  –ب 

ظهةةر  ةةلا األسةةلوع لتحديةةد تكةةاليف األضةةرار التةةى تسةةببها المنظمةةة   

يمكةن إنفاقهةا لمنةع    للبيئة كالتلوو ويقبى بتحديد التكةاليف التةى كةان    

حدوو البرر او حصر التكاليف التى ينب ى إنفاقهةا إلعةادة الوضةع    

ويسةةمى النةةوع األول تكةةاليف المنةةع أو الحمايةةة أو      لمةةا كةةان عليةةه  

  .الوقاية , والنوع الثانى يسمى بتكاليف التصحيا أو الع ي 

 

 تحليل التكاليف :  -جـ 

اوتكلفة نتا م البةرامم إلةى    تتدري  له األسالي  من محاسبة التكاليف

وتتفةق  . األسالي  التى تربع استقدا  الموارد بمقرجةات غيةر نقديةة    

 ةله األسةةالي  مةةع اسةتراتيجية القةةيم التةةى تةربع بةةين التكةةاليف الماليةةة    

 بالمقرجات غير المالية  

 

ويمكةةن ان تفيةةد تلةةح األسةةالي  فةةى مجةةال تقيةةيم التكةةاليف االجتماعيةةة   

 مايلى: و ى على سبيل المثال

 

أسةةةلوع التكلفةةةة الماليةةةة المبا ةةةرة للبةةةرامم االجتماعيةةةة : يقبةةةى   -

بتحميةةل البةةرامم االجتماعيةةة التةةى تقةةو  المنظمةةة بتنفيةةل ا بالتكةةاليف    

 .المالية المبا رة فقع تفاديا لمشاكل تحميل التكاليف غير المبا رة 

أسةةلوع التكلفةةة /مقرجةةات : يقبةةى بإيجةةاد الع قةةة بةةين المةةدخ ت   -

اليف( والمقرجةةةات غيةةةر الماليةةةة لةةةبع  البةةةرامم االجتماعيةةةة )التكةةة

وتعرف مقرجات التكاليف ب نها المةوارد المسةتقدمة لتحقيةق ت يةر     0

 .ملمو  فى األداء مثل ارتفاع المستوى العلمي 

فعاليةةة التكةةاليف : يقبةةى  ةةلا األسةةلوع بةةإجراء مقارنةةة بةةين تكلفةةة    -

امم فهةةو أداة فنيةةة  المقرجةةات لتحديةةد أكثر ةةا منفعةةة فةةى تنفيةةل البةةر     

  .يهدف إلى تحقيق األ داف المحددة ب قل تكلفة ممكنة 

 

أما بش ن معالجة التكاليف االجتماعية بدفاتر الشركة واعتبار ا عبئةا  

وتحمةي  علةى األربةاح او توايعةا لةةه فقةد تباينةس ارراء حيةث يقتةةرح        

بع  ارراء ضرورة التفرقة بةين التكةاليف االجتماعيةة التةى يترتة       

 عليها خدمة للشركة وبين تلح  

التةةى يترتةة  عليهةةا خدمةةة المجتمةةع ككةةل ويةةتم معالجةةة النةةوع األول     

باعتباره تحمي  للربا  والنةوع الثةانى توايعةا للةربا علةى أسةا  ان       

النةةةوع األول يسةةةتهدف تحسةةةين اإلنتةةةاي وايةةةادة المبيعةةةات وبالتةةةالى    

جةةة رضةةاء ارتفةةاع رقةةم األربةةاح فبةة  عةةن ايةةادة ثقةةة العةةاملين ودر 

المسةةتهلكين والعمةة ء أمةةا النةةوع الثةةانى فهةةى تكةةاليف غيةةر مبا ةةرة       

  .بإيرادات الشركة وللا يتم اعتبار ا توايعا للربا 

( ان  34ويةرى أحةد الكتةاع :)فةؤاد عيسةي ـ مرجةع سةبق اكةره            

كافةةةة األعبةةةاء االجتماعيةةةة سةةةواء داخةةةل الشةةةركة او خارجهةةةا تجةةةاه     

  .الجتها باعتبار ا أعباء على الربا المجتمع والبيئة يتم مع

ويتفق الباحث مع رأى الكات  الن التكةاليف وفقةا للمفهةو  المحاسةبى     

  ى تحميل للربا وليس توايع للربا 

 

 قياس المرافع ) العوائد االجتماعية (  -ثانيا  

يواجةةه المحاسةة  اةةعوبة فةةى قيةةا  العوا ةةد ) المنةةافع ( االجتماعيةةة   

اسةتقدا  وحةدة النقةد وإنمةا يمكةن التعبيةر عنهةا        حيث اليمكةن قياسةها ب  

بالنمااي الوافية مثل مدى ارتفاع المستوى الثقافي او العلمي نتيجةة  

التدري  و نام اقتةراح ) سةمير عبةد ال نةي ـ مرجةع سةبق اكةره           

( لقيا  المنافع االجتماعيةة عةن طريةق اسةتقدا  القةيم السةوقية        141

ع قةةة بةةين األداء االجتمةةاعي   لهةةله المنةةافع والةةح مةةن خةة ل إيجةةاد     

والمنافع الناتجة عنه مثةل قيمةة السةلع والقةدمات التةى تمةنا للعةاملين        

بالشةةركة حيةةث يمكةةن قياسةةها بالقيمةةة المقابلةةة لهةةا فةةى السةةوق أو عنةةد   

التبةةرع بقيمةةة ار  للمجتمةةع السةةتقدامها  كحديقةةة اومنتةةزه و نةةام     

 أسالي   أخرى لقيا  المنافع االجتماعية :

  

 ةةةرات االجتماعيةةةة : يسةةةتقد  لواةةةف التنةةةور الةةةلى حةةةدو     المؤ - أ

  .بالمجتمع أو احد أطرافه نتيجة برنامم معين 

األسلوع الزمنى : يستقد  لقيةا  فعاليةة وحةدات القدمةة المقدمةة       - ع

 لةفراد عند نقاط امنية متعددة 

اثر البرنامم االجتماعى : يستقد  لقيا  اثر البرنامم االجتماعى  - ت

تفيدة منه , من خة ل تقسةيمهم إلةى عةدة فئةات أو      على األطراف المس

وتتعلةق تلةح ارثةار     .مستويات وقيا  اثر البرنامم على كل مسةتوى  

  .بالمنافع المحققة فع  

أسلوع األ مية النسبية لمقرجةات البرنةامم االجتمةاعى : يقةتب      - و

 ةةةلا األسةةةلوع بالبرنةةةامم االجتمةةةاعي متعةةةدد المقرجةةةات ويقبةةةى     

  بسةةةيع غيةةةر مةةةرجا للتعةةةرف علةةةى أ ةةةم      باسةةةتقدا  أسةةةلوع قيةةةا  

   .مقرجات البرنامم

ونظرا لصعوبة قيا  التكاليف والمنافع االجتماعيةة , ال يجةد الكاتة      

مانعةةا مةةن تةةوافر نةةوعين مةةن التكةةاليف لكةةل برنةةامم اجتمةةاعي  يمثةةل   

النوع األول التكاليف النقدية وتتعلق بالعناار القابلة للتقيةيم النقةدي ,   

ن ينلةةق عليةةه التكةةاليف غيةةر النقديةةة , وتعبةةر عةةن       والثةةانى يمكةةن ا 

البيانةةات الواةةفية لآلثةةار السةةلبية بالنسةةبة للفئةةات المقتلفةةة بةةالمجتمع    

  .والتى يتعلر قياسها باألسلوع النقدي 
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وفةةى ضةةوء مةةا تقةةد  يةةرى الباحةةث انةةه لبةةمان قيةةا  التكةةاليف             

 والعوا د االجتماعية يتعين إتباع مايلى : 

هةةةةةةةو  واضةةةةةةةا واةةةةةةةريا لكةةةةةةةل مةةةةةةةن األنشةةةةةةةنة     تحديةةةةةةةد مف- 1

  .االجتماعيــــــــــــة واالقتصادية بالنسبة للوحدة االقتصادية 

التفرقةةةة الدقيقةةةة بةةةين التكةةةاليف االجتماعيةةةة واالقتصةةةادية بةةةدفاتر   - 2

  .الوحدة  االقتصادية 

اإلفصةةةةةاح عةةةةةن التكةةةةةاليف االجتماعيةةةةةة بشةةةةةكل منفصةةةةةل عةةةةةن    - 3

  .القوا م المالية التكاليــــــف االقتصادية ضمن 

قيةةةةةا  كةةةةةل مةةةةةن التكةةةةةاليف والعوا ةةةةةد االجتماعيةةةةةة للمسةةةةةئولية    - 4

