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المستخلص
ت االقتصادي ِة العراقي ِة واالجنبية المستثمرة فــــــــي اللناط النعني العراقي
تتمث ُل مشكلة البحث في ضعف إدراك الوحدا ِ

مية

ت االستراتيجية،
توفير معلوما ق
سلسلة الليمة الخضراء (المستدامة) فــــــي
ت اقتصادي قة واجتما ية ويي ية تستعم ُل فــــــي اتخا ِذ اللرارا ِ
ِ
ت ،ومِ ــ ث
ـن َ ت تحليا الميايا التنافسية لل ـــوحدات
االمر الذي
ب المصالحِ المعنيين ياتخا ِذ اللرارا ِ
ينعكس سلبا ً لى تلبي ِة احتياجا ِ
ت اصحا ِ
ُ
االقتصـادية

ليه فإن البحث يهدف إلــــــــــى دراسـة وتحليل سـلسـلة الليمة واتشـنتها االسـاسـية والثاتوية ،في ظل التوجهات الخضـراء

للوح دة االقتصــادية إذ توصــل البحث الى مجمو ة من االســتنتاجات مان ا مها دراســة وتحليل محاســبة االســتدامة والمعايير الدولية
الخاصة يها ،تعد محاسبة االستدامة ومعايير ا الدولية من ا

ادوات تخضير سالسل الليمة ،لما تلدم من معلومات في جميع مواضيع

ا يين سـلسـلة الليمة ومحاسـبة االسـتدامة يتمث ُل يأيرز مالمحها في "معايير محاسببة
االسـتدامة المهمة ناك القةُ تكام قل وارتباط وَي ق
ت مالية ومادية للوحدة االقتصادية
ت ومعلوما ِ
االستدامة الدولية" وما تُلدم مِ نت يياتا ِ
الكلمات المفتاحية  :معايير محاسبة االستدامة ،سلسلة الليمة الخضراء ،الميايا التنافسية

Suggested Model for compatibility between the sustainability
accounting standards and green value chain
Ali Hadi Rasham
Prof. Dr. Abbas Nawar
Wasit University/ College of Administration & Economics
ali.rasham88@gmail.com
abnawar@uowasit.edu.iq

Abstract
The problem of research is the weak perception of the Iraqi and foreign economic units invested
in the Iraqi oil sector for the importance of green value chain (sustainable) in providing economic,
social and environmental information used in strategic decision-making, which is reflected negatively
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on meeting the needs of stakeholders involved in decision-making and then achieve benefits
Competitiveness of economic units. Therefore, the research aims to study and analyze the value chain
and its basic and secondary activities, in light of the green orientations of economic unity. The research
has reached a number of conclusions، the most important of which is the study and analysis of
sustainability accounting and international standards. Sustainability accounting and international
standards are one of the most important tools for greening value chains for the information provided
on all important sustainability topics. There is a close relationship between the value chain and
sustainability accounting. Its most prominent feature is the International Sustainability Accounting
Standards and the financial and physical data and information of the economic unit.
Keywords : Sustainability accounting standard, The green value chain, Competitive advantages.

ت البي يم ِة واالجتما ية واالقتصادية المادي ِة
قيــاِ المعلومــا ِ
ِ

المقدمة ومنهجية البحث

والمالي ـ ِة واالفصا

المقدمة

ت
نها ،يهدفِ زيــادةِ معــاءةِ استعمــاال ِ

المــوار ِد والميــاه والناقــة ،وتخعيــ

مخاطــر التأَيــرات

أصـبح التأَيرات االجتما ية والبي ية واالقتصـادية للنشـاط

البي يمة واالجتما ية ومِ ثن َت َّ اإليالغ ت ثن ذ ِه المعلومـــــــات
دادليا ً واالســــتعادة مِ ثنها في زيادةِ الكعـــــــــاءة البي يمـــــــــة

ت
الصــــنـا ـات واتتشــــار ـا يشــــكـل مبير تلبيـةً الحتيـاجـا ِ

واالجتمـا يـة واالقتصــــادية واالفصــــا

نهـا مع التلـارير

ت ومنتجـات ،مثـل النـاقـة واالةـذيـة
ت من دـدمـا ق
المجتمعـا ِ

المالية السنوية ،إذث إ َّن للبرامـــــاِ واالستراتيجيات البي يمـــ ـ ِة

وةير ــا من متنلبــات الحيــاة ،إذ إ َّن التتشــــــار يع

واالجتما ية واالقتصادية التي تعمـــد إلى تنبيلهـــا الوحدة

الصـنا ات الضـخمة مثل الصـنا ات النعنية تأَير فا ل في

االقتصـادية أ ميـــــةً مبيــــــرة ً في تحليا الميايا التنافسـية،

ا اسـتهالكِ المواد والماء
تد ور جواتب االسـتدامة ت ثن طري ِ

فضــال ن الحعاظ لى االســتدامة في المجتمع الذي تعمل

ت
والنـاقـة والموارد النبيعيـة فضــــالً ت ثن توليـ ِد المخلعـا ِ

ث
جاءت ذ ِه الدراســة مي ترمي لى يناء ســلســلة
فيه ،ليه

ت التي اصبح ث في تياي قد يوما ً تيعدت يوم
واالتبعاَا ِ

قيمة دضــراء لى وفا معايير محاســبة االســتدامة الدولية

البشــــري في الوقـ الحـالي أمثر وضــــوحـا ،تتيجـةً لتنوط

تتيجة لهذ ِه التأَيرات الضــارة لم ماا الصــنا ية لى

لتحليا الميايا التنافسية

االســــتــدامــة ،ت ت م تلــدي معهوم "التنميــة المســــتــدامــة –
ُ "Sustainable Developmentمنـذُ ِ ـدَّة لود منـاديـا ً

منهجية البحث

الوحـدات االقتصـــــاديـة إلى توجيـه أريـاحهـا تجـاه اال تمـام

 . 1مشببببكلة البحث  :تتمث ُل مشــــكلة البحث في ضــــعف

يــالجواتــب البي يــة واالجتمــا يــة فضــــالً ن الجــاتــب

ت االقتصـادي ِة العراقي ِة واالجنبية المسـتثمرة
ادراك الوحدا ِ

االقتصادي

في اللناط النعني العراقي

لذا ظهــــــ ث
ـرت محاســبة االســتدامة معـــــــرطق جدي قد في

ت اقتصــــادي قة واجتما ية
توفير معلوما ق
(المســــتدامة) في
ِ

المحاسبـــــة ،يهدف إلى التكامـــ ـ ِل يينت أفضل ممارســـــات

ت االســـتراتيجية ،االمر
ويي ية تســـتعم ُل في اتخا ِذ اللرارا ِ

المحاسبة المالية والمادية ،إذث تعمــل محاسبة االستدامة لى
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المصـالح
ب
الذي
ينعكس سـلبا ً لى تلبي ِة احتياجا ِ
ت اصـحا ِ
ُ
ِ

