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 المستخلص 

ــي اللناط النعني العراقي   مية   إدراكتتمثُل مشكلة البحث في ضعف         ــــ الوحداِت االقتصاديِة العراقيِة واالجنبية المستثمرة فــ

ــ سلسلة الليمة الخضراء )المستدامة( فــــــي توفيِر معلوماتق اقتصاديةق واجتما ية ويي ية تستعمُل ف  ،ي اتخاِذ اللراراِت االستراتيجيةــــ

وِمــــنث َ ت تحليا الميايا التنافسية للــــوحدات    ،االمر الذي ينعكُس سلباً  لى تلبيِة احتياجاِت اصحاِب المصالحِ المعنيين ياتخاِذ اللراراتِ 

ــى  االقتـصادية  ـــــ في ظل التوجهات الخـضراء    ،دراـسة وتحليل ـسلـسلة الليمة واتـشنتها االـساـسية والثاتوية ليه فإن البحث يهدف إلـــ

دة االقتصــادية  إذ توصــل البحث الى مجمو ة من االســتنتاجات مان ا مها دراســة وتحليل محاســبة االســتدامة والمعايير الدولية  للوح

لما تلدم من معلومات في جميع مواضيع  ،تعد محاسبة االستدامة ومعايير ا الدولية من ا   ادوات تخضير سالسل الليمة  ،الخاصة يها

تدامة المهمة  تدامة يتمثُل   ناك   االـس بة االـس لة الليمة ومحاـس لـس معايير محاسببة أيرز مالمحها في "يالقةُ تكاملق وارتباط وَياق يين ـس

 " وما تُلدم ِمنت يياتاِت ومعلوماِت مالية ومادية للوحدة االقتصادية االستدامة الدولية

 ايا التنافسية  معايير محاسبة االستدامة، سلسلة الليمة الخضراء، المي الكلمات المفتاحية :
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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. 

 

 

 

 المقدمة ومنهجية البحث

 المقدمة

أـصبح  التأَيرات االجتما ية والبي ية واالقتـصادية للنـشاط 

ــوـحا ــري في الوـق  الـحالي أمثر وضــ تتيـجةً لتنوط    ،البشــ

اـجاِت   ـــكل مبير تلبـيةً الحتـي اـ ات واتتشــــارـ ا يشــ ـــن الصــ

ات اتق ومنتـج دـم اِت من ـد ة    ،المجتمـع ذـي ة واالـة ل النـاـق مـث

ــاة الحي ــات  متنلب من  ــا  يع   إإذ    ،وةير  ــار  التتشــــ نَّ 

الـصنا ات الـضخمة مثل الـصنا ات النعنية تأَير فا ل في 

والماء  تد ور جواتب االـستدامة  تنث طريِا اـستهالِك المواد

ــالً  تنث توليـِد المخلعـاِت  والنـاقـة والموارد النبيعيـة فضــ

 واالتبعاَاِت التي اصبح ث في تيايدق يوماً يتعدت يوم 

تتيجة لهذِه التأَيرات الضــارة لم ماا الصــنا ية  لى       

ــدامــة   ــت المســ ــة  "التنمي معهوم  ــدي   تل تت م  ــدامــة،  ــت  –االســ

Sustainable Development  دَّة ذُ  ـِ اً  " ُمـن ادـي  لود مـن

ام  اه اال تـم ا تـج احـه ه أرـي ة إلى توجـي دات االقتصـــــادـي الوـح

ــب  ــات الج ــالً  ن  فضــ ــة  ــا ي واالجتم ــة  البي ي ــب  ــالجوات ي

 االقتصادي 

لذا ظهـــــــرتث محاســبة االســتدامة معـــــــرطق جديدق في      

يهدف إلى التكامـــــِل يينت أفضل ممارســـــات ،  المحاسبـــــة

ــل محاسبة االستدامة  لى   المحاسبة المالية والمادية، إذث تعم

ــاِت البي يمِة واالجتما ية واالقتصادية الماديِة  ِِ المعلوم ــا قي

ــِة واالفصا   نها ــاالِت    ،والمالي ــاءةِ استعم ــادةِ مع يهدِف زي

ــ  م ــة، وتخعي ــاه والناق ــوارِد والمي ــرات  الم ــر التأَي خاط

ــات  البي يمة واالجتما ية وِمنث َت َّ اإليالغ  تنث  ذِه المعلومـــــ

ــتعادة ِمنثها في زيادةِ الكعـــــــــاءة البي يمـــــــــة  دادلياً واالســ

ــا   نـها مع التـلارير  ــادية واالفصــ واالجتـما ـية واالقتصــ

ــِة  إالمالية السنوية، إذث  ــاِ واالستراتيجيات البي يمـــ نَّ للبرامـــ

ة واالقتصادية التي تعمـــد إلى تنبيلهـــا الوحدة واالجتما ي

ية،  االقتصـادية أ ميــــــةً مبيــــــرةً في تحليا الميايا التنافـس

فضــال  ن الحعاظ  لى االســتدامة في المجتمع الذي تعمل 

ــلة   ،فيه ــلس  ليه جاءتث  ذِه الدراســة مي ترمي  لى يناء س

قيمة دضــراء  لى وفا معايير محاســبة االســتدامة الدولية  

 ليا الميايا التنافسية لتح

 

 منهجية البحث

تتمثُل مشــــكلة البحث في ضــــعف :    مشببببكلة البحث.  1

ادراك الوحداِت االقتصـاديِة العراقيِة واالجنبية المسـتثمرة  

في اللناط النعني العراقي   مية سلسلة الليمة الخضراء  

ــاديةق واجتما ية  ــتدامة( في توفيِر معلوماتق اقتصــ )المســ

االمر   ،تســـتعمُل في اتخاِذ اللراراِت االســـتراتيجيةويي ية  
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لباً  لى تلبيِة احتياجاِت اصـحاِب المصـالحِ   الذي ينعكُس ـس

ــية  المعنيين ياتخاِذ اللراراِت وِمنث َُ ت تحليا الميايا التنافس

 للوحدات االقتصادية 

 

ــكلة البحث المنروحة  هدف البحث :.  2 ــوء مشـ في ضـ

 :فأن  ناك  دة أ داف اساسية 

ــية   أ ــاس ــنتها االس ــلة الليمة واتش ــلس ــة وتحليل س دراس

ــاتويــة للوحــدة   ،والث ــراء  الخضــ التوجهــات  في ظــل 

 االقتصادية  

ــتدامة والمعايير الدولية    ب ــبة االس دراســة وتحليل محاس

 الخاصة يها 

ــراء    ت ــلة الليمة الخضـ ــلسـ تلدي  اتموذج ملتر  لبناء سـ

داـمة في  ـــت ة االســ ـــب ايير مـحاســ ه  لى وفا مـع وتنبيـل

 النعني العراقي لتحليا الميايا التنافسية اللناط 

 