  .االجتمـــاعية ألغرا  تقيم الدور االجتماعى للوحدة االقتصادية 

 

 -اإلفصاح المحاسبى والتقرير للمسئولية االجتماعية والبيئية : -

ة مفهو  وأ مية اإلفصاح المحاسبى عن تكاليف المسةئولية االجتماعية  

اإلفصاح االجتماعى علةى انةه عةر  البيانةات      BURKEقد عرف 

المتعلقةةة بالنشةةاط االجتمةةاعى للوحةةدة بشةةكل يمكةةن مةةن تقةةويم األداء      

االجتمةةةاعى للوحةةةدة ولقةةةد تزايةةةد اال تمةةةا  باإلفصةةةاح عةةةن بيانةةةات        

 التكاليف االجتماعية التى تتحملها المنشاة  

 

 وهل ا مسباب معيرة :

 -المحتول االعالمى للتقارير المالية :أسباب تتعلق بتحسين -أ 

ان اال فصاح عن تكاليف المسةئولية االجتماعيةة يسةا م فةى معالجةة       -

  .القصور فى قابلية القوا م المالية على المقارنة بين المنشات 

ان تبمين القوا م الماليةة ببيانةات عةن التكةاليف االجتماعيةة يسةا م        -

  .اعيا فى  كل أفبل فى تقويم أداء الوحدة اجتم

صةادي فقةع التقةاا قةرار     لم يقتصر المستثمرون على الجان  االقت- -

بةةةةةل تعةةةةةدى الةةةةةح إلةةةةةى الجوانةةةةة  والمعةةةةةايير األخ قيةةةةةة  االسةةةةةتثمار

  .واالجتماعية و لا ما نتم عنه ظهور ما يعرف بالمستثمر االخ قى 

الجتماعيةة التةى قةد    اادياد الةراى العةا  بالنسةبة للمشةاكل البيئيةة وا      -

  .األعمال ات تسببها منش

 

   -أسباب تتعلق بمسئولية المحاسب ومهره المحاسبة:-ع 

( أسةةةباع   A A Aأوضةةحس جمعيةةةة المحاسةةةبة األمريكيةةةة )    

ضةةةةرورة ا تمةةةةا  المحاسةةةةبين باإلفصةةةةاح عةةةةن بيانةةةةات المسةةةةئولية      

 االجتماعية باالتي  

 

ان البيانةةات المتعلقةةة باألنشةةنة االجتماعيةةة  ةةى اات طبيعةةة كميةةة   -

ثر علةةى أاةةول الشةةركة ونفقاتهةةا والتزاماتهةةا و ةةى مةةن       وماليةةة تةةؤ 

  .اميم عمل المحاس  

ان الت يةةر فةةى الفلسةةفة االجتماعيةةة التةةى تميةةل نحةةو وجهةةة النظةةر      -

ببةةرورة تحمةةل المشةةروع تكةةاليف المحافظةةة علةةى البيئةةة يةةؤدى إلةةى  

معالجة بيانات األنشنة القااة بالبيئةة عةن طريةق وظيفةة المحاسةبة      

  .فى الشركة 

تسةةةةتمر مهنةةةةة المحاسةةةةبة وتتنةةةةور , عليهةةةةا تلبيةةةةة  لكةةةةى -

احتياجةةات المجتمةةةع مةةةن البيانةةةات االجتماعيةةةة إضةةةافة إلةةةى البيانةةةات  

  .المالية 

ان اسةةةةتمرار المحاسةةةةبين باتقةةةةاا الةةةةدور السةةةةلبى بعةةةةد      -

اإلفصاح عن البيانات القااة ب ثر أنشةنة المنشة ة علةى البيئةة فةإنهم      

   لبيئة يساعدون  ؤالء اللين يقومون بتلويث ا

 

   أساليب اإلفصاح عن تكاليف المسئولية االجتماعية 

يوجةةةد فةةةى أدبيةةةات المحاسةةةبة اتجا ةةةان فةةةى اإلفصةةةاح عةةةن التكةةةاليف 

االجتماعيةةة  مةةا اتجةةاه المبحةةث واتجةةاه الةةدمم فةةى تقريةةر واحةةد مةةع      

  .المعلومات المالية 

 

تقوووارير اجتماعيوووة مسوووتقلة عووون التقوووارير الماليوووة    –االتجوووا  امول 

 حث()المب

  نام ث ثة أسالي  تمثل  لا االتجاه وفقا لما يلى : 

 

 

 التقارير الوصفية   –امسلوب امول 

تتبمن  له التقارير وافا لما قامس به المنش ة من أنشنة اجتماعيةة  

وفاء اللتزاماتها االجتماعية دون اى تحليل لتكةاليف  ةله األنشةنة أو    

  .قيم المنافع التى تحققس منها 

 

 التقارير التى تعرض التكاليف االجتماعية فقط   –الثانى  امسلوب

تقتصر  له التقارير على عر  ما أنفقتةه المنشة ة مةن تكةاليف علةى      

كل مجال من مجاالت األنشةنة االجتماعيةة دون اإلفصةاح عةن قيمةة      

المنةافع التةةى حققتهةةا تلةةح األنشةةنة بسةب  اةةعوبة قيةةا  تلةةح المنةةافع   

حيةث تبةمن  ةلا النمةواي ث ثةة       LINOWSومن أمثلة الح نمواي

مجاالت لةنشنة االجتماعية و ةى الع قةة مةع األفةراد , الع قةة مةع       

البيئة , والع قة مع المنةتم) سةلعة او خدمةة ( وقةا  بتبوية  التكةاليف       

 االجتماعية حس  األلتزا  فى تنفيل النشاط كالتالي : 

 

نشةةةنتها التكةةةاليف التةةةى تنفقهةةةا المنشةةة ة بصةةةورة اختياريةةةة علةةةى  أ   -

  .االجتماعية  وقد اسما ا التحسينات 

تكةةةاليف األنشةةةنة االجتماعيةةةة االلزاميةةةة بموجةةة  القةةةانون والتةةةى      -

تجنبةةس المنشةة ة تنفيةةل ا او القيةةا  بهةةا وقةةد اسةةما ا باألضةةرار وأطلةةق   

LINOWS        علةةى  ةةله القا مةةة تسةةمية قا مةةة النشةةاط االجتمةةاعى– 

   ECOMOMIC – SOCIOاالقتصادي 

مةةد محمةةةود عبةةد المجيةةةد ـ االتجهةةةات الحديثةةة فةةةي         مح .ونمةةواي  د 

" يقةو  علةى التكةاليف االجتماعيةة فقةع واسةتبعد          82المراجعة   

المنةةافع لصةةعوبة قياسةةها وترجمهةةا فةةى اةةورة نقديةةة وحتةةى تكتمةةل      

اةةورة األداء االجتمةةاعى للشةةركة لةةدى قةةاريء التقةةارير المنشةةورة      

واةفية القااةة   فيج  اإلفصاح عةن المعلومةات األخةرى الكميةة وال    

باألنشةةنة االجتماعيةةةة والتةةةى لةةم يةةةتم إدراجهةةةا فةةى حسةةةاع األربةةةاح    

  .والقسا ر والميزانية والح فى تقارير أخرى خااة " 

واعتمةةد أربعةةة مجةةاالت للمسةةئولية االجتماعيةةة  ةةى أنشةةنة خااةةة     

بالعاملين وأنشنة خااة بالتفاعل مع البيئةة , أنشةنة خااةة بحمايةة     

 .خااة بالرقابة على التلوو المستهلح , وأنشنة 

 

امسلوب الثالوث : التقوارير التوى تعورض كول مون التكواليف والمروافع         

   -االجتماعية:

تتبمن  له التقارير كل من التكاليف القااةة باألنشةنة االجتماعيةة    

والمنافع الناتجة من تلح األنشنة مما يةوفر اةورة كاملةة عةن األداء     

 ة مايلى : االجتماعى ومن نمااي  له المجموع

قا مة أطلق عليها تسةمية التة ثير    ESTESاقترح  - ESTESنمواي 

والتةةى    SOCIAL IMPACT STATEMENTاالجتمةةاعى

تبم جميةع التكةاليف والمنةافع االجتماعيةة واةافى الفةا   , ويةرى        

ESTES  ان المنافع االجتماعية تمثل جميع ما يحصل عليه المجتمع

  غيةةر اقتصةةاديا , وسةةواء حصةةل   سةةواء كةةان الةةح العا ةةد اقتصةةاديا أ  

  .المشروع على مقابل لهله المنافع أ  ال 

أمةةةا التكةةةاليف االجتماعيةةةة فهةةةى أيةةةة تكلفةةةة أو أضةةةرار أو تبةةةحية       

اقتصةةادية كانةةس ا  غيةةر اقتصةةادية , داخليةةة أ  خارجيةةة ويقةةع عبئهةةا   

  .على المجتمع 

ويؤخةةل علةةى  ةةلا النمةةواي اةةعوبة قيةةا  بعةة  بنةةوده قياسةةا  نقةةديا     

اء كانس  له البنود تكةاليف أ  منةافع مثةال الةح كيةف يمكةن قيةا         سو

  .تكلفة التلوو البوضا ي قياسا نقديا بوافها تكلفة اجتماعية 

ويرى األستاا الدكتور محمةد عبةا  بةدوى فةى مؤلفةه المحاسةبة عةن        

التةةةة ثيرات البيئيةةةةة والمسةةةةئولية االجتماعيةةةةة للمشةةةةروع ان تواةةةةيل   

 ي  المعلومات عن األداء البيئ

واالجتمةةاعي للمشةةروع تةةتم مةةن خةة ل التقريةةر عنهةةا بقةةوا م منفصةةلة   

تلحق عادة بالقوا م المالية المنشورة وفقا لمنهم القيا  متعةدد األبعةاد   

) نقةةةدي / كمةةةي / واةةةفى ( و ةةةى القةةةوا م ممثلةةةة فةةةى أربعةةةة نمةةةااي 

أساسةةية ويتفةةق الباحةةث مةةع الكاتةة  علةةى مةةنهم اإلفصةةاح الةةلى تبنةةاه    

لبع  أوجه القصور فى المحاوالت السابقة وللمزايةا  نظرا لمعالجته 

التةةى تحققهةةا  ةةله القةةوا م علةةى النحةةو الةةلى يةةرد الحقةةا و ةةله النمةةااي   

   -ممثلة فيما يلى :

 قا مة الربا المعدل ب عباء الوفاء بالمسئولية البيئية واالجتماعية  - 1
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القا مةةةةةة الماليةةةةةة لتةةةةة ثيرات عةةةةةد  الوفةةةةةاء بالمسةةةةةئولية البيئيةةةةةة    - 4 

 واالجتماعية  

وفقةا لرؤيةة المؤلةف ) محمةد عبةا  بةدوي ـ         –وتعر   له النمااي 

مةن حيةث الهةدف     -(  227الةي     207مرجع سبق اكره  من  

وماتحتويةةة مةةن بنةةود تحقةةق  ةةلا الهةةدف والةةح علةةى    مةةن كةةل نمةةواي 

 النحو التالى : 

 

قائموووووة الوووووربح المعووووودل ب عبووووواء الوفووووواء بالمسوووووئولية البيئيوووووة  - 1

 -واالجتماعية :

الهةةةدف مةةةن  ةةةله القا مةةةة  ةةةو إظهةةةار تةةة ثيرات المسةةةا مات البيئيةةةة     

واالجتماعية للمشروع على اافى الربا , فتوضةا اثةر المسةا مات    

تماعية المفروضة إجبارية بقرارات سيادية واالختياريةة  البيئية واالج

  .على  لا الربا 

وتظهر أ مية  له القا مة فى مجال تقةويم أداء المشةروعات حيةث ان    

المشروعات التةى تفةى بالتزاماتهةا البيئيةة واالجتماعيةة تتحمةل أعبةاء        

 أرباحهةا عكةس المشةروعات التةى التفةى     إضافية تؤدى إلةى تقفةي    

المسئولية االجتماعيةة والتةى تظهربربحيةة أعلةى ولةلا فةان       بالتزامات 

 ةةةةله القا مةةةةة وفقةةةةا للنمةةةةواي المقتةةةةرح تظهةةةةر حقيقةةةةة األداء البيئةةةةى  

  .واالجتماعي للمشروعات 

و له القا مة تكون اات أ مية خااةة لشةركات قنةاع األعمةال العةا       

و ةةركات القنةةاع القةةا  بمصةةر حيةةث ان  ةةله الشةةركات تتحمةةل        

أل داف قومية لها انعكاساتها على اافى الةربا و نةام   أعباء تحقيقا 

العديةةةد مةةةن  ةةةله الشةةةركات تحقةةةق خسةةةا ر ويكةةةون جانةةة  مةةةن  ةةةله   

  .القسا ر متمثل فى  له األعباء المفروضة بقوانين سيادية 

وتم تبوي  بنود قا مة الةربا المعةدل ب عبةاء الوفةاء بالمسةئولية البيئيةة       

البيئية واالجتماعية والممثلةة فةى   واالجتماعية وفقا لمجاالت األنشنة 

مجةةةةال المسةةةةا مات البيئيةةةةة والمسةةةةا مات العامةةةةة ومجةةةةال المةةةةوارد 

 البشرية ومجال المنتم  

 وتم تقسيم  له القا مة فى مرحلتين أساسيتين  ما : 

 

: وفيهةةةةا يةةةةتم حصةةةةر أعبةةةةاء المسةةةةئولية البيئيةةةةة       المرحلووووة امولووووى 

ملةةةه المشةةةروع مةةةن  واالجتماعيةةةة اإلجباريةةةة والتةةةى تتمثةةةل فيمةةةا يتح  

تكاليف ترتبع بالعمليات البيئيةة واالجتماعيةة المنلوبةة بحكةم القةانون      

أو اللوا ا الحكومية , مع تبوي   له التكاليف إلى أربع مجموعةات :  

- 

: و ةةى التكةةةاليف المرتبنةةة بمجةةةال المسةةةا مات    المجموعووة امولوووى 

يةل مةةا  البيئيةة و ةى تتبةةمن كةل التكةةاليف التةى يتحملهةا المشةةروع لتنف     

يصةةدر مةةن قةةوانين فةةى  ةةان تحسةةين نوعيةةة البيئةةة وحمايتهةةا وتشةةمل   

تكاليف الرقابة على تلوو الهواء وتكةاليف معالجةة المقلفةات السةا لة     

  .وتكاليف تحسين المظهر الجمالى للبيئة 

بمجةةال المسةةا مات   و ةةى التكةةاليف المرتبنةةة    المجموعووة الثانيووة : 

وج  قةوانين لتحقيةق مصةالا    العامة وتتبمن التكاليف المفروضة بم

ومن أمثلة  له التكاليف أجور العمالة الزا ةدة ,   فئات اجتماعية معنية

تكةةاليف توظيةةف المعةةوقين إعانةةات ومةةنا إضةةافية للعةةاملين , تكةةاليف 

خدمات النقل والمواا ت وتكلفة مراكةز حبةانة أطفةال العةاملين ,     

 خسا ر التسعيرة الجبرية  

التكةةةةاليف المرتبنةةةةة بمجةةةةال المةةةةوارد و ةةةةى   : المجموعووووة الثالثووووة

البشرية ومن أمثلتها : تكاليف تةدري  العةاملين , تكةاليف ا ةتراطات     

  .األمن الصناعي 

 ى التكةاليف واألعبةاء المرتبنةة بمجةال المنةتم       : المجموعة الرابعة

او القدمةةةة ومةةةن أمثلتهةةةا تكلفةةةة الرقابةةةة علةةةى الموااةةةفات القياسةةةية   

 .ان استقدا  المنتم للجودة , تكلفة اختبار أم

وفيهةةةةا يةةةةتم حصةةةةر أعبةةةةاء المسةةةةئولية البيئيةةةةة       المرحلووووة الثانيووووة : 

واالجتماعية االختياريةة والتةى تتمثةل فيمةا يتحملةه المشةروع بإرادتةه        

مةةن تكةةاليف تةةرتبع بعمليةةات بيئيةةة واجتماعيةةة ويةةتم تبويةة  بنةةود  ةةله  

  .ى التكاليف وفقا للمجاالت األربعة كما  و موضا بالمرحلة األول

وبتجميع التكاليف المرتبنة بالعمليات البيئية واالجتماعية للمةرحلتين  

وإضةةةافتها لصةةةافى الةةةربا المحاسةةةبي ينةةةتم مةةةا ينلةةةق عليةةةه " عا ةةةد   

الوظيفةةة االقتصةةادية " والةةلى يعبةةر عةةن نتيجةةة النشةةاط االقتصةةادي      

  .للمشروع 
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 الجتماعية  وا

تهةةةدف  ةةةله القا مةةةة إلةةةى تةةةوفير معلومةةةات عةةةن المةةةوارد المتاحةةةة         

ل ستقدا  فى مجال األداء البيئى واالجتماعى وما يقابلها مةن حقةوق   

لل يةةر ويفيةةد  ةةلا فةةى التعةةرف علةةى عنااةةر الثةةروة التةةى يتولةةد عنهةةا  

  .مسا مات بيئية واجتماعية فى المستقبل , وما يقابلها من أموال 

داد قا مةةة المركةةز المةةالى المعدلةةة بإعةةادة عةةر  مكونةةات      ويةةتم إعةة 

األاةةول والقصةةو  التةةى تتبةةمنها قا مةةة المركةةز المةةالى التقليديةةة        

فتظهةةر األاةةول القااةةة باألنشةةنة البيئيةةة واالجتماعيةةة ) أاةةول       

بيئيةةة واجتماعيةةة ( ومةةا يقابلهةةا مةةن خصةةو  بصةةورة منفصةةلة عةةن         

 األاول والقصو  باألنشنة االقتصادية .