االقتصـــادية العراقية واالجنبية المســـتثمرة في اللناط

ت ومِ ثن َ ُ ت تحليا الميايا التنافســية
المعنيين ياتخا ِذ اللرارا ِ

النعني العراقي
ب .امكاتية تلدي اتموذج ملتر لبناء سـلسـلة قيمة دضـراء

للوحدات االقتصادية

لى وفا معايير محاسـبة االسـتدامة في اللناط النعني
العراقي لتحليا الميايا التنافسية

 .2هدف البحث  :في ضـــوء مشـــكلة البحث المنروحة
فأن ناك دة أ داف اساسية :

المبحث االول :محاسبة االستدامة والمعايير الخاصة بها

أ دراســة وتحليل ســلســلة الليمة واتشــنتها االســاســية
والثــاتويــة ،في ظــل التوجهــات الخضــــراء للوحــدة

اوالً :محاسبة االستدامة ونشأتها :

االقتصادية

تُعتدُّ محاســــبة االســــتدامة مِ نت التوجهات الحديثة فمنذ "قمة

ب دراســة وتحليل محاســبة االســتدامة والمعايير الدولية

ا رض" فــي  Rio de Janeiro 1992ومصـــــنــلــح

الخاصة يها

"التنميبة المسببببتبدامبة" يحـدد المرحلـة الثـالثـة والحـاليـة مِ نت

ت تلدي اتموذج ملتر لبناء ســـلســـلة الليمة الخضـــراء

الســياســة البي ية ،وما زاا التعريف الدقيا والملبوا موما

وتنبيلـه لى وفا معـايير محـاســــبـة االســــتـدامـة في

للتنمية المسـتدامة معلودا ،ومع ذلك ،فهناك يع

اللناط النعني العراقي لتحليا الميايا التنافسية

العناصـر

في فلســــعـة التنميـة المســــتـدامة التي حتى لو مات ال تياا
ةـامضـــــة ،يمكن أن تســــتعمـل ممبـادا توجيهيـة إلطـار

ُ
البحـــث أ ميتـــهُ مِ ث
ـــن أ ميـــ ِة
 .3أهمية البحث :يستمـــدُ

مؤشـرات "االسـتدامة" الخضـراء ،واسـتناداً إلى اال تبارات

سلسلة الليمة الخضراء المبنية لى اساِ معايير محاسبة

النظريـة ،وضــــع المكتـب اإلحصــــاالي االتحـادي ا لمـاتي

االسـتدامة في توفير المعلومات االقتصـادية التي تتمثل في

إطارا لنظام المحاسـبة االقتصـادية البي ية ،والهدف من ذلك

ضــــمان االســــتعماا المســــتدام للموارد النبيعية وزيادة

و إضـــــافــة وحــدات ذات مليظ إلى النظــام التلليــدي

حصـــــة الموارد المتجـددة والمعـاد تـدوير ـا في جـاتـب

للحســـــايـات اللوميــة الـذي يهــدف إلى تحــديـد التــأَيرات

المددالت ،والمعلومات االجتما ية التي تتمثل في ضـمان

الخارجية (البي ية) لمتشــــنة االقتصــــادية ،ويمكن يالععل

تنبيا الجواتب االجتما ية لى طوا مراحل الســلســلة،

تحليا ذا اإلطار وتشــــره يلدر ما يكون ذا صــــلة يعملية

والمعلومــات البي يــة التي تتمثــل في الحــد من التــأَيرات

صـنع السـياسـة الععلية ] ،[1وت ُ تعدُّ محاسـبة االسـتدامة امتدادا

البي ية الســلبية منواتا في جميع تلاط الســلســلة ،إذ تســا د

لهـذا العمـل اذ تلـدم فرصـــــا ـااللـة للتعل والبحـث ،وقـد

ذه المعلومات لى اتخاذ اللرارات االسـتراتيجية لتحليا

أوضـح الهي ات المهنية للمحاسـبة مثل جمعية المحاسـبين

الميايا التنافسـية ،وقد ت اسـتهداف الصـنا ات النعنية في

اللــاتوتيين المعتمــدين الحــاجــة إلى مييــد من البحــث في

الجاتب التنبيلي من البحث يســبب أ مية التأَيرات البي ية

ممارســات المحاســبة المتعللة ياالســتدامة ،وقد مان قناط

واالجتمـا يـة واالقتصـــــاديـة التي تخلعهـا موتهـا من أمثر

ا

الصنا ات اتتشاراً في العراق

مـاا و الراالد في مجاا محاســــبة االســــتدامة ،ويتا

للناط التعلي العالي اآلن العرصــة لالســتعادة مِ نت الخبرات
اللاالمة وتنوير ممارســـات جديدة في ذا الميدان الناشــ ،

 .4فرضية البحث :

وتتمثـل رييـة ( )HEPSفي مـا يـأتي" :أن ترى الوحبدات

أَّ .
إن يناء سـلسـلة قيمة دضـراء لى وفا معايير محاسـبة

االقتصببببباديبة في القاباعين العبا والخبال في المملكبة

االســتدامة يســا د لى تحليا ميايا تنافســية للوحدات

المتحبد والعبالم تبأفب في الحسببببببان تبأصيرهبا االقتصببببادي
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واالجتماعي والبيئي ،وأن تتخ إجراءات تكميلية للتصبدي