ــِة  أهمية البحث.  3 ــنث أ ميـ ــهُ ِمـ ــُث أ ميتـ ــدُ البحـ :يستمـ

سلسلة الليمة الخضراء المبنية  لى اساِ معايير محاسبة  

االـستدامة في توفير المعلومات االقتـصادية التي تتمثل في 

ضــــمان االســــتعماا المســــتدام للموارد النبيعية وزيادة  

ب   دوير ـا في جـاـت ــة الموارد المتجـددة والمعـاد ـت حصـــ

ومات االجتما ية التي تتمثل في ـضمان والمعل ،المددالت

ــلة  ــلس   ،تنبيا الجواتب االجتما ية  لى طوا مراحل الس

التــأَيرات   في الحــد من  التي تتمثــل  البي يــة  والمعلومــات 

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

 ذه المعلومات  لى اتخاذ اللرارات االسـتراتيجية لتحليا  

وقد ت  اسـتهداف الصـنا ات النعنية في  ،يةالميايا التنافسـ 

الجاتب التنبيلي من البحث يســبب أ مية التأَيرات البي ية  

ا من أمثر   ا موتـه ة التي تخلعـه ة واالقتصـــــادـي ا ـي واالجتـم

 الصنا ات اتتشاراً في العراق 

 

 فرضية البحث : .  4

إنَّ يناء ـسلـسلة قيمة دـضراء  لى وفا معايير محاـسبة  .أ

 لى تحليا ميايا تنافســية للوحدات   االســتدامة يســا د

االقتصـــادية العراقية واالجنبية المســـتثمرة في اللناط 

 النعني العراقي 

امكاتية تلدي  اتموذج ملتر  لبناء ـسلـسلة قيمة دـضراء  .ب

 لى وفا معايير محاـسبة االـستدامة في اللناط النعني 

 العراقي لتحليا الميايا التنافسية 

 

 المبحث االول: محاسبة االستدامة والمعايير الخاصة بها  

  اوالً: محاسبة االستدامة ونشأتها :

ــتدامة ِمنت التوجهات الحديثة فمنذ "قمة  ــبة االســ تُعتدُّ محاســ

فــي     ومصـــــنــلــح  Rio de Janeiro 1992ا رض" 

يـحدد المرحـلة الـثالـثة والـحالـية ِمنت "التنميبة المسببببتبدامبة" 

ما زاا التعريف الدقيا والملبوا  موما  و ،الســياســة البي ية

هناك يع  العناصـر  فومع ذلك،   ،للتنمية المسـتدامة معلودا

ـــتدامة التي حتى لو مات  ال تياا  ـــعة التنمـية المســ في فلســ

ة إلطـار  ادا توجيهـي ــتعمـل ممـب ةـامضـــــة، يمكن أن تســ

واـستناداً إلى اال تبارات    ،مؤـشرات "االـستدامة" الخـضراء

ــع المكتـ  ــاالي االتـحادي ا لـماتي  النظرـية، وضــ ب اإلحصــ

والهدف من ذلك   ،إطارا لنظام المحاسـبة االقتصـادية البي ية

ــدي  التللي النظــام  إلى  ذات مليظ  ــة وحــدات  إضـــــاف  و 

التــأَيرات  اللوميــة الـذي يهــدف إلى تحــديـد  ــايـات  للحســـ

ــادية ــنة االقتصــ ويمكن يالععل    ،الخارجية )البي ية( لمتشــ

ــره يلدر م ــلة يعملية  تحليا  ذا اإلطار وتشــ ا يكون ذا صــ

ة الععلية ياـس تدامة امتدادا  ،]1[ صـنع الـس بة االـس وتُعتدُّ محاـس

ــا  ـااللـة للتعل  والبحـث وقـد   ،لهـذا العمـل اذ تلـدم فرصـــ

أوضـح  الهي ات المهنية للمحاسـبة مثل جمعية المحاسـبين  

في  البحــث  إلى مييــد من  الحــاجــة  المعتمــدين  اللــاتوتيين 

وقد مان قناط   ،ممارســات المحاســبة المتعللة ياالســتدامة

ــتدامة ــبة االســ ويتا     ،ا  ـماا  و الراالد في مجاا محاســ

خبرات للناط التعلي  العالي اآلن العرصــة لالســتعادة ِمنت ال

 ،اللاالمة وتنوير ممارســـات جديدة في  ذا الميدان الناشـــ 

ة ) ل ريـي أتي:  HEPSوتتمـث ا ـي "أن ترى الوحبدات  ( في ـم

االقتصببببباديبة في القاباعين العبا  والخبال في المملكبة  

المتحبد  والعبالم تبأفب  في الحسببببببان تبأصيرهبا االقتصببببادي  



 

31 
 

Kut University College – All Rights Reserved                                                                                                                                  Vol. 1    Issue 2    2020    1st  Year                       
 

 ........انموذج مقترح  –الباحث / علي و  أ. د. عباس  42-28صفحات  للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة

واالجتماعي والبيئي، وأن تتخ  إجراءات تكميلية للتصبدي  

  ،]2[تحديات الرئيسببة القائمة علك كفاءاتها ااسبباسببية"لل

ــتـدامـة فيعرفهـا   ــبـة االســ ــبـة لتعريف محـاســ امـا يـالنســ

Bartelmus  ــاط االقتصــادي من ــتدامة النش  لى اتها "اس

ــتعمل   حيث الحعاظ  لى رأِ الماا المنتا والنبيعي المســ

ــلع والـخدـمات"   في   Cairnsويتعا مـعه    [3]في إتـتاج الســ

االسـتدامة االقتصـادية والمحاسـبة  نها  التعريف اذ يصـف 

ــاف يين ا جياا من دالا الحعاظ  لى الرفاه   ياتها "اإلتصـ

ــتثمارات في  االجتـما ي في اتـخاذ اللرارات المتعللة ياالســ

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

SASB  ينص  لى أنَّ "المحاســـبة واإلفصـــا   ن    اتعريع

االـستدامة  ي  تنمية تلبي احتياجات الحاـضر دون المـساِ 

ــة و ي   ،يلدرة ا جياا الملبلة  لى تلبية احتياجاتها الخاصـ

ات   ث يمكن تليي  المعلوـم ة، يحـي ة المـالـي ـــب ة للمحـاســ مكمـل

ــتدامة جنباً إلى جنب وتلدي  تظرة   المالية والمعلومات االســ

ــادية ودلا الليـمة الـمالـية وةير مامـلة   داء الوحدة االقتصــ

ـــناف رأِ الـماا"   ـــكاا واصــ      ،]5[الـمالـية  لى جميع أشــ

تــتــعــا     Constructing (مــع    Wolcottيــيــنــمــا 

Excellence  ــياتة ــتدامة تعنى يالصــ (  في إن إدارة االســ

ــة أتواط من رأِ الماا إذ   ،والتعييي النويل ا جل لخمســ

ــاديةتعكس التأَير الكلي لل ويمكن أن يرتبط    ،وحدة االقتصــ

ــنوط  ــري واالجتما ي والمصــ رأِ الماا النبيعي والبشــ

 :]  6[والمالي يشكل  ام يالجواتب الثالَة اآلتية 

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

التي  ــات  والعملي والمواد(  ــة  )النــاق ــة  النبيعي الموارد 

ة في تلـ  ــتعملهـا الوحـدة االقتصـــــادـي دي  المنتجـات  تســ

 والخدمات 

ــادية  لى   .2 يعكس ا داء االجتما ي تأَير الوحدة االقتص

رأِ الماا البشـري واالجتما ي، إذث يشـمل رأِ الماا 

البـشري صـحة ا فراد ومهاراته  ومعارفه  ودوافعه   

ورأِ الماا االجتما ي  و الليمة المضـــافة من دالا 

 والتعاون العالقات البشرية والشرامات 

يشــــمل ا داء االقتصــــادي ا داء المالي ويعكس تأَير   .3

الوحدة االقتصـادية  لى االقتصـاد ا وسـع، فضـال  ن  

ــنا ي والمالي، إذث يشــــير رأِ الماا  ــمالها الصــ رأســ

ــية التي  ــاسـ ــلع المادية والبنية ا سـ ــنا ي إلى السـ الصـ

ورأِ الماا المالي  و   ،تســتعملها الوحدة االقتصــادية

ا  مية لبلاء الوحدة االقتصــادية ويعكس اللوة أمر يالغ 

ا ريعــة ا درظ من رأِ  ا تواط  ــة وقيمــة  ــاجي اإلتت

 الماا  

ا ذمر ا اله ان محاســـبة االســـتدامة  ي     يتضـــح ِممم

االجراءات المحاســبية التي تليم الوحدات االقتصــادية 

يــة  مــاـ  ـت واالـج يــة  ـ  ـي ـب اـل واتــب  ـج اـل را ــات  ـم ى  ـل ـ 

ــح  نـها   ــادـية وتعصــ ــنتـها  واالقتصــ  ـند اللـيام ـيأتشــ

ــتمر    ،المختلـعة ة، يمكن أن يســ وفي ـظل ظروف معيـن

االسـتهالك ياسـتنعاد الموارد أو أتواط مختلعة من رأِ 

اا   اء أتواط أدرظ من رأِ الـم اا النبيعي، مع يـن الـم

ــة فعلية وقواتين صــارمه توجه  مال  تكون  ناك دراس

ــتدامة  ند  ــادية  لى مرا ات االســ الوحدات االقتصــ

 ج االتتا

 المعايير الدولية لمحاسبة االستدامة   صانيا:

أنَّ وجهة تظر محاســـبة االســـتدامة  ي  Youngيرظ      

ليس  تلدي  التلارير إلى منلذ ليخلص الكومب من التأَيرات  

يل  ي العمل يجد لوضع معايير    ،الـسلبية التي يخلعها البـشر

من دالا توفر أدوات   ،اســـتدامة منظمة لكل مرافا الحياة

المحاسـبة اإلدارية التي تحتاج إلى وق  لتنليحها وتنوير ا  

ــة ودـقة النـلد ا ـماديمي والتحليا يمكن  من د الا المـمارســ

إذث يـجب   ،أنث يكون  ـناك ـقدر أمبر من التـعايا والبراةـماتـية

أنث يرميت المؤيدون الحاســمون  لى مواصــلة إلهام العلماء 

ــؤولون جياليـاً  نث أدـذ  ـذا  ــا مـاته ، و ته  مســ يمســـ

ــوط يجد  ــبة     ] 7[الموضـ إذ تأســـس مجلس معايير محاسـ

، و و  بارة  ن منظمة 2011في  ام   SASBمة االسـتدا

ــان  ــتلـلة إل داد مـعايير اللناط الخاه وملر ا في ســ مســ

فراتـسيـسكو يوالية ماليعورتيا، مكرـسة لتعييي معاءة أـسواق 

الي الجودة  ن   اا من دالا تعييي اإلفصـــــا  ـ  رأِ الـم
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ــاجــات   ــاحتي ي تعي  التي  ــة  ــادي الم ــة  ــدام ــت االســ معلومــات 

ــتثمرين ــتدامة ويضــع المرم  ،المس ــبة االس ي معايير لمحاس

معيار  تـسا د  11قنا ا في  79 الىويحافظ  ليها يالنـسبة 

ــف  ن المعلومات  ــادية العامة  لى الكشـ الوحدات االقتصـ

ــتثمرين ينريـلة ـفا ـلة من حـيث التكلـعة  الـمادـية ـمالـيا للمســ

ــعافة   ،وفاالدتها لللرارات ــع المعايير الشــ إذ أن  ملية وضــ

ــ والشــاملة والصــارمة الخا تتســ  يأ مية   SASBصــة يــــ

  ]8[جو رية، وتستند إلى االدلة والسوق المستنيرة 

 ً : الغرض من معبايير المحباسببببببة وانفصببببباح عن   صبالابا

 االستدامة:

ــا   ن        ــبة واإلفصــ يتمثل اللرض من معايير المحاســ

ة إلدارة  امـل ل متـك ة  ـم ــتراتيجـي داد اســ ة في إـ  داـم ـــت االســ

الوحدات االقتصـــادية وتليي  مخاطر االســـتدامة والعره 

ــتثـمار ـــبة   ،الـكامـنة في قرارات االســ ــد من المـحاســ يلصــ

واإلفـصا   ن االـستدامة أن تكون مكملة للمحاـسبة المالية، 

ــتدامة  يحيث يمكن   تليي  المعلومات المالية والمعلومات االس

جنباً إلى جنب وتلدي  تظرة ماملة  داء الوحدة االقتصــادية 

اا  ـــك ة، و لى جميع أشــ الـي ة وةير الـم الـي ة، الـم ودلا الليـم

  ]8[رأِ الماا

 مستعملي معايير محاسبة االستدامة:رابعاً:  

ــدف  ذه المعايير        ــ ــ ية الوحدات االقتصاد  SASBتسته

التي تعمــــــل فــــــي االمتتايات العامــــــة لموراق المالية 

الـية )ـقاتون ا وراق  ــجـلة يموـجب ـقاتون ا وراق الـم المســ

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

ــا في التلارير الدورية  4)قاتون الصرف   ــــ ــــ (، الستعمالهــ

ــا ان معايير    ،والحالية ــ ــ ــ  SASB مم ــ ــ ى  تننبا ايضا  ل

الكـشف العلني  ن معلومات االـستدامة المادية أتواط أدرظ 

ــا في ذلك الوحدات  ــــ ــن الوحدات االقتصادية، يمــ ــــ ــــ مــ

والوحــدات  الخــاه  اللنــاط  يملكهــا  التي  ــة  االقتصـــــادي

االقتصادية ا جنبية المدرجة فــــــــي البورصة فــــــي واليات 

ومــــــــــع ذلك، ال يعني  ذا الكشف لحماية   ،قضاالية أدرظ

ــنث َ  توجيه  الوال ـــ ـــ ـــ يات المتحدة صلار المستثمرين، وِمـ

ذه اإلفصـــــاحـات  ل ـ  اللرض واإلفصـــــا  المرتبنـة يمـث

  ]8[مختلعة ال

 