 

   تقرير امداء البيئى واالجتماعى متعدد امبعاد - 3

يهةةدف  ةةلا التقريةةر إلةةى تةةوفير معلومةةات تعكةةس نتةةا م قيةةا                

التةةة ثيرات البيئيةةةة واالجتماعيةةةة الكليةةةة للمشةةةروع والتةةةى اعتمةةةد فةةةى   

قياسها علةى مةدخل القيةا  متعةدد األبعةاد ) نقةدى / كمةى / واةفى (          

البةةا مةةا تكةةون أرقةةا  طبيعيةةة فةةى اةةورة أرقةةا  ونسةة  وإحصةةاءات غ

فيزيا ية أو جيولوجيةة وتعةر  أرقةا  علةى أسةا  مسةتويات قياسةية        

معيارية يحدد ا المقتصون بعلو  البيئةة لتكةون معيةارا للرقابةة علةى      

 .المستويات الفعلية وتحديد نوع وحجم االنحراف 

   

   القائمة  المالية لت ثيرات عدت الوفاء بالمسئولية واالجتماعية - 4

تهةدف  ةله القا مةة إلةى تةوفير معلومةات تعكةس نتةا م القيةا  النقةدى           

للعمليات البيئية واالجتماعية المؤدية إلى انحرافةات غيةر م  مةة فةى     

األداء البيئةةى واالجتمةةاعى  حيةةث تفيةةد  ةةله المعلومةةات فةةى التعةةرف     

على قيمة الت ثيرات السالبة التةى تةؤدى الةي األضةرار بنوعيةة الحيةاة       

مةةع وتعبةةر  ةةله القيمةةةة عةةن األعبةةاء التةةى كةةان ينب ةةةى ان        فةةى المجت 

يتحملهةةا المشةةروع للوفةةاء بمسةةئولية البيئةةة االجتماعيةةة فةةى المجةةاالت  

 األربعة لهله المسئولية .

 ويتميز  لا النوع من التقارير بما يلى : 

يوفر معلومات تعكةس نتةا م قيةا  العمليةات البيئيةة واالجتماعيةة       - 1

ن كحد أدنى لتحقيةق أ ةداف المسةئولية االجتماعيةة     التى يتنلبها القانو

والح علةى األسةا  الرقةابى الةلى يسةما بمقارنةة مةا يجة  ان يكةون          

  .مع ما و كا ن فع  

تقةةد  المعلومةةات الناجمةةة داللةةة بيئيةةة واجتماعيةةة أكثةةر وضةةوحا      - 2

  .لت ثيرات العمليات البيئية واالجتماعية 

المقتصةةةةة التةةةةى يتركةةةةز  يةةةةوفر معلومةةةةات لةجهةةةةزة الحكوميةةةةة  - 3

ا تمامهةةةا فةةةةى التصةةةرف علةةةةى مةةةدى وفةةةةاء المشةةةروع بمسةةةةئولياته     

االجتماعيةةة ب ةة  النظةةر عمةةا اةةرف فعةة  فةةى سةةبيل الةةح ي نةةى       

االجتمةةاعى متعةةدد األبعةةاد فةةى المجةةاالت التةةى  –تقريةةر األداء البيئةةى 

 غنتها التقارير السابقة فى اإلفصاح المحاسبى و له المجاالت  ى : 

المةوارد البشةرية       - 3لمسةا مة العامةة     - 2 مة البيئية    المسا – 1

 المنتم والقدمة   – 4

 

االتجووووا  الثووووانى :اإلفصوووواح عوووون المعلومووووات االجتماعيووووة بجانووووب    

 المعلومات المالية فى تقرير واحد  

يؤكةةد  ةةلا االتجةةاه علةةى ضةةرورة إعنةةاء اةةورة  ةةاملة عةةن األداء      

ومةةات الماليةةة والمعلومةةات الكلةةى للمنشةة ة والةةح باإلفصةةاح عةةن المعل 

االجتماعيةةةة فةةةى تقريةةةر واحةةةد علةةةى ان يكةةةون الةةةدمم ضةةةمن إطةةةار    

  .التقارير المالية التقليدية للنظا  المحاسبى التقليدي 

ان  ةةلا االتجةةاه يسةةاعد علةةى تحقيةةق التكامةةل بةةين المعلومةةات الماليةةة    

والمعلومات االجتماعية دون الحاجة إلى إجةراء تعةديل جةو رى فةى     

المحاسبى باعتبار ان األنشةنة االجتماعيةة للوحةدة تةؤثر علةى       النظا 

األنشةةةنة االقتصةةةادية وبالتةةةالي يجةةة  ان يةةةنعكس الةةةح علةةةى القةةةوا م 

الماليةةة , كمةةا إنهةةا تةةوفر مجةةاال أوسةةع للمقارنةةة بةةين األنشةةنة ومةةن        
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الةلى يمثةل    ABTالنمااي التى تصنف ضمن  لا االتجاه  و نمةواي  

 –ل إعةةداد قا مةةة دخةةل اجتمةةاعى  اةةورة لصفصةةاح الشةةامل مةةن خةة  

 مالى 

مةةةالى ويتبةةةمن أيبةةةا تقريةةةر الرقابةةةة     –وقا مةةةة مركةةةز اجتمةةةاعى  

االجتماعيةةة وبعةةر  النمةةواي جميةةع التكةةاليف والمنةةافع الناتجةةة عةةن  

نشاط المنشاة وت ثير ا على المجتمع إضافة إلةى تقةارير واةفية عةن     

د. محمةةةد األنشةةةنة االجتماعيةةةة  والبيئيةةةة للمنشةةةاة و كةةةللح نمةةةواي     

 محمود عبد المجيد.

وبةالرغم مةن الجهةود المبلولةةة لتنةوير أسةلوع اإلفصةاح االجتمةةاعى       

 اال انه توجد عوا ق لةسباع التالية :

ان إلةةزا  المنظمةةات بتقةةديم تقةةارير اجتماعيةةة سةةنوية ال يكةةون اا      - 1

معنةةى طالمةةا لةةم يةةتم تحديةةد المعلومةةات والبيانةةات الواجةة  اإلفصةةاح     

  .رير عنها بتلح التقا

ان اعوبة القيةا  النقةدى لةحةداو االجتماعيةة وخااةة المنةافع       - 2

  .االجتماعية ينعكس أثره على إفصاح تلح القوا م والتقارير 

ان احتياجات مستقدمي القوا م والتقارير االجتماعية  ةى المحةدد   - 3

النها ي لما يجة  اإلفصةاح عنةه ولةللح فةان حصةر تحديةد مسةتقدمي         

  .أ مية فى مجال اإلفصاح االجتماعى تلح القوا م او 

ال يوجد معةايير متعةارف عليهةا لصفصةاح عةن األداء االجتمةاعى       - 4

لمنظمات األعمال ,األمر اللى أدى لعد  االتفةاق علةى أسةلوع إعةداد     

تلةةح القةةوا م وقيةةا  عنااةةر ا والةةح بالشةةكل الةةلى اسةةتقرت عليةةه        

مرجةع سةبق اكةره     القةوا م الماليةة حتةى ارن ) د/ سةمير عبةد ال نةي ـ       

  165   .  ) 

عةةةد  االتفةةةاق علةةةى طبيعةةةة القبةةةايا والمشةةةاكل االجتماعيةةةة او       -5 

مجةةاالت اال تمةةا  االجتمةةاعى لمنظمةةات األعمةةال والةةح نتيجةةة لعةةد     

االتفاق على المكونات التى ينب ةى ان تتبةمنها ننةاق تلةح القبةايا ,      

 ةةح ان وال 0باإلضةةافة للت يةةر المسةةتمر فةةى االولويةةات االجتماعيةةة    

السةةعى نحةةو تحديةةد طبيعةةة المشةةاكل والقبةةايا االجتماعيةةة التةةى تهةةم    

المجتمع وأطرافه المقتلفة قد يللل الكثير من الصعوبات , كما يمكةن  

ان يةؤدى إلةى تحديةةد تصةور  ةامل لمجةةاالت األداء االجتمةاعي لتلةةح      

 .المنظمات يمثل اإلطار العا  لمجاالت المسئولية االجتماعية بها 

 

 الثالث المبحث

التقريووور عووون اداء انشوووطة المسوووئولية اإلجتماعيوووة والبيئيوووة وفقوووا      

 للمرظور الدولي

 

 :أوال : تقارير االستدامة

 ي ممارسة القيا  واإلفصاح والمحاسبة عةن أداء المنظمةات والةح    

 أثناء قيامها بتحقيق أ داف التنمية المستدامة .