 .3يشــــمل ا داء االقتصــــادي ا داء المالي ويعكس تأَير

للتحديات الرئيسببة القائمة علك كفاءاتها ااسبباسببية"]،[2

الوحدة االقتصـادية لى االقتصـاد ا وسـع ،فضـال ن

امـا يـالنســــبـة لتعريف محـاســــبـة االســــتـدامـة فيعرفهـا

رأســــمالها الصــــنا ي والمالي ،إذث يشــــير رأِ الماا

 Bartelmusلى اتها "اســتدامة النشــاط االقتصــادي من

الصـــنا ي إلى الســـلع المادية والبنية ا ســـاســـية التي

حيث الحعاظ لى رأِ الماا المنتا والنبيعي المســــتعمل

تســتعملها الوحدة االقتصــادية ،ورأِ الماا المالي و

في إتتـاج الســــلع والخـدمـات" ] [3ويتعا معـه  Cairnsفي

أمر يالغ ا مية لبلاء الوحدة االقتصــادية ويعكس اللوة

التعريف اذ يصـف االسـتدامة االقتصـادية والمحاسـبة نها

اإلتتــاجيــة وقيمــة ا تواط ا ريعــة ا درظ من رأِ

ياتها "اإلتصـــاف يين ا جياا من دالا الحعاظ لى الرفاه

الماا

االجتمـا ي في اتخـاذ اللرارات المتعللة ياالســــتثمارات في

يتضـــح مِ مما ذمر ا اله ان محاســـبة االســـتدامة ي

أتواط مختلعـة من راِ المـاا" ] [4من جهـة ادرظ يلـدم

االجراءات المحاســبية التي تليم الوحدات االقتصــادية

ن

ـلـى مـرا ــات الـجـواتــب الـبـيـ ـيــة واالجـتـمــا ـيــة

االسـتدامة ي تنمية تلبي احتياجات الحاضـر دون المسـاِ

واالقتصــــاديـة وتعصــــح نهـا نـد الليـام يـأتشــــنتهـا

يلدرة ا جياا الملبلة لى تلبية احتياجاتها الخاصـــة ،و ي

المختلعـة ،وفي ظـل ظروف معينـة ،يمكن أن يســــتمر

مكملـة للمحـاســــبـة المـاليـة ،يحيـث يمكن تليي المعلومـات

االسـتهالك ياسـتنعاد الموارد أو أتواط مختلعة من رأِ

المالية والمعلومات االســــتدامة جنبا ً إلى جنب وتلدي تظرة

المـاا النبيعي ،مع ينـاء أتواط أدرظ من رأِ المـاا

ماملـة داء الوحدة االقتصــــادية ودلا الليمـة المـاليـة وةير

مال تكون ناك دراســة فعلية وقواتين صــارمه توجه

المـاليـة لى جميع أشــــكـاا واصــــنـاف رأِ المـاا" ]،[5

الوحدات االقتصــــادية لى مرا ات االســــتدامة ند

يــيــنــمــا تــتــعــا  Wolcottمــع ) Constructing

االتتاج

 SASBتعريعا ينص لى َّ
أن "المحاســـبة واإلفصـــا

 )Excellenceفي إن إدارة االســــتدامة تعنى يالصــــياتة

صانيا :المعايير الدولية لمحاسبة االستدامة

والتعييي النويل ا جل لخمســــة أتواط من رأِ الماا ،إذ
تعكس التأَير الكلي للوحدة االقتصــــادية ،ويمكن أن يرتبط

يرظ َّ Young
أن وجهة تظر محاســـبة االســـتدامة ي

رأِ الماا النبيعي والبشــــري واالجتما ي والمصــــنوط

ليس تلدي التلارير إلى منلذ ليخلص الكومب من التأَيرات

والمالي يشكل ام يالجواتب الثالَة اآلتية ]:[ 6

السـلبية التي يخلعها البشـر ،يل ي العمل يجد لوضع معايير
اســـتدامة منظمة لكل مرافا الحياة ،من دالا توفر أدوات

 .1يرتبط ا داء البي ي مباشــــرة يرأِ الماا النبيعي ،أي

المحاسـبة اإلدارية التي تحتاج إلى وق لتنليحها وتنوير ا

الموارد النبيعيــة (النــاقــة والمواد) والعمليــات التي

من دالا الممـارســــة ودقـة النلـد ا مـاديمي والتحليا يمكن

تســــتعملهـا الوحـدة االقتصـــــاديـة في تلـدي المنتجـات

ث
أن يكون نـاك قـدر أمبر من التعـايا والبراةمـاتيـة ،إذث يجـب

والخدمات

ث
أن يرميت المؤيدون الحاســمون لى مواصــلة إلهام العلماء

 .2يعكس ا داء االجتما ي تأَير الوحدة االقتصــادية لى

يمســـــا مـاته  ،و ته مســــؤولون جياليـا ً ثن أدـذ ـذا

رأِ الماا البشـري واالجتما ي ،إذث يشـمل رأِ الماا

الموضـــوط يجد ] [ 7إذ تأســـس مجلس معايير محاســـبة

البشـري صـحة ا فراد ومهاراته ومعارفه ودوافعه

االسـتدامة  SASBفي ام  ،2011و و بارة ن منظمة

ورأِ الماا االجتما ي و الليمة المضـــافة من دالا

مســــتللـة إل داد معـايير اللناط الخاه وملر ا في ســــان

العالقات البشرية والشرامات والتعاون

فراتسـيسـكو يوالية ماليعورتيا ،مكرسـة لتعييي معاءة أسـواق
رأِ المـاا من دالا تعييي اإلفصـــــا
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صفحات 42-28

معلومــات االســــتــدامــة المــاديــة التي تعي يــاحتيــاجــات

اللرض واإلفصـــــا المرتبنـة يمثـل ـذه اإلفصـــــاحـات

المســتثمرين ،ويضــع المرمي معايير لمحاســبة االســتدامة

المختلعة ][8

ويحافظ ليها يالنسـبة الى  79قنا ا في  11معيار تسـا د
الوحدات االقتصـــادية العامة لى الكشـــف ن المعلومات

المبحث الااني :انموذج مقترح لبناء سبلسبلة قيمة فضبراء

المـاديـة مـاليـا للمســــتثمرين ينريلـة فـا لـة من حيـث التكلعـة

للصببناعات النفاية علك وفق معايير محاسبببة االسببتدامة

وفاالدتها لللرارات ،إذ أن ملية وضــــع المعايير الشــــعافة

لتحقيق المزايا التنافسية

والشــاملة والصــارمة الخاصــة يــــــ  SASBتتس ـ يأ مية

أوالً :مبررات االنموذج المقترح

جو رية ،وتستند إلى االدلة والسوق المستنيرة ][8

تظرا التتشـار الصـنا ات النعنية في العراق واال تماد

صبالابا ً  :الغرض من معبايير المحباسببببببة وانفصببببباح عن

لى موارد ـا ينســــب مبيرة لتمويـل الموازتـة التشــــليليـة
واالســـتثمارية من قبل الدولة وما تخلعه الشـــرمات النعنية

االستدامة:
ن

المحلية واالجنبية المســــتثمرة من تأَيرات يي ية واجتما ية

يتمثل اللرض من معايير المحاســــبة واإلفصــــا

االســــتـدامـة في إ ـداد اســــتراتيجيـة مـل متكـاملـة إلدارة

واقتصـــــاديـة تـاتجـة ن مليـات االســــتخراج ،واالتتـاج،

الوحدات االقتصـــادية وتليي مخاطر االســـتدامة والعره

والنلـل ،والتكرير ،والتســــويا ،والخـدمـات ،االمر الـذي

الكـامنـة في قرارات االســــتثمـار ،يلصــــد من المحـاســــبـة

يتنلب توظيف معايير محاســـبة االســـتدامة لســـلســـلة قيمة

ن االسـتدامة أن تكون مكملة للمحاسـبة المالية،

النعط واللـاز وتنبيلهـا لى ـذه الشــــرمـات ،لـذا يتضــــمن

واإلفصـا

االتموذج دة مبررات يمكن أدراجها ياآلتي:

يحيث يمكن تليي المعلومات المالية والمعلومات االســتدامة
جنبا ً إلى جنب وتلدي تظرة ماملة داء الوحدة االقتصــادية

.1

ـدم افصــــا الشــــرمـات النعنيـة المحليـة واالجنبيـة في

ودلا الليمـة ،المـاليـة وةير المـاليـة ،و لى جميع أشــــكـاا

اللناط النعني العراقي ن موضـــو ات االســـتدامة في

رأِ الماا][8

تلارير ا المالية والمادية السنوية
.2

رابعاً :مستعملي معايير محاسبة االستدامة:

المعايير المحاســـبية الدولية
جواتب االســـتدامة لى وفا
ِ

تستهــــــدف ذه المعايير  SASBالوحدات االقتصادية

المتبعة من قبل الشرمات النعنية في العراق

التي تعمــــــل فــــــي االمتتايات العامــــــة لموراق المالية

 .3ييان تأَير ناصــــر محاســــبة االســــتدامة االقتصــــادية

المســــجلـة يموجـب قـاتون ا وراق المـاليـة (قـاتون ا وراق

واالجتمـا يـة والبي يـة لى التلـارير المـاليـة للشــــرمـات

المــاليــة  )1933و(قــاتون ا وراق المــاليــة لعــام )1934

النعنية في العراق

(قاتون الصرف  ،)4الستعمالهــــــــــــا في التلارير الدورية

 .4إمكـاتيـة تنبيا االتموذج في الشــــرمـات النعنيـة المحليـة

والحالية ،ممــــــا ان معايير  SASBتننبا ايضا لــــــى

واالجنبية المســــتثمرة في العراق ته يتســ ـ يالبســــاطة

الكشـف العلني ن معلومات االسـتدامة المادية أتواط أدرظ

وســــهولـة التنعيـذ ،إذ يضــــعي فـاالـدة لى مصـــــداقيـ ِة

مــــــــــــن الوحدات االقتصادية ،يمــــــــا في ذلك الوحدات

وموضـو ية الكشـوفات والتلارير المالية يما تتضـمنه مِ ثن

االقتصـــــاديــة التي يملكهــا اللنــاط الخــاه والوحــدات

معلومات

االقتصادية ا جنبية المدرجة فـــــي البورصة فــــي واليات

 .5ضــــعف المعـاوض العراقي وقلـة دبرتـه في التعـامـل مع

قضاالية أدرظ ،ومــــــــــع ذلك ،ال يعني ذا الكشف لحماية

الشـــرمات المســـتثمرة في تحديد متنلبات االفصـــا

ث
ــــــــــــن َ توجيه
الواليات المتحدة صلار المستثمرين ،ومِ
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اإلفصـا

صفحات 42-28

ن مواضـيع االسـتدامة ،ومن َ يكون معيدًا وذا

صلة وقايالً للملارتة وقايالً للتدقيا

ان وضــــ ُع اال ـداف وتحـديـد ـا إحـدظ النلـاط المهمـة في
االتموذج الملتر لذا ناك دة أ داف يجب وضـــعها ند

رابببعبباً :الببمببعببيببار ااول :االسبببببتببكشبببببباف واالنببتبباج

اقترا االتموذج الملتر وماآلتي:

Exploration & Production

 .1المحاسـبة ن مواضـيع االسـتدامة لجميع اتشـنة سـلسـلة

تســـتكشـــف شـــرمات النعط واللاز منتجات الناقة مثل

قيمة النعط واللاز في العراق
 .2ييان دور ســلســلة الليمة الخضــراء المســتدامة المبنية

النعط الخــام واللــاز النبيعي ،إذ تشــــكــل مليــات المنبع

لى وفا معايير محاســبة االســتدامة في تحليا الميايا

لسـلسـلة قيمة النعط واللاز ،إذ تشـتمل لى النعط الصـخري
واحتيـاطيـات اللـاز ،والرمـاا النعنيـة ،و يـدرات اللـاز ،لـذا

التنافسية للشرمات النعنية

سـيت التنرق إلى إرشـادات اإلفصـا

 .3التعرف لى واقع تنبيا الجاتب البي ي لالســـتدامة في

ن االسـتدامة المادية

الشرمات النعنية في العراق

لصنا ة النعط واللاز االستكشاف واالتتاج في سلسلة الليمة

التعرف لى واقع تنبيا الجاتب االجتما ي لالسـتدامة

ومما يأتي:

في الشرمات النعنية في العراق
 .1انبببببعبباصببات حببازات االحببتببببباس الببحببراري
صبالاباً :معبايير محباسببببببة االسببببتبدامبة البداعمبة ل نموذج

Greenhouse Gas Emissions

المقترح

ملاييس المحاسبية للمعيار االوا يمكن ايجاز ا مما يأتي:

تتكون معـايير  SASBالخـاصـــــة يـالنعط واللـاز مِ نت

المقياس االول:

المعايير المحاســبية لموضــو ات االســتدامة المســتعملة مِ ثن

إجمــالي اتبعــاَــات الننــاق العــالمي ( ،)1أذ يجــب لى

قبل الشــــرمات العامة ا جنبية في اإليدا ات الســــنوية مع

الشـــرمة االفصـــا

ن اللازات المشـــمولة في Kyoto

لجنـة ا وراق المـاليـة والبورصــــة ا مريكيـة  SECوممـا

 Protocolو ي (َاتي أمســيد الكريون ،والميثان ،وأمســيد

يأتي:

النـيـتـروز ،ومرمبــات الهـيــدروفلـورومريون ،والمـرمبــات

 .1النفط والغاز (االسبتكشباف واالنتاج – Oil & Gas

المشـبعة يالعلور ،وسـداسـي فلورايد الكبري ) للسـنة االسـاِ

.Exploration & Production

والمستهدفة

 .2النفط والغباز (في منتصببببر الاريق Oil & Gas-

 .1يحــدد الننــاق ( )1لالتبعــاَــات من قبــل ( WRI /

.Midstream

 )GHG Protocol( )WBCSDمعيـار المحـاســــبـة

 .3النفط والغاز (التكرير والتسببببويق – Oil & Gas

واإليالغ المؤسسي ،النبعة المنلحة ،مارِ 2004

.Refining & Marketing

 .2يجـب دما ييـاتـات اتبعـاَـات ةـازات ( )GHGلى وفا

 .4النفط والغاز (الخدمات .Oil & Gas - Services

النها الذي يدما معه المحاســب يياتات تلاريره المالية،
التي تتماشى مو ًما مع:
أ -تها الرقـايـة المـاليـة الـذي حـدده GHG Protocol

توفر معايير محاســبة االســتدامة  SASBللشــرمات و ي

والمشـار إليه في توجيهات  CDPلشـرمات التي تبلمغ

ملــاييس محــاســــبيــة موحــدة لمرا ــاة ا داء فيمــا يخص

ن تلير المنـا تيـايـة ن المســــتثمرين وأ ضــــاء

موضــو ات االســتدامة لى مســتوظ الصــنا ة النعنية ،إذث

سلسلة التوريد لعام 2014

اتها ســتســا د الشــرمات لى ضــمان توحيد الكشــف ند
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ب -النها المـالي المعصـــــل في العصـــــل  3مِ نت المبـادا

صفحات 42-28

المقياس الااني:
الجدول ( 2إجمالي االنبعاصات في النااق  1العالمي من

التوجيهيــة لصــــنــا ــة النعط IPIECA / API /

االحتراق

لإليالغ ن اتبعاَات ()GHG
ن النســــبة الم وية

يجب لى الشــــرمة اإلفصــــا

وحد
القياس

التفاصيل

لـالتـبـعــاَــات الـتـي يـتـ تـلـنـيـتـهــا فـي إطــار الـبـرامـا
التنظيميـة ،مثـل دنـة تجـارة االتبعـاَـات في االتحـاد