انموذج مقترح لبناء سبلسبلة قيمة فضبراء  المبحث الااني:  

للصببناعات النفاية علك وفق معايير محاسبببة االسببتدامة  

 لتحقيق المزايا التنافسية

 االنموذج المقترحأوالً: مبررات 

ار الصـنا ات النعنية في العراق واال تماد        تظرا التتـش

ة   ــليلـي ة التشــ  لى مواردـ ا ينســــب مبيرة لتموـيل الموازـت

ــرمات النعنية  ــتثمارية من قبل الدولة وما تخلعه الشـ واالسـ

المحلية واالجنبية المســــتثمرة من تأَيرات يي ية واجتما ية 

ــتخراج ات االســ اتـجة  ن  ملـي ة ـت ا  ،واقتصـــــادـي  ،جواالتـت

ــويا  ،والتكرير  ،والنلـل االمر الـذي    ،والخـدمـات  ،والتســ

يتنلب توظيف معايير محاســـبة االســـتدامة لســـلســـلة قيمة 

ــرـمات ــمن    ،النعط والـلاز وتنبيلـها  لى ـ ذه الشــ ـلذا يتضــ

 االتموذج  دة مبررات يمكن أدراجها ياآلتي:

ــرـمات النعنـية المحلـية واالجنبـية في  .1 ـ دم افصــــا  الشــ

ــو اتقي  ن اللناط النعني العرا ــتدامة في  موضـ االسـ

 تلارير ا المالية والمادية السنوية 

ِة  تنث  .2 ـــب اســ ل لال تراِف والمـح اـم دم وجود أتموذج متـك ـ 

ــبية الدولية   ــتدامة  لى وفا المعاييِر المحاسـ جواتب االسـ

 المتبعة من قبل الشرمات النعنية في العراق 

ــادية  .3 ــتدامة االقتصــ ــبة االســ ــر محاســ ييان تأَير  ناصــ

ــرمـات واالجت ة للشــ ارير المـالـي ة  لى التـل ة والبي ـي مـا ـي

 النعنية في العراق 

ة  .4 ة المحلـي ــرـمات النعنـي ة تنبيا االتموذج في الشــ اتـي إمـك

ــتثمرة في العراق  ته يتســــ  يالبســــاطة   واالجنبية المســ

ــهولـة التنعيـذ ــداقيـِة   ،وســ ــعي فـاالـدة  لى مصـــ إذ يضــ

 وموضـو ية الكشـوفات والتلارير المالية يما تتضـمنه ِمنث 

 معلومات 

ل مع   .5 اـم ه في التـع ة دبرـت اوض العراقي وقـل ــعف المـع ضــ

الشـــرمات المســـتثمرة في تحديد متنلبات االفصـــا   ن 

 االستدامة والمحاسبة  نها 
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 صانياً: أهداف االنموذج المقترح 

ــُع االـ داف وتـحدـيدـ ا إـحدظ النـلاط المهـمة في      ان وضــ

ــعها  ند  االتموذج الملتر  لذا  ناك  دة أ داف يجب وضـ

 اقترا  االتموذج الملتر  وماآلتي:

لة   .1 لـس المحاـسبة  ن مواضـيع االـستدامة لجميع اتـشنة ـس

 قيمة النعط واللاز في العراق 

ة ييان دور ســلســلة الليمة الخضــراء المســتدامة المبني .2

 لى وفا معايير محاســبة االســتدامة في تحليا الميايا 

  للشرمات النعنيةالتنافسية 

ــتدامة في  .3 التعرف  لى واقع تنبيا الجاتب البي ي لالسـ

 الشرمات النعنية في العراق 

التعرف  لى واقع تنبيا الجاتب االجتما ي لالـستدامة  

  في الشرمات النعنية في العراق

 

محباسببببببة االسببببتبدامبة البداعمبة ل نموذج  صبالاباً: معبايير  

 المقترح

النعط واللـاز ِمنت   SASBتتكون معـايير        ــة ـي الخـاصـــ

المعايير المحاســبية لموضــو ات االســتدامة المســتعملة ِمنث 

قبل الشــــرمات العامة ا جنبية في اإليدا ات الســــنوية مع  

ــة ا مريكـية ومـما     SEC لجـنة ا وراق الـمالـية والبورصــ

 يأتي:

 – Oil & Gasالنفط والغاز )االسبتكشباف واالنتاج   .1

Exploration & Production. 

-Oil & Gasالنفط والغباز )في منتصببببر الاريق    .2

Midstream. 

 – Oil & Gasالنفط والغاز )التكرير والتسببببويق    .3

Refining & Marketing  . 

 .Oil & Gas - Servicesالنفط والغاز )الخدمات    .4

 

 و ي  للشــرمات  SASBتوفر معايير محاســبة االســتدامة  

ــبيــة موحــدة لمرا ــاة ا داء   محــاســ يخص   فيمــاملــاييس 

إذث  ،موضــو ات االســتدامة  لى مســتوظ الصــنا ة النعنية

ــا د الشــرمات  لى ضــمان توحيد الكشــف  ند  ــتس اتها س

 ااإلفصـا   ن مواضـيع االسـتدامة، ومن َ  يكون معيدًا وذ

 صلة وقايالً للملارتة وقايالً للتدقيا 

واالنببتبباج               االسبببببتببكشبببببباف  ااول:  الببمببعببيببار  رابببعبباً: 

Exploration & Production 

تســـتكشـــف شـــرمات النعط واللاز منتجات الناقة مثل       

المنبع   ــكــل  مليــات  النبيعي، إذ تشــ الخــام واللــاز  النعط 

النعط الصـخري    إذ تشـتمل  لى ،لسـلسـلة قيمة النعط واللاز

ـلذا   ،الـلاز، والرـماا النعنـية، و ـيدرات الـلاز  واحتـياطـيات

إرـشادات اإلفـصا   ن االـستدامة المادية ـسيت  التنرق إلى 

 ز االستكشاف واالتتاج في سلسلة الليمةلصنا ة النعط واللا

 ومما يأتي:

 

الببحببراري                                 .1 االحببتببببباس  حببازات  انبببببعبباصببات 

Greenhouse Gas Emissions                              

 ملاييس المحاسبية للمعيار االوا يمكن ايجاز ا مما يأتي:

 المقياس االول:

العــالمي )  الننــاق  اتبعــاَــات  أذ يجــب  لى  1إجمــالي   ،)