اان ألداء ولةةةلا فةةةإن تقريةةةر االسةةةتدامة يةةةوفر عةةةر  معقةةةول ومتةةةو  

االستدامة للمنظمات محل التقرير والتي تتبمن كل مةن المسةا مات   

 اإليجابية والسلبية .

و فةةي ظةةل تنبيةةق المسةةئولية االجتماعيةةة لمنظمةةات األعمةةال الحديثةةة  

 comprehensive"فةةةةإن تقةةةةويم النشةةةةاط أاةةةةبا تقةةةةويم  ةةةةامل  

evaluation"      ,حيةةةث يتبةةةمن األ ةةةداف الماليةةةة وغيةةةر الماليةةةة

فع للمسةةا مين , وغيةةر م مةةن أاةةحاع المصةةالا . ولةةم تعةةد        والمنةةا

األ داف المالية والتي تتمثةل فةي تعظةيم ثةروة المسةا م  ةي الهةدف ,        

 ولكن لتلقي البوء على العوامل التي تؤثر على ثروة المسا مين .

وأن تقةارير االسةتدامة والتةةي تتبةمن المعلومةات ال يةةر ماليةة فةةيحكم      

الةلي يةوفر    "GRI"ة التقةارير العالميةة   إطار ا أساسةا معةايير مبةادر   

لكل الشةركات   "ESG"اإلر اد والدعم للتقرير عن الجوان  الث ثة 

والمنظمةةات , والةةح مةةن خةة ل ارتبةةاط أاةةحاع المصةةالا الفعةةال ,     

تقلةةق الظةةروف لجعةةل التقريةةر  "GRI"واتحةةاد أعبةةاء الشةةبكة فةةإن 

 سواق المالية .عن  له العوامل لها قبول عا  , ويتم استقدامه في األ

للجميع سةواء  ةركة    "ESG" ي لزيادة عوامل  "GRI"إن أ داف 

أو منظمةةة تةةزاول نشةةاطا اقتصةةاديا أو خةةدميا أو مجتمعيةةا , وسةةواء       

 كبيرة أو ا يرة أو في أي بلد .

 

 Global Reportingو أد مبوووووادرة التقوووووارير الدوليوووووة   

Initiative’s 

ا  موسةةع إلطةةار تقةةارير  ةةى  ةةبكة را ةةدة دوليةةة للتقةةارير اات اسةةتقد

اإلسةةتدامة و ةةى ملتزمةةة للتحسةةين المسةةتمر والتنبيةةق العةةالمى وإن       

األ ةةداف تتبةةةمن  ةةيوع اإلفصةةةاح عةةن األداء البيئةةةى واإلجتمةةةاعى    

واإلقتصةةادى والمشةةاركين  ةةم المشةةروع الةةدولى والمجتمةةع المةةدنى      

 ومنظمات العمل والمعا د البحثية واألكاديمية .

  GRIالدولية  إطار تقارير المبادرات

يتبةةةةةمن المبةةةةةادع ومؤ ةةةةةرات األداء التةةةةةى يمكةةةةةن أن تسةةةةةتقدمها   

 المنظمات لقيا  والتقرير الدا هم اإلقتصادى واإلجتماعى والبيئى .

 G4و إن حجر الزاوية لهلا اإلطار  و إر ادات تقارير اإلستدامة  

و ى تشةكل األسةا  الةلى تبنةى عليةه تقةارير اإلسةتدامة و ةي يتميةز          

مةةن جةةز ين  GRIويتكةةون تقريةةر مبةةادرة التقةةارير الدوليةةة  بالمرونةةة 

 ممثلين فيما يلي  :

 -الجزء األول :

 -مبادع لتعريف محتوى التقرير  : -

الماديةةة ) األ ميةةة ( / الشةةمولية أاةةحاع الصةةالا , إطةةار االسةةتدامة    

 واإلكتمال .

 -مبادع لتعريف تقرير الجودة : -

لتوقيةةس المناسةة  / الموثوقيةةة/  التةةواان / القابليةةة للمقارنةةة / الدقةةة / ا 

 الوضوح .

 إر اد لكل الحدوداللى يعد  بها التقرير كوحدة . -

 -الجزء الثانى:

 اإلفصاحات القياسية  

 اإلستراتيجية والبروفيل :

 اإلستراتيجية والتحليل .1

 الملف التنظيمى .2

 معلمات التقرير .3

 الحوكمة , واإللتزامات , واإلرتباط . .4

اء ) إقتصةةةادي , بيئةةةى ,إجتمةةةاعى  مةةةنهم اإلدارة ومؤ ةةةرات األد  .5

وتشمل ممارسات العمالة والعمل الجيد , حقوق اإلنسان , المجتمع , 

 مسئولية المنتا (.

 -: GRIمؤ رات 

 اإلقتصادية والبيئية وافجتماعية  واف اإللتزا  لكل من األ داف  .1

 األداء الفعلى مقابل المقاييس واأل داف ومتوسنات الصناعة . .2

ة التةةى تواجةةةه المنظمةةات فةةى دمةةم ) مقابةةةل (     التحةةديات الر يسةةي   .3

 األداء المالى مع األداء المبنى واإلجتماعى .

 

نموذج  هيكل ومحتول التقرير المتكامل الصادر عن مجلوس  : ثانيا 

   IIRCالتقارير الدولى 

     تبمنس القوانين المنظمة للشركات المسا مة فةى البلةدان العربيةة

الواجةة  تبةةمينها فةةى تقةةارير     وأدلةةة قواعةةد الحوكمةةة الحةةد األدنةةى    

مجلةةس األدارة السةةنوى الةةلى يقةةد  للجمعيةةة العامةةة ولكنهةةا ال ترتقةةى   

الى مستوى التقارير المتكاملة وبالرغم من المحاوالت المحةدودة مةن   

جانةةة  بعةةة  الشةةةركات فةةةى بعةةة  الةةةدول العربيةةةة  مثةةةل اةةةافوال   

بالسةةةعودية ولكةةةن  نةةةام جهةةةد مبةةةلول مةةةن جانةةة  مجلةةةس التقةةةارير    

املةةةة الةةةدولى لنملجةةةة  اةةةي ة مقبولةةةة لةةةدى جميةةةع القناعةةةات      المتك

والشركات على المستوى الدولى والح من خ ل إعداد مسودة إطةار  

ونمواي أولى الطةار   2012يوليو  11تقتصر التقرير المتكامل فى 

 .2013للتقرير المتكامل واللي تم مناقشته وادر في 

 

 قريوور الصووادر ونعوورض ب يجوواك هيكوول التقريوور فووى ضوووء اطووار الت

 من المجلس المشار اليه وهو يتكود من جزئين :

 الجزء األول  : المقدمة .

 الجزء الثانى  : إعداد تقرير اإلب غ المتكامل .