السنة المنتهية في 31
12 /
االساس المستهدفة

إجمالي انبعاصات النااق العالمي ( 1بآالف ااطنان المترية CO2-
 eمن:
طن
االحتراق
متري
طن
هيدروكربونات متوهج
متري
طن
انبعاصات العمليات
متري
طن
انبعاصات التنفيس
متري
المباشر
طن
االنبعاصات الهاربة
متري
والتسريبات

ا ورويي ( ، )EU ETSومبــادرة المنــا اللريي
( ،)WCIو  California Capand- Tradeأو
ةير ا مِ نت البراما التنظيمية ،ويعد ا يلوم المحاســـب
يإرفاق التلرير اآلتي مع تلاريره المالية للسنة االساِ
والسنة المستهدفة يلية ملارتة النتاالا

الجدول ( 1إجمالي انبعاصات النااق العالمي  1من

المصدر :إ داد الباحث

العمليات التقليدية وحير التقليدية
 .2صانياً :جود الهواء Air Quality
التفاصيل

وحد
القياس

إجمالي انبعاصات
النااق العالمي 1
(بآالف ااطنان
المترية CO2-e

طن
متري

السنة المنتهية في / 31
12
المستهدفة
االساس

ملياِ المحاسـبة الذي قدمته  SASBوالخاصـة يجودة
الهواء و:
انبعاصات الهواء للملوصات اآلتية( :امسـيد النتروجين NOx
(ياســـتثناء امســـيد النتروز  ،) N2Oوأماســـيد الكبري ،

النسبة المئوية من:
عمليات النفط
التقليدية
عمليات نفاية حير
تقليدية
عمليات الغاز
التقليدية
عمليات الغاز حير
التقليدية
النسبة المئوية التي
يغايها البرنامج
التنظيمي %3

والمرمبـات العضــــويـة المتنـايرة ( )VOCsيـاســــتثنـاء

%

الميثان ،والجسـيمات ( ،)PMإذ تشـمل االتبعاَات المباشـرة

%

مِ نت المصـادر الثايتة أو المتنللة ،لى سـبيل المثاا :المعدات

%

في مواقع اآليار ،ومرافا اإلتتاج ،والمصــافي ،والمصــاتع
الكيميـااليـة ،والمحنـات النرفيـة ،والحعـارات الثـايتـة ،ومبـاتي

%

المكاتب ،ومنتجات تلل السـعن البحرية ،وأسـاطيل شـاحنات
%

%3

%3

الخياتات ،ومنصــــات الحعر المتنللـة ،والمعـدات المتحرمة
في مرافا الحعر واإلتتـاج ،إذ يت توحيـد ييـاتـات االتبعـاَـات
الجويـة لى وفا النها الـذي يـدما معـه المحـاســــب ييـاتـات

المصدر :من إ داد الباحث

تلـاريره المـاليـة ،والتلرير اآلتي يوضــــح مـدظ محـافظـة
الشرمة لى جودة الهواء:
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الجدول ( 3انبعاصات الهواء
التفاصيل

وحد
القياس

المقياس الااني :يجب ان تعصـــح الشـــرمة ن حج المياه
المنتجة وتســــب تصــــريعها ومعالجتها ،تها تحتوي لى

السنة المنتهية في / 31
12
المستهدفة
االساس

مواد سامة ومما في التلرير اآلتي:
الجدول ( 5حجم الميا المنتجة والتدفقات المتولد

انبعاصات الهواء (بالان المتري من
اكسيد النتروجين
NO2
اوكسيد الكبريت SO2

طن
متري
طن
متري

المركبات العضوية
المتااير (VOCs
باستاناء المياان

طن
متري

الجسيمات (PM

طن
متري

صفحات 42-28

وحد

التفاصيل

القياس

الميا المنتجة والسوائل
المتدفقة (بآالف اامتار

%

نسبة الميا المحقونة

%

%
نسبة الميا المعاد

 .3صببببببببالببببببببابببببب باً:

إدار

%

تدويرها %

Water Management

نسبة الهيدروكاربونات

ملـاييس المحـاســــبـة الخـاصــــة يـإدارة الميـاه يمكن أدراجهـا

في الميا المنتجة

ياآلتي :SASB

(بااطنان المترية

المقياس االول  :يجب لى الشــرمة االفصــا

االساس

المستهدفة

مكعب

نسبة تصريفها %

الببببببببمببببببببيببببببببا

12

ألر متر

المكعبة

المصدر :من إ داد الباحث.

السنة المنتهية في / 31

طن
متري

المصدر :من إ داد الباحث

ن مميات

المياه المسـتعملة ،والمعاد تدوير ا لتوضـيح مدظ محافظتها
المقياس الاالث :يجب لى الشــرمة االفصــا

لى الموارد الماالية واستعمالها يشكل مستدام:

ن النســبة

الم وية لآليار المكســورة يدروليكيًا التي يت فيها الكشــف
الجدول ( 4إجمالي الميا الع بة المسحوبة والمعاد

العلني ن جميع المواد الكيميـااليـة المســــتعملـة في ســــاالـل

تدويرها

التكسـير ،تها مواد سـامة ومن الممكن ث
أن تؤَر لى البي ة

التفاصيل
إجمالي الميا الع بة
المسحوبة (بآالف
اامتار المكعبة
النسبة المئوية المعاد
تدويرها
النسبة المئوية في
المناطق التي تعاني
من إجهاد مائي مرتفع
 /مرتفع للغاية

وحد
القياس

وال سيما المياه االرضية ،ومما في التلريرين اآلتيين:

السنة المنتهية في / 31
12
المستهدفة
االساس

الجدول ( 6نسبة اآلبار ذات الكشر العلني عن المواد

الر متر
مكعب

الكيميائية في سائل التكسير

%

وحد

التفاصيل

القياس

%

السنة المنتهية في / 31
12
االساس

المستهدفة

نسبة اآلبار ذات
الكشر العلني عن
المواد الكيميائية في

المصدر :من إ داد الباحث.

%

سائل التكسير

المصدر :إ داد الباحث
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 .4رابببعبباً :الببتببأصببيببرات عببلببك الببتببنببو البببببيببولببوجببي

صفحات 42-28

الجدول ( : 8احتياطيات محتملة في أو بالقرب من
مواقع ذات حالة محمية

Biodiversity Impacts
ويمكن توضـيح الملاييس المحاسـبية التي اصـدرتها SASB

وحدة
القياس

التفاصيل

ياالتي:
احتياطيات النفط
المؤكد في أو
بالقرب من المواقع
مع حالة حفظ
المحمية أو موطن
اانوا المهدد
باالنقراض
االحتياطيات
النفاية المحتملة
في أو بالقرب من
المواقع مع حالة
حفظ المحمية أو
موطن اانوا
المهدد باالنقراض
احتياطيات الغاز
اصبتت في أو
بالقرب من المواقع
مع حالة حفظ
المحمية أو موطن
اانوا المهدد
باالنقراض

المقياس االول :تسبببربات الهيدروكربونات :يجب ث
أن تبذا
الشــرمة جهودًا مبيرة لمنع تســرب المواد الهيدرومريوتية،
ومع ذلـك ،تحـدا االتســــكـايـات إذ يجـب لى الشــــرمـة ث
أن
تعصــــح ن ـدد االتســــكـايـات وحجمهـا لتوضــــيح مـدظ
ســينرتها لى اتشــنتها ومنع المواد الســامة من التســرب،
والتلرير اآلتي يوضح ذلك:
الجدول ( : 7االنسكابات الهيدروكربونية
التفاصيل