ــمولة في  ــا   ن اللازات المشـ ــرمة االفصـ  Kyotoالشـ

Protocol وأمســيد   ،والميثان ،و ي )َاتي أمســيد الكريون

الـهيــدروفـلورومريون  ،الـنـيـتروز والـمرمبــات    ،ومرمبــات 

وـسداـسي فلورايد الكبري ( للـسنة االـساِ   ،المـشبعة يالعلور

 والمستهدفة 

)ي .1 ــاق  النن ــدد  )1ح ــل  قب من  ــات  ــاَ لالتبع  )WRI / 

WBCSD(  )GHG Protocol  ـــبة ( معـيار المـحاســ

  2004واإليالغ المؤسسي، النبعة المنلحة، مارِ 

َـات ـةازات ) .2 (  لى وفا GHGيـجب دما يـياـتات اتبـعا

النها الذي يدما معه المحاســب يياتات تلاريره المالية،  

 التي تتماشى  موًما مع:

ة ال -أ اـي ذي حـدده  تها الرـق ة اـل  GHG Protocolمـالـي

لـشرمات التي تبلمغ    CDP  توجيهاتوالمـشار إليه في 

ــتثمرين وأ ضــــاء  اـية  ن المســ ا  تـي  ن تلير المـن

  2014سلسلة التوريد لعام 
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الي المعصـــــل في العصـــــل   - ب ادا   3النها الـم ِمنت المـب

النعط   ــنــا ــة  لصــ   API /   IPIECA /التوجيهيــة 

 ( GHGلإليالغ  ن اتبعاَات )

ــبة الم وية  ــا   ن النســ ــرمة اإلفصــ يجب  لى الشــ

اـلـبراـما  إطــار  ـفي  ـتـلـنـيـتهــا  ـيـت   اـلـتي  ـلالـتـبعــاَــات 

َـات في االتحـاد  ل دنـة تجـارة االتبعـا ة، مـث التنظيمـي

( اللريي EU ETSا ورويي  ــا   المن ــادرة  ومب  ،  )

(WCI  و  ،)California Capand- Trade   أو

ويعد ا يلوم المحاســـب    ،ةير ا ِمنت البراما التنظيمية

يإرفاق التلرير اآلتي مع تلاريره المالية للسنة االساِ 

  والسنة المستهدفة يلية ملارتة النتاالا

 

 

من  1النااق العالمي   إجمالي انبعاصات 1الجدول )

 العمليات التقليدية وحير التقليدية 

 

 التفاصيل 
وحد   

 القياس 

 / 31السنة المنتهية في 

12 

 المستهدفة  االساس 

إجمالي انبعاصات  

 1النااق العالمي 

)بآالف ااطنان  

  CO2-eالمترية 

طن  

 متري
  

 النسبة المئوية من: 

عمليات النفط  

 التقليدية 
%   

عمليات نفاية حير 

 تقليدية 
%   

عمليات الغاز 

 التقليدية 
%   

عمليات الغاز حير 

 التقليدية 
%   

النسبة المئوية التي  

يغايها البرنامج  

 %3التنظيمي  

% 3% 3% 

 

  من إ داد الباحثالمصدر:  

 

 

 

 

 المقياس الااني: 

العالمي من  1  إجمالي االنبعاصات في النااق 2الجدول )

 االحتراق

 التفاصيل 
وحد   

 القياس 

  31السنة المنتهية في  

/  12 

 المستهدفة  االساس 

-CO2)بآالف ااطنان المترية  1إجمالي انبعاصات النااق العالمي 
e  :من 

 االحتراق 
طن  
 متري

  

 هيدروكربونات متوهج 
طن  
 متري

  

 انبعاصات العمليات 
طن  
 متري

  

انبعاصات التنفيس  

 المباشر  

طن  
 متري

  

االنبعاصات الهاربة 

 والتسريبات

طن  
 متري

  

 

 إ داد الباحث المصدر:  

 

                                                                   Air Qualityصانياً: جود  الهواء   .2

والخاصـة يجودة    SASBملياِ المحاسـبة الذي قدمته      

 :الهواء  و

  NOx: )امـسيد النتروجين انبعاصات الهواء للملوصات اآلتية

ــيد النتروز ــتثناء امسـ ــيد الكبري و ،( N2O )ياسـ   ، أماسـ

ة المتنـايرة ) ــوـي ات العضــ اء  VOCsوالمرمـب ــتثـن اســ ( ـي

يمات ) ،الميثان رة  ،(PMوالجـس إذ تـشمل االتبعاَات المباـش

ِمنت المـصادر الثايتة أو المتنللة،  لى ـسبيل المثاا: المعدات 

في مواقع اآليار، ومرافا اإلتتاج، والمصــافي، والمصــاتع 

الكيمـياالـية، والمحـنات النرفـية، والحـعارات الـثايـتة، ومـباتي  

المكاتب، ومنتجات تلل السـعن البحرية، وأسـاطيل شـاحنات  

ــات الحعر المتنلـلة الخياتات، والمـعدات المتحرمة    ،ومنصــ

اج َـات    ،في مرافا الحعر واإلتـت ا اـتات االتبـع د يـي إذ يت  توحـي

ــب يـياـتات  الجوـية  لى وفا النها اـلذي ـيدما مـعه المـحاســ

ــح مـدظ محـافظـة    ،تلـاريره المـاليـة والتلرير اآلتي يوضــ

 الشرمة  لى جودة الهواء:
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   انبعاصات الهواء 3الجدول )

 

 .من إ داد الباحثالمصدر:  

 

الببببببببمببببببببيببببببببا                                                          .3 إدار   صببببببببالببببببببابببببببباً: 

Water Management 

ــة ـيإدارة المـياه يمكن أدراجـها   ـــبة الـخاصــ مـلاييس المـحاســ

 :SASBياآلتي  

ــرمة االفصــا   ن مميات  المقياس االول :  يجب  لى الش

والمعاد تدوير ا لتوضـيح مدظ محافظتها   ،المياه المسـتعملة

  لى الموارد الماالية واستعمالها يشكل مستدام:

 

  إجمالي الميا  الع بة المسحوبة والمعاد 4الجدول )

 تدويرها 

 التفاصيل 
وحد   

 القياس 

/  31السنة المنتهية في 

12 

 المستهدفة  االساس 

إجمالي الميا  الع بة  

المسحوبة )بآالف  

 اامتار المكعبة 

الر متر  

 مكعب 
  

النسبة المئوية المعاد  

 تدويرها 
%   

النسبة المئوية في  

المناطق التي تعاني  

من إجهاد مائي مرتفع  

 مرتفع للغاية  /

%   

 

 .من إ داد الباحثالمصدر:  

يجب ان تعصـــح الشـــرمة  ن حج  المياه  المقياس الااني: 

ــريعها  ــب تصــ  تها تحتوي  لى    ،ومعالجتهاالمنتجة وتســ

 مواد سامة ومما في التلرير اآلتي:

   حجم الميا  المنتجة والتدفقات المتولد  5الجدول )