 

 ويتراول الجزء امول المقدمة ويشمل علي العراصر اآلتية :

 استقدا  االطار -1

 أ ـ تعريف االطار المتكامل      

 ع ـ  دف االطار      

 غر  واستقدامات التقرير المتكاملي ـ    

 د ـ المنهم المبني علي المبادع    
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 ه ـ  كل التقرير وع قته بالمعلومات االخري   

 و ـ تنبيق االطار    

 ا ـ المسئولية عن التقرير المتكامل     

 

 المفاهيم امساسية :

 ـ  مقدمة 1

 ـ خلق القيمة لمنظمات االعمال االخرين 2

 ال  ـ رؤو  االمو 3

 ـ عملية خلق القيمة   4

 

 تكامل ويشمل علي العراصر امتية ويتراول الجزء الثاني التقرير الم

 ــ  مبادع إر ادية :10

 ــ التركيز اإلستراتيجي والتوجه المستقبلي  

 ــ ربع المعلومات

 ــ ع قات ااحاع المصالا

 ــ اال مية النسبية ) الجو رية (

 ــ اإليجاا

 مال  ــ الموثوقية واالكت

 ــ الثبات والقابلية للمقارنة

 ــ عناار المحتوى :11

 ــ عر  موجز عن البيئة التنظيمية و القارجية

 ــ الحوكمة

 ــ األ داف اإلستراتيجية و اإلستراتيجيات لتحقيق  له األ داف

 ــ نمواي االعمال

 ــ األداء

 ــ رؤية مستقبلية

 ــ أسس االعداد والعر 

 ــ ار اد التقرير العا 

 

 يتوح من عرض الموجز أد االطار يتكود مما يلى :

 المفا يم األساسية التى تعد علي اساسها التقارير المتكاملة   -

 متنلبات االر ادات واإلب غ تقو  على ما يلى : -

المبادع اإلر ادية التى تتبةمن التقريةر المتكامةل وكيفيةة عةر        -1

 التقرير 

 ر عناار المحتوى التى يج  ان يتبمنها التقري -2

 االعتبارات االضافية فى اعداد وعر  التقرير المتكامل   -3

وسةةوف نلقةةى البةةوء علةةى جانةة  مةةن  ةةلا اإلطةةار خااةةة للمفةةا يم     

األساسية و ى مستحدثة وكللح فى المبةادع االستر ةادية التةى تحكةم      

إطار إعداد  يكل التقرير وسةوف يةتم عةر  مفصةل مسةتقب  حيةث       

 .ال يسع المجال حاليا إلى الح

  

 ال: المفاهيم االساسية :أو

       يتنةةةاول اإلطةةةار بعةةة  مفةةةا يم رؤو  االمةةةوال المقتلفةةةة التةةةى

تسةةتقدمها المنظمةةة وكةةللح مفهةةو  نمةةواي األعمةةال ومفهةةو  خلةةق و    

 الحفا  على القيمة .

    و ينتهم اإلطار المدخل القا م على المبادع بدال من التركيةز علةى

رات األداء الر يسية قواعد القيا  واإلفصاح لةمور الفردية أو مؤ 

 القااة .

     لةةةللح ف نةةةة يتنلةةة  مةةةن اإلدارة العليةةةا والقةةةا مين علةةةى الحوكمةةةة

لممارسة الحكم فى تحديةد األمةور الماديةة ) الجو ريةة ( والت كةد مةن       

 أنه تم اإلفصاح عنها بالشكل المناس  .

 

 : مفهوت رؤوس امموال -1
نجاحهةةا تسةةتقد  المنظمةةات رؤو  األمةةوال ب  ةةكال مقتلفةةة لتحقيةةق  

 فى  لا األطار ف ن رأ  المال يتكون 

 : مما يلى

 رأ  المال المادى ) األاول الثابتة ( ارالت والمعدات والمبانى   -

 رأ  المال ) أسهم / تمويل ( - -

 رأ  المال البشرى   -

 رأ  المال الفكرى )أال غير ملمو  (  -

رأ  المةةةال القةةةا م علةةةى النبيعةةةة ) ىالميةةةاة / االر  / المةةةوارد  -

 بيعية (الن

رأ  المةةةةال األجتمةةةةاعى والع قةةةةات والقةةةةيم العامةةةةة والسةةةةلوم       -

 والع قات االجتماعية

والت يرات فى بنود رؤو  األمةوال قةد يزيةد بنةد عةن بنةد أخةر حيةث         

يزيةةةد رأ  مةةةال ) األسةةةهم ( بزيةةةادة األربةةةاح وايةةةادة رأ  المةةةال       

 البشرى بالعمالة المدربة تدري  جيد .

 :نموذج امعمال  -2

  لهةةلا اإلطةةار ب نةةه نظةةا  للمةةدخ ت وأنشةةنة القيمةةة        يعةةرف وفقةةا

المبةةافة ) التحويةةل ( والمقرجةةات التةةى تسةةهم فةةى خلةةق المحافظةةة      

 على القيمة فى المدى النويل والمتوسع والقصير .

 العوامل الخارجية : -3

         يظهةةر التقريةةر المتكامةةل أثةةر العوامةةل القارجيةةة علةةى المنظمةةة

العوامةل القارجيةة تتبةمن    سواء بشكل مبا ةر أو غيةر مبا ةر و أن    

ظروف االقتصاد الجز ةى و الكلةى و قةوى السةوق و كةللح سةرعة و       

أثر الت يرات التكنولوجية و القبايا االجتماعية و التحديات البيئيةة و  

البيئةةةة التنظيميةةةة و التشةةةريعية والتةةةى تةةةنعكس اثار ةةةا علةةةى نشةةةاط       

 المنظمة.

 حدود االبالغ : -4

 تبمينها فى ال  التقرير.يحدد التقرير اى الكيانات  يج   -

مناقشةة  ع قةةة حةةدود التقريةر االساسةةية مةةع تعريةف التقريةةر عةةن     -

الكيةةان او الوحةةدة ألغةةرا  التقريةةر المةةالى وتحديةةد الحةةدود للنمةةااي   

االخةةةرى لصبةةة غ مثةةةل تقةةةارير االسةةةتدامة والتقريةةةر عةةةن الت يةةةرات   

 .المناخية

-  

 ثانيا  : المبادئ اإلرشادية :

 ية تعزا إعداد التقرير المتكامةل حيةث أن  ةله    إن المبادع اإلر اد

المبةةادىء تجةةد محتةةوى التقريةةر و كيةةف تعةةر  المعلومةةات و  ةةى       

 تحتوى على المبادع التالية:

 التركيز اإلستراتيجى: -1

     إن التقرير المتكامل يظهر األ داف اإلسةتراتيجى و كيةف ان  ةله

رد و األ ةةداف تةةرتبع بمةةدى القةةدرة لقلةةق و إسةةتدامة القيمةةة و المةةوا    

 الع قات التى تعتمد عليها المنظمة.

 :ربط المعلومات  -2

      إن التقرير المتكامل يبين الروابع بةين العنااةر المقتلفةة لنمةواي

أعمةةةال المنظمةةةة و العوامةةةل القارجيةةةة التةةةى تةةةؤثر فةةةى المنظمةةةة و    

 الموارد المقتلفة و الع قات التى تعتمد عليها المنظمة .

 : التوجه المستقبلى -3

 ر المتكامةةةةل يتبةةةةمن توقعةةةةات اإلدارة عةةةةن المسةةةةتقبل  إن التقريةةةة

باإلضافة إلى البيانات األخةرى التةى تسةاعد مسةتقدمى التقريةر مةنهم       

 و تقيم الفر  و المقاطر التى تواجه المنظمة.

 االستجابة و الشمولية مصحاب المصالح : -4

         إن التقريةةر المتكامةةل يقةةد  رؤيةةة لع قةةات منظمةةة مةةع أاةةحاع

 لديها المصالا الر يسية 

 اإليجاك , الموثوقية , المادية : -5

   إن التقريةةر المتكامةةل يقةةد  معلومةةات مةةؤخرة و موثةةوق فيهةةا التةةى

تكون مادية لتقييم قدرة المنظمةة لقلةق و المحافظةة علةى القيمةة علةى       

 المدى القصير المتوسع / النويل.

 

 ثالثا  : محتول العراصر :

 نظرة تنظيمية عامة و نمواي األعمال  -

فعل المنظمة و كيف تقلةق و تحةافظ علةى القيمةة فةى المةدى       مااا ت -

 الزمني القصير / المتوسع / النويل

 إطار العمل يتبةمن المقةاطر و الفةر  )مةا  ةى الظةروف التةى        -
تعمل فى ظلها المنظمةة متبةمنة المةوارد الر يسةية و الع قةات التةى       

 ة( .تعتمد عليها المنظمة و المقاطر و التهديدات التى تواجه المنظم
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األ ةةداف اإلسةةتراتيجية و اإلسةةتراتيجيات لتحقيةةق  ةةله اال ةةداف   -

إلى أين تريد المنظمة أن تل    و كيف تسةير األمةور للواةول إلةى     

  نام .

كيفية أداء المنظمة مقابةل أ ةدافها    يظهر التقرير المتكامل ؛ امداء -

اإلسةةتراتيجية و اإلسةةتراتيجيات اات الع قةةة ويةةتم قيةةا  األداء مةةن      

 . KPIمؤ رات األداء الر يسية  خ ل

 

؛ يلقى التقرير المتكامةل البةوء علةى الفةر       الرؤية المستقبلية -

و التحةةةةديات و الشةةةةح المحتمةةةةل أن تواجههةةةةا عنةةةةد تحقيةةةةق أ ةةةةدافها   

اإلسةةةتراتيجية و مةةةا  ةةةى ارثةةةار المترتبةةةة الناتجةةةة إلسةةةتراتيجياتها و   

 األداء المستقبلى
   

 الرتائــــــــــــــــــــج :

 عد  تحديد مفهو   وواضا و امل للمسئوليه االجتماعيه .  