عدد االنسكابات
الهيدروكربونية
حجم انسكابات
المواد
الهيدروكربونية
حجم االنسكابات
في القاب
الشمالي
حجم تسرب قرب
الشواطئ مع
مستويات ESI 8-
10

وحد
القياس

السنة المنتهية في
12 / 31
االساس المستهدفة

مرة
برميل
برميل

السنة المنتهية في 31
ديسمبر
االساس المستهدفة

مليون
برميل

مليون
برميل

مليون
قدم
مكعب

المصدر :من إ داد الباحث
 .5فامسبب باً :اامن وحقوق اننسببببان وحقوق الشببببعوب

برميل

ااصببببببلببيببة and ، Human Rights،Security
Rights of Indigenous Peoples

المصدر :من إ داد الباحث

نـاك ـدة ملـاييس محـاســــبيـة قـدمتهـا  SASBتخص ا من

المقياس الااني :يجب ث
أن تعصـــح الشـــرمة ن احتياطيات

وحلوق اإلتســان وحلوق الشــعوب ا صــلية يمكن أدراجها

النعط واللـاز المؤمـدة والمحتملـة في أو يـاللرب من مواطن

ياآلتي:

اتواط الكــاالنــات الحيــة المهــددة يــاالتلراض ،فــإذا مــات ـ

المقيباس االول :احتيباطيبات محتملبة في منباطق النزا أو

االحتياطيات موجودة يكميات مبيرة يجب لى الشــرمة ث
أن

بببالقرب منهببا :يجــب لى الشــــرمــة ان تعصــــح ن

تعصــــح ن اســــتراتيجيـات االســــتـدامـة المتبعـة من قبلهـا

االحتياطيات المؤمدة والمحتملة من النعط واللاز في مناطا

للوصـــوا إلى االحتياطيات دون التأَير لى ذا المواطن،

النـازط أو يـاللرب منهـا لمعرفـة امكـاتيـة الوصــــوا الى ـذه

ن طريا ا ـداد التلرير

االحتياطيات وما ي اسـتراتيجيات الشـرمة للوصـوا اليها،

إن االفصـــــا يمكن ث
ممـا َّ
أن يت
اآلتي:
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صفحات 42-28

الجدول ( 9احتياطيات محتملة في مناطق النزا أو

الجدول ( : 10احتياطيات محتملة في أراضي الشعوب

بالقرب منها

ااصلية أو بالقرب منها

التفاصيل

وحد
القياس

السنة المنتهية في
12 / 31
االساس

التفاصيل

في مناطق النزا
النشط أو بالقرب

مليون

المؤكد من النفط

برميل

في أو بالقرب من
أراضي السكان

المحتملة في مناطق

مليون

النزا النشط أو

برميل

احتياطيات النفط
المحتملة في أو
بالقرب من
أراضي السكان
ااصليين
احتياطيات الغاز
المؤكد في أو
بالقرب من
أراضي السكان
ااصليين
احتياطيات الغاز
المحتملة في أو
بالقرب من
أراضي السكان
ااصليين

بالقرب منها
االحتياطيات
المؤكد من الغاز

مليون

في مناطق النزا

قدم مكعب

القريب

مناطق النزا

االساس

المستهدفة

مليون
برميل

ااصليين

احتياطيات النفط

المحتملة في  /قرب

12 /

االحتياطيات

منها

احتياطيات الغاز

قياس

المستهدفة

االحتياطيات
المؤكد من النفط

وحد

السنة المنتهية في 31

مليون
قدم مكعب

المصدر :من إ داد الباحث

مليون
برميل

مليون
قدم
مكعب

مليون
قدم
مكعب

المصدر :من إ داد الباحث

المقياس الااني :احتياطيات محتملة في أراضببي الشببعوب

المقياس الاالث :مناقشببة عمليات المشبباركة وممارسببات

ااصلية أو بالقرب منها :يجب لى الشرمة ان تحديد حج

العنببايببة الواجبببة فيمببا يتعلق بحقوق اننسبببببان وحقوق

االحتياطيات الموجودة في اراضـي السـكان االصـليين ،فإذا

السبكان ااصبليين والتشبغيل في مناطق النزا  :يجب لى

مـاتـ يكميـات مبيرة تتخـذ ـدة اســــتراتيجيـات مســــتـدامـة

الشـــرمة ث
أن تصـــف ممارســـات وإجراءات العناية الواجبة

للوصـــوا إلى ذه االحتياطيات دون التأَير لى الســـكان

الســيما الخاصــة يها فيما يتعلا يحلوق الســكان ا صــليين

االصليين ،والتلرير اآلتي يوضح ذلك:

للمجتمعـات التي تعمـل فيهـا أو تنوي تشــــليلهـا ،يمـا في ذلك
تأييد اتعاقية منظمة العمل الدولية رق 169
م ممـا تلـدم ،ويحســــب توجيهـات  ،SASBيتوجـب لى
الشــرمات النعنية مرا ات االمن وحلوق االتســان وحلوق
الشــعوب االصــلية ند الوصــوا إلى االحتياطيات ،ولحد
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َّ
فــإن اةلــب الشــــرمــات تنتهــك الكثير من الحلوق
اآلن

ا -الحلوق والمصــــالح الاقافية ،يما في ذلك الحا في

المجتمعية
.6عببببببببجقببببببببات

صفحات 42-28

حمـايـة ا مـامن ذات ا ميـة الثلـافيـة (مثـل المواقع
الملدسة أو مواقع الدفن)

الببببببببمببببببببجببببببببتببببببببمببببببببع

Community Relations

المقياس الااني :لى الشــــرمة الليام يتســــجيل دد ومدة

يمكن ث
أن تشــمل ذه فرض الضــراالب المخصــصــة والليود

تــأديرات العمــل ةير العنيــة من اجــل تحــديــد التكــاليف

المعروضـــــة لى التصـــــدير ،وقـد تختلف ـذه المخـاطر

المتحملـة وااليرادات الضــــاالعـة تتيجـة ـذا التـأديرات وممـا

ا تمـادًا لى البلـد ،وقـد تكون أ لى في الـدوا التي تعتمـد

في التلرير اآلتي:
الجدول ( : 11عدد التأفيرات ومدتها

يشدة لى النعط واللاز مِ نت اجل تمو ا االقتصادي
يمكن للشببركات في الصببناعات االسببتخراجية اعتماد

وحد
القياس

التفاصيل

اسببببتراتيجيبات مشبببباركبة مجتمعيبة متنوعبة في عمليباتهبا
ندار المخبباطر والفرل المرتباببة بحقوق ومصببببببال

دد التأديرات
ةير العنية
مدة التأدير ةير
العني

المجتمع ،مابل دمج مشبببباركبة المجتمع في كبل مرحلبة من
مراحل دور المشرو  ،إ ْذ بدأت الشركات في تبني مقاربة