 التفاصيل 
وحد   

 القياس 

/  31السنة المنتهية في 

12 

 المستهدفة  االساس 

الميا  المنتجة والسوائل  

المتدفقة )بآالف اامتار 

 المكعبة  

متر   ألر

 مكعب 
  

   % نسبة تصريفها % 

نسبة الميا  المحقونة  

% 
%   

نسبة الميا  المعاد  

 تدويرها % 
%   

نسبة الهيدروكاربونات 

في الميا  المنتجة  

 )بااطنان المترية  

طن  

 متري
  

 من إ داد الباحثالمصدر:  

 

يجب  لى الشــرمة االفصــا   ن النســبة المقياس الاالث:  

 يدروليكيًا التي يت  فيها الكشــف الم وية لآليار المكســورة  

ــااـلل   ــتعمـلة في ســ العلني  ن جميع المواد الكيمـياالـية المســ

 تها مواد سـامة ومن الممكن أنث تؤَر  لى البي ة   ،التكسـير

 ومما في التلريرين اآلتيين: ،وال سيما المياه االرضية

 

  نسبة اآلبار ذات الكشر العلني عن المواد 6الجدول )

 سائل التكسير الكيميائية في 

 التفاصيل 
وحد   

 القياس 

/  31السنة المنتهية في 

12 

 المستهدفة  االساس 

نسبة اآلبار ذات  

الكشر العلني عن  

المواد الكيميائية في  

 سائل التكسير 

%   

 : إ داد الباحث المصدر

 التفاصيل 
وحد   

 القياس 

/  31السنة المنتهية في 

12 

 المستهدفة  االساس 

 انبعاصات الهواء )بالان المتري  من 

 اكسيد النتروجين 

NO2 

طن  

 متري
  

 SO2 اوكسيد الكبريت 
طن  

 متري
  

المركبات العضوية  

   VOCsالمتااير  )

 باستاناء المياان 

طن  

 متري
  

    PMالجسيمات )
طن  

 متري
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البببببيببولببوجببي                                    4 الببتببنببو   عببلببك  الببتببأصببيببرات  رابببعبباً:   .

Biodiversity Impacts  

  SASBويمكن توـضيح الملاييس المحاـسبية التي اـصدرتها 

 ياالتي:

يجب أنث تبذا   المقياس االول: تسبببربات الهيدروكربونات:

  ، ةالشــرمة جهودًا مبيرة لمنع تســرب المواد الهيدرومريوتي

ـــكاـيات ــرـمة أنث   ومع ذـلك، تـحدا االتســ إذ يـجب  لى الشــ

ــيح ـمدظ  ـــكاـيات وحجمـها لتوضــ ــح  ن ـ دد االتســ تعصــ

 ،ســينرتها  لى اتشــنتها ومنع المواد الســامة من التســرب

 والتلرير اآلتي يوضح ذلك:

 االنسكابات الهيدروكربونية  :   7الجدول )

 التفاصيل 
وحد   

 القياس 

السنة المنتهية في 

31  /12 

 المستهدفة االساس

عدد االنسكابات  

 الهيدروكربونية
   مرة

حجم انسكابات  

المواد 

 الهيدروكربونية
   برميل

  النسكاباتحجم ا

في القاب  

 الشمالي
   برميل

حجم تسرب قرب  

الشواطئ مع  

-ESI 8مستويات 
10 

   برميل

 

 من إ داد الباحث   المصدر:

يجب أنث تعصـــح الشـــرمة  ن احتياطيات   المقياس الااني:

اللرب من مواطن  ة في أو ـي دة والمحتمـل از المؤـم النعط والـل

يــاالتلراض المهــددة  الحيــة  الكــاالنــات  فــإذا مــاتــ     ،اتواط 

االحتياطيات موجودة يكميات مبيرة يجب  لى الشــرمة أنث 

ـــتداـمة المتبـعة من قبلـها   ــتراتيجـيات االســ ــح  ن اســ تعصــ

 ،ت دون التأَير  لى  ذا المواطنللوصـــوا إلى االحتياطيا

ا إنَّ االفصـــــا  يمكن أنث يت   ن طريا ا ـداد التلرير   مـم

 اآلتي:

 

احتياطيات محتملة في أو بالقرب من :   8الجدول )

 مواقع ذات حالة محمية 

 التفاصيل 
وحدة  
 القياس 

  31السنة المنتهية في 

 ديسمبر

 المستهدفة االساس

احتياطيات النفط  

المؤكد  في أو  

بالقرب من المواقع  

مع حالة حفظ  

المحمية أو موطن  

اانوا  المهدد   

 باالنقراض 

مليون  
 برميل 

  

االحتياطيات  

النفاية المحتملة  

في أو بالقرب من  

المواقع مع حالة  

حفظ المحمية أو  

موطن اانوا   

 المهدد  باالنقراض 

مليون  
 برميل 

  

احتياطيات الغاز  

اصبتت في أو  

بالقرب من المواقع  

مع حالة حفظ  

المحمية أو موطن  

اانوا  المهدد   

 باالنقراض 

مليون  
قدم  
 مكعب

  

 

  من إ داد الباحث المصدر:  

                       

. فامسبببباً: اامن وحقوق اننسببببان وحقوق الشببببعوب  5

 Security، Human Rights، andااصببببببلببيببة  

Rights of Indigenous Peoples 

ــبـية ـقدمتـها  ا من تخص    SASB ـناك ـ دة مـلاييس مـحاســ

وحلوق اإلتســان وحلوق الشــعوب ا صــلية يمكن أدراجها 

 ياآلتي:

المقيباس االول: احتيباطيبات محتملبة في منباطق النزا  أو 

منهببا:   ــح  ن  بببالقرب  تعصــ ان  ــة  ــرم الشــ ــب  لى  يج

من النعط واللاز في مناطا  االحتياطيات المؤمدة والمحتملة  

ــوا الى ـ ذه  الـنازط أو ـياللرب منـها لمعرـفة امـكاتـية الوصــ

تراتيجيات الـشرمة للوصـوا اليها  ،االحتياطيات وما  ي اـس

 والتلرير اآلتي يمكن أنث يوضح ذلك:
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  احتياطيات محتملة في مناطق النزا  أو  9الجدول )

 بالقرب منها 

 التفاصيل 
وحد   

 القياس 

المنتهية في السنة 

31  /12 

 المستهدفة  االساس 

االحتياطيات  

المؤكد  من النفط  

في مناطق النزا   

النشط أو بالقرب  

 منها 

مليون  

 برميل
  

احتياطيات النفط  

المحتملة في مناطق  

النزا  النشط أو  

 بالقرب منها 

مليون  

 برميل
  

االحتياطيات  

المؤكد  من الغاز  

في مناطق النزا   

 القريب 

مليون  

 قدم مكعب 
  

احتياطيات الغاز  

المحتملة في / قرب  

 مناطق النزا  

مليون  

 قدم مكعب 
  

 

 من إ داد الباحث المصدر:  

 