 نام خلع بين مفهةو  العمةل القيةرى ومفهةو  المسةئوليه االجتماعيةه       

 للشركات . 

عةةد  وجةةود اطةةار يحةةدد مكونةةات االجتماعيةةه لتحديةةد المنةةاطق التةةى     

 ي نيها ممارسات المسئوليه االجتماعيه للشركات . 

لنشةر مفهةو  المسةئوليه االجتماعيةه      عد  وجود ثقافه مجتمعيه ووعى

لتفعيل دور الشةركات تجةاه المجتمةع وتوضةا أ ميةة ومزايةا االلتةزا         

 بالمسئوليه االجتماعيه . 

الت ييةةر المسةةتمر لنبيعةةة ومجةةاالت المسةةئولية اال تمةةا  بالمسةةئوليه       

االجتماعيه أدى الى اعوبة تحديد واضا ومتكامل النةواع ارنشةنه   

 االجتماعيه . 

عةةد  وجةةود رؤيةةة لتبنةةى اتجةةاه معةةين لتفعيةةل دور المسةةئوليه          نةةام

االجتماعيةةةه للشةةةركات حيةةةث يوجةةةد اتجا ةةةان ,  االتجةةةاه ارول  ةةةو     

االلتزا  التشريعى ) االجبةارى ( واالتجةاه الثةانى  ةو التةزا  تنةوعى       

 واختيارى واخ قى .

عةةد  توحيةةد الجهةةود المبلولةةه بشةة ن المبةةادرات الدوليةةه للتةةرويم       -7

  المسةةئوليه االجتماعيةةه للشةةركات تجةةاه المجتمةةع وانمةةا  ةةى        لمفهةةو

مجةةرد تجةةارع لمنظمةةات دوليةةه سةةواء مةةن جانةة  االمةةم المتحةةده أو      

( أو منظمةة العمةل     OECDمنظمة التعةاون االقتصةادى والتنميةه )    

(   I S O ( أو المنظمه الدوليةه للتوحيةد القياسةى )     I L Oالدوليه ) 

 ل للمسئولية االجتماعية . ال يعنى مفهو   امل ومتكام

المعهد المصرى للمديرين ودون إ رام أطراف أخةرى تسةاعد    –-8

 على نشر ووعى ثقافة المسئوليه المجتمعيه . 

عد  افراد معيار محاسةبى دولةى ي نةى المحاسةبه عةن المسةئوليه        -9

االجتماعيةةةه ويبةةةع اطةةةار للقيةةةا  المحاسةةةبى ل نشةةةنه االجتماعيةةةه  

اضةةةةا لمفهةةةةو  التكلفةةةةه االجتماعيةةةةه والعا ةةةةد  والبيئيةةةةه مةةةةع تحديةةةةد و

 االجتماعى على أن يتبمن البعد البيئى  

مةةةااال  نةةةام عةةةد  اتفةةةاق فةةةى اسةةةلوع عةةةر  تقةةةارير االداء     -10

االجتمةةاعى والبيئةةى مةةن حيةةث العةةر  كةةدمم  ةةله التقةةارير ضةةمن      

التقةةارير الماليةةه أ  يةةتم عرضةةها بشةةكل منفصةةل ومسةةتقل عةةن القةةوا م  

  اسةةةلوع عةةةر  القةةةوا م اات ارنشةةةنه البيئيةةةه  الماليةةةه مةةةع اسةةةتقدا

 واالجتماعيه من منظور متعدد االبعاد .

مااال تقارير في مصر لم تحصي باال تما  الوافر وانما تنبةق   -11

 فقع في بع  منظمات االعمال التي لها بعد دولي .

ان  يكةةةل التقةةةارير الحاليةةةة التةةةي تصةةةدر مةةةن قنةةةاع  ةةةركات      -12

 يكةةل تقةةارير االسةةتدامة الصةةادر مةةن مبةةادرة  البتةةرول التتما ةةي مةةع 

 التقارير الدولية .

 

  -التوصيــــــات : 

تحديةةةةد مفهةةةةو  موحةةةةد للمسةةةةئولية االجتماعيةةةةة لةةةةيعكس الواقةةةةع       -1

االقتصادي واالجتماعي على ان يراعى  موليته وأخله فى االعتبةار  

 ما يلى : 

التفرقةةةةه بةةةةةين مفهةةةةو  المسةةةةةئوليه االجتماعيةةةةه ومفهةةةةةو  العمةةةةةل      -

 جتماعى .اال

 تحديد مكونات المسئوليه االجتماعيه .  -

 تحديد ارنشنه االجتماعيه بشكل واضا ومتكامل .  -

لنشةةر الةةوعى والثقافةةه المجتمعيةةه لمفهةةو  المسةةئوليه االجتماعيةةه      -2

 للشركات يج  اتباع ارتى  

التوسع فى عقد المؤتمرات والندوات التى تناقش قبية المسةئوليه    -

نشةر وقةا ع النةدوات والمةؤتمرات فةى وسةا ل       االجتماعيه للشةركات و 

االع   بصوره مكثفه مما سيساعد على ايةادة وعةى أفةراد المجتمةع     

 بالمسئوليه االجتماعية للشركات . 

تنظةةةةةيم حمةةةةة ت واسةةةةةعة الننةةةةةاق للتةةةةةرويم لمفهةةةةةو  المسةةةةةئوليه   -

االجتماعيةةةةه للشةةةةركات وايةةةةادة الةةةةوعى لةةةةدى الشةةةةركات الصةةةة يره  

رامم وأثر ةةا علةةى أربةةاح الشةةركات فةةى  والمتوسةةنه ب  ميةةة  ةةله البةة 

 المدى المتوسع والنويل . 

تشجيع نشر تقارير المسةئوليه االجتماعيةه للشةركات علةى مواقعهةا       -

االلكترونيةةه وعقةةد مسةةابقات سةةنويه الختيةةار أفبةةل التقةةاير القااةةه    

بالمسئوليه االجتماعيه  مما يؤدى الى ايادة وعةى المجتمةع واالفةراد    

 مسئوليه االجتماعيه .بدور الشركات فى ال

بمةةا  –ان ارسةةا  فةةى المسةةئوليه االجتماعيةةه  ةةو نشةةاط تنةةوعى    -3

اال أن التفكيةةر فةةى فةةر  القةةوانين علةةى بعةة     –يتفةةق مةةع مفهومةةه  

القناعةةات التةةى لهةةا أثةةار سةةلبيه علةةى المجتمةةع لهةةو أمةةر مهةةم يجةة        

دراسةةته , فقناعةةات البتةةرول واالسةةمنس والصةةناعا ت االسةةتقراجيه  

لبيه علةةى المجتمةةع لةللح فمةةن البةرورى ان يكةةون  نةةام   لهةا أثةةار سة  

الةةزا  قةةانونى بالمسةةئوليه االجتماعيةةه للشةةركات التةةى تعمةةل فةةى  ةةلا     

المجةةال لتعةةوي  المجتمةةع عةةن تلةةح ارثةةار السةةلبيه وفقةةا التجةةاه ان       

المسئوليه االجتماعيه نشاط تنوعى اليستلز  من قوانين ولكةن يجة    

تبعهةا مثةل تلةح الشةركات وان كةان      أن يكون  نام اتفاقيات تنوعيه ت

فى مصر يعتبر  لا الزا  قانونى والح للبعد البيئةى ممةث  فةى قةانون     

 .  1994لسنة  4البيئه رقم 

يجة  توحيةد الجهةود المبلولةةه بشة ن المبةادرات الدوليةه للتةةرويم        -4

لمفهةةو  المسةةئوليه االجتماعيةةه للشةةةركات تجةةاه المجتمةةع والةةح مةةةن       

 ةةى الوحيةةده المعنيةةه بشةةئون المسةةئوليه  خةة ل ت سةةيس منظمةةه دوليةةه  

   IASBاالجتماعيةةه علةةى غةةرا رمجلةةس معةةايير المحاسةةبه الدوليةةه   

والمنوط به اادار معايير المحاسبه الدوليه ) معايير التقارير الماليه 

المعنةى     IFAC(  أو االتحةاد الةدولى للمحاسةبين        IFRSالدوليةه  

 اق االخ قى للمهنه . باادار معايير المراجعه الدوليه والميث

لكةةى يةةتم التةةرويم ونشةةر مفهةةو  المسةةئوليه االجتماعيةةه للشةةركات   -5

فةةةى مصةةةر والةةةلى تقةةةو  بةةةه واارة االسةةةتثمار ممثلةةةه فةةةى المركةةةز      

 المصرى للمسئوليه االجتماعيه وحد ا فانه يج  اتباع ما يلى : 

يجةةة  ان يكةةةون لجمعيةةةات المسةةةتهلكين دور فةةةى عمليةةةة توعيةةةه        -

 وليه االجتماعيه للشركات . االفراد بالمسئ

استهداف الصحافه وكبةار الكتةاع وعقةد نةدوات تعريفيةه لهةم لبيةان         -

ا مية المسئوليه االجتماعيه للشركات وأثر ا على التنميةه المسةتدامه   

من المنظور االجتماعى و لا ما سةيقلق وعةى لةدى قنةاع كبيةر مةن       

 االفراد فى المجتمع بصوره أسرع . 