السنة المنتهية في 31
12 /
االساس المستهدفة

عدد
يوم

"القيمبة المشببببتركة" لتوفير فائد اجتمباعيبة اقتصبببباديبة
المصدر :من إ داد الباحث

أسبباسببية للمجتمع التي تخلق ً
أيض با قيمة للشببركة نفسببها
وتحقيق المزايبا التنبافسببببيبة كاير منهبا زيباد الحصبببببة
السبببوقية وتحسبببين المركز التنافسبببي وتخفيف التكالير

 .7الصحة والسجمة وإدار الاوارئ

ومن صم تعظيم االرباح ،عليه فإنَّ مقاييس المحاسببببة التي

Safety،Health

قدمتها  SASBهي:

Emergency ،

and

Management
المقياس االول :مناقشببببة عملية ندار المخاطر والفرل

عليه فإنَّ مقاييس المحاسبة تتضمن:

المرتباة بحقوق ومصال المجتمع

المقياس االول  :يجب لى الشـــرمة ا داد تلرير يعصـــح

لى الشــــرمــة أن تصــــف مليــاتهــا وإجراءاتهــا

ن معـدالت االصــــايـات والوفيـات التي تحـدا في العمـل

وممـارســــاتهـا إلدارة المخـاطر والعره المرتبنـة يحلوق

وذلك من اجل توفير المعلومات التي تتعلا يالتياماتهـا تجـاه

ومصـــالح المجتمعات في المناطا التي تياوا فيها تشـــاطا

حماية العاملين والحعاظ لى صــحته وســالمته  ،اذ يمكن

تجاريا ،إذ تتضمن حلوق ومصالح المجتمع ما يأتي:

ا داد تلرير يعصح ن ذلك مما موضح في الجدوا اآلتي:

أ -الحلوق والمصــالح االقتصببادية ،يما في ذلك الحا
في العمل ،وا جور العادلة ،وشـــعافية المدفو ات،
واحترام البنية التحتية وا راضي اليرا ية
ب -الحلوق والمصــــالح البيئيبة ،يمـا في ذلـك الحا في
تنظيف الهواء والمـاء المحلي ،ومذلك التعريغ اآلمن
والتخلص مِ نت النعايات
ت -الحلوق والمصــــالح االجتماعية ،يما في ذلك الحا
في الر اية الصحية المالالمة والتعلي والسكن
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الجدول ( : 12معدالت االصابات والوفيات والتكرار شبه

يهــا ،من دالا التــدريـب واإلدارة المشــــترمـة لللوظ

القاتل

العــاملــة والليــادة ،واللوا ــد والمبــادا التوجيهيــة،

وحد
القياس

التفاصيل

واستعماا التكنولوجيا

السنة المنتهية في 31
12 /
االساس المستهدفة

 .2قد يرمي اإلفصــا

الســــالمة والنوارا ،ولكنه يجب أن يتناوا لى وجه

معدل اإلصابة اإلجمالي القابل للتسجيل
الموظفين بدوام
كامل
ّ
موظفو العقود
موظفو الخدمة
القصيرة (االجر
اليومي)

التحــديــد ا تظمــة لتجنــب وإدارة الحــاالت النــارالــة

موظر

والحوادا التي يمكن ث
أن يكون لهـا تـأَيرات مـارَيـة لى

موظر

صحة اإلتسان والمجتمع المحلي والبي ة

موظر

 .3تشــــمـل مراحـل دورة التنليـب واإلتتـاج ،لى ا قـل:
المسوحات الجيولوجية واليليالية ،ومسوحات المواقع،

معدل الوفيات
الموظفين بدوام
كامل
ّ
موظفو العقود
موظفو الخدمة
القصيرة (االجر
اليومي)

والحعر االســتكشــافي ،وحعر التثمين ،وتنوير الموقع،

موظر

واإلتتاج ،وإيلاف التشليل

موظر
موظر

صامناً :اافجقيات التجارية وشفافية المدفوعات
Payments

ومعدالت التكرار شبه القاتلة
الموظفين بدوام
كامل
ّ
موظفو العقود
موظفو الخدمة
القصيرة (االجر
اليومي)

لى تناق واســع لى أتظمة إدارة

&

Ethics

Business

Transparency

موظر

ف َّ
ـإن ملـاييس المحـاســــبـة الخـاصــــة يـا دالقيـات التجـاريـة

موظر

وشعافية المدفو ات تلس إلى اآلتي:

موظر

المقيباس االول :يتوجـب لى الشــــرمـة االفصـــــا

ن

االحتيـاطيـات المؤمـدة والمحتملـة في البلـدان التي لـديهـا 20
مرتبة أدتى في مؤشـــر مســـتوظ العســـاد لمنظمة الشـــعافية

المصدر :من إ داد الباحث

الدولية ،لمعرفة اســتراتيجيات الشــرمة في التعامل مع ذه
يجـب لى الشــــرمـة الرجوط إلى منظمـات مثـل المجلس

المشـكالت الكبيرة يشـعافية واماتة ،إذث يمكن االفصـا

الوطني للســالمة ( )NSCللحصــوا لى إرشــادات حوا

من دالا ا داد التلرير االتي:

نها

تنعيذ التلرير ن قرب
المقياس الااني :يجب لى الشـرمة االفصـا

ن معدالت

فلدان االحتواء ا سـاسـي ( )LOPCذات العواقب الكبيرة،
لمعرفة سينرة الشرمة لى المواد السامة في ملياتها
المقياس الاالث :مناقشـة تظ اإلدارة المسـتعملة لدما َلافة
السـالمة والتأ ب للنوارا في جميع مراحل سـلسـلة الليمة
و بر دورة حياة االستكشاف واإلتتاج.
 .1يجب أن تتضـــمن المناقشـــة ميعية دما الشـــرمة لثلافة
السـالمة والتأ ب للنوارا بر سـلسـلة الليمة الخاصـة
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الجدول ( : 13احتياطيات محتملة في البلدان التي لديها

 .1تنــاقش الشــــرمـة تظــامهــا اإلداري وإجراءات العتاية
الواجية لتلييم وإدارة العساد ومداطــر الرشوة دادليا ً

 20مرتبة أدنك في مؤشر مستوى الفساد
التفاصيل
االحتياطيات
المؤكد للنفط في
البلدان التي لديها
أدنك  20مرتبة في
التصنير العالمي
 CPIمنظمة
الشفافية الدولية
االحتياطيات
النفاية المحتملة
في البلدان التي
لديها أدنك 20
مرتبة في التصنير
العالمي CPI
منظمة الشفافية
الدولية
احتياطيات الغاز
المؤكد في البلدان
ذات أدنك 20
مرتبة في التصنير
العالمي CPI
منظمة الشفافية
الدولية
احتياطيات محتملة
للغاز في البلدان
ذات أدنك 20
مرتبة في التصنير
العالمي CPI
منظمة الشفافية
الدولية

وحد
القياس

صفحات 42-28

والمرتيطة يــــــــ (الزبائن والموردين والمقاولين في

السنة المنتهية في 31
12 /
االساس المستهدفة

سلسلة الليمة
 .2تشــــمـل الجواتب ذات الصــــلة في تظام اإلدارة يراما
التو ية الخاصــة يالموظعين ،واآلليات الدادلية لإليالغ