المقياس الااني: احتياطيات محتملة في أراضببي الشببعوب 

يجب  لى الشرمة ان تحديد حج  ااصلية أو بالقرب منها: 

فإذا   ،االصـلييناالحتياطيات الموجودة في اراضـي السـكان  

داـمة  ـــت ــتراتيجـيات مســ ـماـت  يكمـيات مبيرة تتـخذ ـ دة اســ

ــوا إلى  ــكان    ذه االحتياطياتللوصـ دون التأَير  لى السـ

 والتلرير اآلتي يوضح ذلك: ،االصليين

 

 

 

 

احتياطيات محتملة في أراضي الشعوب :   10الجدول )

 ااصلية أو بالقرب منها 

 التفاصيل 
وحد   

 قياس 

  31المنتهية في السنة 

/ 12 

 المستهدفة االساس

االحتياطيات  

المؤكد  من النفط  

في أو بالقرب من 

أراضي السكان 

 ااصليين

مليون  

 برميل 
  

احتياطيات النفط  

 أوالمحتملة في 

بالقرب من 

أراضي السكان 

 ااصليين

مليون  
 برميل 

  

احتياطيات الغاز  

 أوالمؤكد  في 

بالقرب من 

أراضي السكان 

 ااصليين

مليون  
قدم  
 مكعب

  

احتياطيات الغاز  

 أوالمحتملة في 

بالقرب من 

أراضي السكان 

 ااصليين

مليون  
قدم  
 مكعب

  

 

 المصدر: من إ داد الباحث

 

المقياس الاالث: مناقشببة عمليات المشبباركة وممارسببات  

الواجبببة فيمببا يتعلق بحقوق اننسبببببان وحقوق   العنببايببة 

يجب  لى  السبكان ااصبليين والتشبغيل في مناطق النزا :  

الشـــرمة أنث تصـــف ممارســـات وإجراءات العناية الواجبة  

الســيما الخاصــة يها فيما يتعلا يحلوق الســكان ا صــليين 

ــليلـها، يـما في ذلك للمجتمـعات ا لتي تعـمل فيـها أو تنوي تشــ

  169تأييد اتعاقية منظمة العمل الدولية رق  

ا تـلدم      يتوـجب  لى    ،SASBحســــب توجيـهات  يو  ،ممـم

  االتســان وحلوق الشــرمات النعنية مرا ات االمن وحلوق  

ولحد  ،الشــعوب االصــلية  ند الوصــوا إلى االحتياطيات
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ــ  تنته ــات  ــرم الشــ ــب  اةل ــإنَّ  ف الحلوق اآلن  من  الكثير  ك 

 المجتمعية   

الببببببببمببببببببجببببببببتببببببببمببببببببع                                             6 .عببببببببجقببببببببات 

Community Relations                                    

يمكن أنث تشــمل  ذه فرض الضــراالب المخصــصــة والليود  

اطر   ،المعروضـــــة  لى التصـــــدير ذه المـخ د تختلف ـ  وـق

د، دوا التي تعتمـد   ا تمـادًا  لى البـل د تكون أ لى في اـل وـق

 يشدة  لى النعط واللاز ِمنت اجل تمو ا االقتصادي  

يمكن للشببركات في الصببناعات االسببتخراجية اعتماد      

اسببببتراتيجيبات مشبببباركبة مجتمعيبة متنوعبة في عمليباتهبا 

المرتباببة بحقوق ومصببببببال    المخبباطر والفرل  ندار  

المجتمع، مابل دمج مشبببباركبة المجتمع في كبل مرحلبة من 

إْذ بدأت الشركات في تبني مقاربة  ،مراحل دور  المشرو 

لتوفير فائد  اجتمباعيبة اقتصبببباديبة  "القيمبة المشببببتركة"  

ا قيمة للشببركة نفسببها   أسبباسببية للمجتمع التي تخلق أيضببً

وتحقيق المزايبا التنبافسببببيبة كاير  منهبا زيباد  الحصبببببة 

السبببوقية وتحسبببين المركز التنافسبببي وتخفيف التكالير  

مقاييس المحاسببببة التي عليه فإنَّ    ،ومن صم تعظيم االرباح

 هي: SASBقدمتها  

 

ول: مناقشببببة عملية ندار  المخاطر والفرل  المقياس اال

 المرتباة بحقوق ومصال  المجتمع

ــا       وإجراءاته ــا  ــاته ــف  ملي تصــ أن  ــة  ــرم الشــ  لى 

ومـمارســــاتـها إلدارة المـخاطر والعره المرتبـنة يحلوق  

ومصـــالح المجتمعات في المناطا التي تياوا فيها تشـــاطا  

 تجاريا، إذ تتضمن حلوق ومصالح المجتمع ما يأتي:

، يما في ذلك الحا االقتصبباديةالحلوق والمصــالح   -أ

ــعافية المدفو ات،  في العمل، وا جور العادلة، وشـ

 واحترام البنية التحتية وا راضي اليرا ية 

ــالح   - ب ، يـما في ذـلك الحا في  البيئيبةالحلوق والمصــ

تنظيف الهواء والـماء المحلي، ومذلك التعريغ اآلمن 

 والتخلص ِمنت النعايات 

ــالح   - ت ، يما في ذلك الحا االجتماعيةالحلوق والمصــ

 في الر اية الصحية المالالمة والتعلي  والسكن 

ــالح   - ا ، يما في ذلك الحا في  الاقافيةالحلوق والمصــ

ل المواقع   ة )مـث افـي ة الثـل امن ذات ا  مـي ة ا ـم اـي حـم

 الملدسة أو مواقع الدفن( 

ــجيل  دد  المقياس الااني:  ــرمة الليام يتســ ومدة   لى الشــ

التكــاليف   ــد  تحــدي اجــل  ــة من  العني ةير  العمــل  ــأديرات  ت

ــاالـعة تتيـجة ـ ذا الـتأديرات ومـما   المتحمـلة وااليرادات الضــ

 في التلرير اآلتي:

 عدد التأفيرات ومدتها:   11الجدول )

 التفاصيل 
وحد   

 القياس 

  31السنة المنتهية في 
/ 12 

 المستهدفة االساس

 دد التأديرات  

 ةير العنية
   عدد

مدة التأدير ةير 

 العني
   يوم

 

 من إ داد الباحث   المصدر:

 

 

 . الصحة والسجمة وإدار  الاوارئ  7

Health، Safety، and Emergency 

Management 

 قاييس المحاسبة تتضمن:عليه فإنَّ م

تلرير يعصـــح   ا داد  يجب  لى الشـــرمةالمقياس االول : 

ات   التي تـحدا في العـمل  ن مـعدالت االصــــاـيات والوفـي

وذلك من اجل توفير المعلومات التي تتعلا يالتياماتـها تـجاه  

اذ يمكن    ،حماية العاملين والحعاظ  لى صــحته  وســالمته 

 ا داد تلرير يعصح  ن ذلك مما موضح في الجدوا اآلتي:
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معدالت االصابات والوفيات والتكرار شبه  :  12الجدول )