االعمال وال رف التجاريةه ومراكةز التصةدير    التعاون مع جمعيات  -

واالتحةةةةادات الصةةةةناعيه بعقةةةةد نةةةةدوات تعريفيةةةةه للشةةةةركات ب  ميةةةةة    

 المسئوليه االجتماعيه والربع بينها وبين ربحية  له الشركات.

يجةةة  أن يكةةةون للبوراةةةه المصةةةريه دورا  امةةةا فةةةى عمليةةةه دفةةةع   -

 الشةةركات لتصةةبا أكثةةر مسةةئوليه تجةةاه المجتمةةع وان اطةة ق مؤ ةةر    

 2010المسئوليه االجتماعيه والحوكمةه خة ل الربةع االول مةن عةا       

سةةةيكون لةةةه أثةةةةر كبيةةةر فةةةةى تفعيةةةل دور البوراةةةةه فةةةى المسةةةةئوليه      

 االجتماعيه . 

تشجيع دور المنظمات اال ليه وتقوية دور ا على مجتمةع االعمةال    -

 ليصبا أكثر مسئوليه تجاه المجتمع . 

عيةةةه التةةةابع للمعهةةةد   تعةةةاون المركةةةز المصةةةرى للمسةةةئوليه االجتما   -

المصةةرى للمةةديرين مةةع المجتمةةع المةةدنى ومجتمةةع االعمةةال العةةداد      

 دليل مصرى للمسئوليه االجتماعيه . 

ااةةةةدار دليةةةةةل ار ةةةةةادى للمشةةةةةروعات الراغبةةةةةه فةةةةةى التصةةةةةدير   -

با ةةتراطات السةةوق العالميةةه فةةى مجةةال االلتةةزا  بمبةةادع المسةةئوليه       

 االجتماعيه . 

لدوليةةه المعنيةةه بالشةةئون البيئيةةه   يجةة  تبةةافر جهةةود المنظمةةات ا   -6

واالجتماعيه وكللح المنظمات المهنيه المحاسبيه مثل االتحاد الةدولى  

للمحاسبين ومجلةس معةايير المحاسةبه الدوليةه والجمعيةات المحاسةبيه       
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العلميه والمهنيه الرساء معيار محاسبى دولةى للمسةئوليه االجتماعيةه    

عةةةد البيئةةةى والبعةةةةد   يكةةةون مر ةةةد فةةةى كيفيةةةة القيةةةةا  المحاسةةةبى للب     

االجتماعى كإفصاح محاسبى للمسئوليه االجتماعيةه مةع تبنةى تقةارير     

االداء البيئى واالجتمةاعى متعةدد االبعةاد وكةللح ارسةاء معيةار دولةى        

 متكامل للمراجعه االجتماعيه . 

بالنسةةةبه لمعةةةايير تقةةةويم االداء االجتمةةةاعى والبيئةةةى بانةةةه يجةةة         -7

ر ا الشةبكه الدوليةه لبةادرة التقةارير     االستر اد بالمؤ رات التى تصد

 Global Reporting initiative –تقةةارير االسةةتدامه   -الدوليةه  

والتى ت نى مجاالت البيئةه , الجوانة  االقتصةاديه , حقةوق االنسةان      

, العمةةل , المنةةتا , المجتمةةع و ةةى  مجةةاالت المسةةئوليه االجتماعيةةه     

 واالقتصاديه .

تقةارير المتكاملةة الدوليةة مةن معةاير      متابعة مايصةدر مةن لجنةة ال    - 8

بشةةان التقريةةر الموحةةد للمعلومةةات الماليةةة وغيةةر الماليةةة حتةةي يتسةةني  

 اعداد تقارير تتما ي مع  لة المعايير .

ان مراجعةةة البيانةةات غيةةر الماليةةة فةةي التقةةارير المتكاملةةة سةةوف      -9

يتنل  تاكيةد علةي اةحة  ةلة البيانةات مةن جهةاد محايةدة تقةد  خدمةة           

 يد بما يستلز  وجود كيانات مهنية مؤ لة لتؤدي  لة القدمة .التاك

ان المؤ ةةر التةةي قامةةة مصةةر لتنبيقةةة بوراةةة االوراق الماليةةة    -10

يتعةةةين االلتةةةزا  بتقةةةديم بتقةةةارير اسةةةتدامة وتنبيةةةق موااةةةفة االيةةةزو    

 :الهوامش والمراجع

 الكتب –أوال 

طبعةةة  –عصةةر  المراجعةةة ومت يةةرات ال  –إبةةرا يم احمةةد الصةةعيدي    

1996.  

 –دراسةات فةى مراجعةة الحسةابات      –حسن محمد حسةين ابوايةد    د /

  . 1981-دار النهبة العربية القا رة 

ر الس سةل  دا –الكويةس   –نظرية المحاسةبة   –عبا  الشيرااي  /  د

 .1991النبعة الثانية  –

المحاسبة عن الت ثيرات البيئيةة والمسةئولية    –محمد عبا  بدوى  / د 

  2000طبعة أول يناير  –جتماعيةاال

 –االتجا ةات الحديثةة فةى المراجةع      –محمد محمود عبةد المجيةد    / د 

  . 1983مكتبة عين  مس طبعة 

 

 الدوريات والتقارير –ثانيا 

النشةةرة الدوريةةة  –المسةةئولية االجتماعيةةة  –محمةةد طةةارق يوسةةف  / أ

فمبر نةو  72العةدد   18الصادرة من جمعية البرا   المصرية لسةنة  

2008 0  

المسةةةئولية االجتماعيةةةة لمنظمةةةات  –سةةةمير عبةةةد ال نةةةى محمةةةود  / د 

  2008أول يونيو  – 249العدد  –األ را  االقتصادي  –األعمال 

 

 بحوث –ثالثا 

دراسةةة عةن المسةةئولية المجتمعيةةة للشةةركات   –احمةد محمةةد السةةيد   -أ 

 –واارة االسةةةتثمار  –المعهةةةد المصةةةري للمةةةديرين    –علةةةى أدا هةةةا  

 2009مار  

المسةةئولية االجتماعيةةة للقنةةاع القةةا  فةةى  –فةةؤاد محمةةد عيسةةى  -د 

واارة االسةةتثمار   –مصةةر بحةةث مقةةد  للمعهةةد المصةةري للمةةديرين      

2009  

المسةةئولية االجتماعيةةة لرأسةةمال  –نهةال الم ربةةل , ياسةةمين فةةؤاد   -د 

 –القةةا رة  –المركةةز المصةةري للدراسةةات االقتصةةادية   –فةةى مصةةر 

  2008سبتمبر  – 138الورقة 

لي الثالث التةي نظمتةه   بحث مقد  من الباحث في المؤتمر المهني الدو

المحاسبين والمراجعيين الكويتيةة بدولةة الكويةس والمنعقةد فةي      جمعية 

بعنةةوان عةةر  نمةةواي التقريةةر المتكامةةل ل فصةةاح    2012ديسةةمبر 

ة عن اداء االنشةنة الماليةة والمسةئولية االجتماعيةة والبيئيةة والحوكمة      

 في ضوء المعايير الدولية .

 

 

 

 

 

 المواقع االلكترونية   –رابعا  

 مراجع البحث 

نظرًا لندرة المراجع بالل ة العربية التي تتنةاول موضةوع البحةث فةان     

الباحةةةث اعتمةةةد علةةةي المواقةةةع االلكترونيةةةة المتقصصةةةة فةةةي مجةةةال   

 ــالتقارير المتكاملة وفيما يلي بيان بهلة المواقع االلكترونية : ــ

www. Integratedreportng.orgـــ  
www.  globalreportng.org  ــ 
www. Integratedreportngsa.orgـــ 
www.sasb.orgــ 

 

  

http://www.sasb.orgــ