مليون
برميل

ومتايعة االتتهامات المشــكوك فيها ،وســياســات مكافحة
العسـاد ،والمشـارمة في مبادرة الشـعافية في الصـنا ات
االستخراجية ()EITI
تاسعاً :تقييم االحتياطيات والنفقات الرأسمالية:

مليون
برميل

Capital

&

Reserves

Valuation

Expenditures
يمكن ث
أن يســـــا ـد اإلشــــراف لى الموارد الرأســــمـاليـة
وقرارات اإلتتاج التي تأدذ في الحســبان االتجا ات اللريبة
والبعيدة ذات الصلة يإجراءات التخعيف من تلير المنا في

مليون
متر
مكعب

منع اتخعاض قيمة ا صــــوا الحالية والحعاظ لى الريحية
والجـدارة االالتمـاتيـة ومن َ تحليا ميايـا تنـافســــيـة ،لـذا ف َّ
ـإن
ملاييس محاسبة االستدامة تلس إلى اآلتي:
المقيبباس االول :حســـــاســــيــة مســــتويــات االحتيــاطي

مليون
متر
مكعب

الهيدرومريوتي لســيناريو ات توقعات ا ســعار المســتلبلية
ـعرا التبعاَات الكريون ،لى الشــــرمة الليام
التي تمثل ســـ ً
ياآلتي:
 .1يجب لﯽ المحـاســــب إجراء تحليا الحتياطياته لتحديد

المصدر :من إ داد الباحث

ﮐيف يمﮐن ث
أن ييَر دد من االحتماالت المستليلية لﯽ
تحديد ما إذا ﮐاتت االحتياطيات مَيتة أو محتملة

مالحظة :يتعين لى المحاســـب اتباط التوجيهات المنشورة

 .2يجب ث
أن يستتد المحـاســـــب في تحليله للحساسية حوا

من قبل لجنة ا وراق المالية والبورصة ( )SECفي تحديث

التليرات المحتملة في ا سعار المستمدة من االحتماالت

تلاريره ن النعط واللاز (اللس رق  221 1202اإلفصا

اآلتيـة التي قامت يها الوﮐالة الدولية للطاقة ( )IEAفي

ن االحتياﻃيات) لتصنيف االحتياﻃيات

التشرة الستوية للتوقعات العالمية للطاقة ()WEO
المقياس الااني :اتبعاَات َاتي أمســــيد الكريون الملدر في

المقياس الااني :وصــف تظام إدارة منع العســاد والرشــوة

احتيـاطيـات الهيـدرومريون المثبتـة :يجـب لى الشــــرمـة

في جميع أتحاء ســلســلة الليمة لصــنا ات النعط واللاز لذا

االفصــــا

لى الشرمة ان تناقش االتي:
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صفحات 42-28

احتيـاطيـات النعط واللـاز المثبتـة لمعرفـة اســــتراتيجيـات

لى وفا معايير محاســـبة االســـتدامة التي ســـا دت لى

الشـــرمة تلليل اتبعاَات َاتي امســـيد الكريون المصـــاحب

تحليا دة ميايا تنافســية ،و ذا ما يثب صــحة العرضــية

ن ذلك من دالا

االسـاسـية االولى للبحث التي تنص لى " إنً بناء سبلسبلة

لعملية االســــتخراج ،ويمكن االفصــــا

قيمة فضبراء علك وفق معايير محاسببة االسبتدامة يسباعد

ا داد تلرير مما في الشكل اآلتي:

علك تحقيق مزايا تنافسببية للوحدات االقتصببادية العراقية
واالجنبية المستامر في القاا النفاي العراقي".

الجدول ( : 14انبعاصات صاني أكسيد الكربون المقدر في
احتياطيات الهيدروكربون المابتة

االستنتاجات والتوصيات
التفاصيل

وحد
القياس

تقديرات انبعاصات
صاني أكسيد
الكربون
المضمنة في
احتياطيات النفط
المابتة
انبعاصات صاني
أكسيد الكربون
المقدر المضمنة
في احتياطيات
الغاز المابتة
(بمجيين
الكيلوحرامات
من صاني أكسيد
الكربون

االستنتاجات

السنة المنتهية في
12 / 31
االساس المستهدفة

 .1تعـد محـاســــبة االســــتدامة ومعايير ا الدولية من ا
ادوات تخضـير سـالسـل الليمة ،لما تلدم من معلومات

مليون
كغم من
CO2

في جميع مواضيع االستدامة المهمة
.2

ا يين ســـلســـلة الليمة
ناك القةُ تكام قل وارتباط وَي ق
ومحاسـبة االسـتدامة يتمث ُل أيرز مالمحها في "معايير
ت
محباسببببببة االسببببتبدامة الدوليبة" وما تُلـدم مِ نت ييـاتا ِ
ت مالية ومادية للوحدة االقتصادية
ومعلوما ِ

مليون
كغم من
CO2

َّ .3
إن تناق ال تم تعلومات المتعللة يالوحدةِ االقتصـادي ِة التي
تشــــملها محاســــبة االســــتدامة تعد معلومات دا مة
لمعلومات التلارير المالية ،إذث إتَّهما يشــــمالن مالً مِ نت
ال تمعتلومات المالالمة المالية والمادية
 .4يُشـــكل التكامل يين م مل مِ نت ســـلســـلة الليمة ومعايير

المصدر :من إ داد الباحث

محاسبة االستدامة إطار شامل لتخضير سالسل الليمة
في جميع الصــــنا ات ،م مما يلدم معلومات اســــتدامة

بعد ان يتم اعداد التقارير اعج يقو المحاسبب بإرفاقها

شـــــاملــة في جميع الجواتــب البي يــة واالجتمــا يــة

لتقارير المالية لتسبباعد المسببتامرين والمسبباهمين علك

واالقتصادية

اتخاذ القرارات الرشيد .
م ممـا تلـدم ومن دالا مـا ت ذمره في ـذا الجـاتـب ،ف َّ
ـإن

التوصيات

الميايا التنافســـية المتحللة مثيرة ومســـببات تحليلها أمثر،
و لى رأسـها اسـتعماا سلسلة الليمة التي يعد ا  Porterمِ نت

ـوط ســـالســـل الليمة الخضـــراء
 .1زيادة ُ الو ي يموضــ ِ

أدوات تحليا الميايا التنـافســــيـة للوحدة االقتصــــادية،

ا تشــــر البحوا
ومحـاســــبـة االســــتـدامـة ت ثن طري ِ

و لى الرة مِ نت اسـتعماا سـلسـلة الليمة من قبل الكثير مِ نت

ودراســــات الحـالـة َّن الحلـل حـدي م
ـث تســــبيـا ل يت ثلات

الوحدات االقتصـادية ،إال َّ
أن ما يميي ا في ذه الدراسـة و

اال تمام المناســب ،والســيما لى المســتوظ المحلي

اضــافة النايع االدضــر (المســتدام) لها من دالا تنبيلها

والعريي

أ
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