 القاتل 

 التفاصيل
وحد   

 القياس 

 31السنة المنتهية في 

/ 12 

 المستهدفة االساس

 معدل اإلصابة اإلجمالي القابل للتسجيل 

الموظفين بدوام  
 كامل

   موظر

   موظر موّظفو العقود 

موظفو الخدمة  
القصيرة )االجر  

 اليومي(
   موظر

 الوفيات معدل 

الموظفين بدوام  
 كامل

   موظر

   موظر موّظفو العقود 

موظفو الخدمة  
القصيرة )االجر  

 اليومي(
   موظر

 ومعدالت التكرار شبه القاتلة 

الموظفين بدوام  
 كامل

   موظر

   موظر موّظفو العقود 

موظفو الخدمة  
القصيرة )االجر  

 اليومي(
   موظر

 

 الباحث : من إ داد المصدر

 

ل المجلس  ــرمـة الرجوط إلى منظمـات مـث يجـب  لى الشــ

ــالمة ) ــادات حوا NSCالوطني للس ( للحصــوا  لى إرش

 تنعيذ التلرير  ن قرب 

يجب  لى الـشرمة االفـصا   ن معدالت  المقياس الااني:  

  ، ( ذات العواقب الكبيرةLOPCفلدان االحتواء ا سـاسـي )

 لمعرفة سينرة الشرمة  لى المواد السامة في  ملياتها

: مناقشـة تظ  اإلدارة المسـتعملة لدما َلافة المقياس الاالث

الليمة  مراحل سـلسـلةالسـالمة والتأ ب للنوارا في جميع  

 .و بر دورة حياة االستكشاف واإلتتاج

ــرمة لثلافة  .1 ــة ميعية دما الشـ ــمن المناقشـ يجب أن تتضـ

لنوارا  بر سـلسـلة الليمة الخاصـة  السـالمة والتأ ب ل

لللوظ  ــترمـة  التــدريـب واإلدارة المشــ يهــا، من دالا 

ــة،   التوجيهي ــادا  والمب ــد  واللوا  ــادة،  واللي ــة  ــامل الع

 واستعماا التكنولوجيا 

ــع  لى أتظمة إدارة   .2 قد يرمي اإلفصــا   لى تناق واس

ــالمة   ولكنه يجب أن يتناوا  لى وجه  والنوارا،الســ

لتج ــد ا تظمــة  ــة  التحــدي النــارال الحــاالت  وإدارة  نــب 

والحوادا التي يمكن أنث يكون لـها ـتأَيرات ـمارَـية  لى  

 صحة اإلتسان والمجتمع المحلي والبي ة 

ــمـل مراحـل دورة التنليـب واإلتتـاج،  لى ا قـل:   .3 تشــ

المسوحات الجيولوجية واليليالية، ومسوحات المواقع، 

ــافي، وحعر التثمين، وتنوير الموقع،  ــتكش والحعر االس

 واإلتتاج، وإيلاف التشليل 

 

 صامناً: اافجقيات التجارية وشفافية المدفوعات

Business Ethics & Payments 

Transparency 

ة الـخاصــــة ـيا دالقـيات التـجارـية   ـــب اييس المـحاســ ـفإنَّ مـل

 وشعافية المدفو ات تلس  إلى اآلتي:

ــا   ن  المقيباس االول:   ــرمـة االفصـــ يتوجـب  لى الشــ

ا   ديـه دان التي ـل ة في البـل ات المؤـمدة والمحتمـل اطـي  20االحتـي

مرتبة أدتى في مؤشـــر مســـتوظ العســـاد لمنظمة الشـــعافية  

ــرمة في التعامل مع  ذه   ،الدولية ــتراتيجيات الش لمعرفة اس

إذث يمكن االفصـا   نها   ،المشـكالت الكبيرة يشـعافية واماتة

 من دالا ا داد التلرير االتي:
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احتياطيات محتملة في البلدان التي لديها   :   13) الجدول

 مرتبة أدنك في مؤشر مستوى الفساد  20

 التفاصيل 
وحد   

 القياس 

  31السنة المنتهية في 
/ 12 

 المستهدفة االساس

االحتياطيات  

المؤكد  للنفط في  

البلدان التي لديها  

في   مرتبة 20أدنك  

التصنير العالمي  

CPI   منظمة

 الشفافية الدولية 

مليون  
 برميل

  

االحتياطيات  

النفاية المحتملة  

في البلدان التي  

  20لديها أدنك 
في التصنير   مرتبة

  CPIالعالمي 

منظمة الشفافية  

 الدولية 

مليون  
 برميل

  

احتياطيات الغاز  

المؤكد  في البلدان  

  20ذات أدنك  
في التصنير  مرتبة 

  CPIالعالمي 

منظمة الشفافية  

 الدولية 

مليون  
متر 
 مكعب 

  

احتياطيات محتملة  

للغاز في البلدان  

  20ذات أدنك  
في التصنير  مرتبة 

  CPIالعالمي 

منظمة الشفافية  

 الدولية 

مليون  
متر 
 مكعب 

  

 

 من إ داد الباحث   المصدر:

 

مالحظة: يتعين  لى المحاســـب اتباط التوجيهات المنشورة  

( في تحديث SECمن قبل لجنة ا وراق المالية والبورصة )

اإلفصا    1202 221تلاريره  ن النعط واللاز )اللس  رق  

  ن االحتياطيات( لتصنيف االحتياطيات 

 

ــوة المقياس الااني:  ــاد والرش   وصــف تظام إدارة منع العس

ــنا ات النعط واللاز لذا   ــلة الليمة لص ــلس في جميع أتحاء س

  لى الشرمة ان تناقش االتي:

العتاية  .1 ــرمـة تظــامهــا اإلداري وإجراءات  تنــاقش الشــ

دادلياً  الرشوة  ومداطــر  العساد  وإدارة  لتلييم  الواجية 

في   الزبائن والموردين والمقاولين )يــــــــ والمرتيطة 

 سلسلة الليمة  

ـــمل الجواتب ذات  .2 ــلة في تظام اإلدارة يراما تشــ الصــ

التو ية الخاصــة يالموظعين، واآلليات الدادلية لإليالغ  

ومتايعة االتتهامات المشــكوك فيها، وســياســات مكافحة 

العسـاد، والمشـارمة في مبادرة الشـعافية في الصـنا ات 

 ( EITIاالستخراجية )

 

 تاسعاً: تقييم االحتياطيات والنفقات الرأسمالية:

Reserves Valuation & Capital 

Expenditures 

ة   الـي ـــم ــراف  لى الموارد الرأســ د اإلشــ يمكن أنث يســـــاـ 

وقرارات اإلتتاج التي تأدذ في الحســبان االتجا ات اللريبة 

والبعيدة ذات الصلة يإجراءات التخعيف من تلير المنا  في 

منع اتخعاض قيمة ا صــــوا الحالية والحعاظ  لى الريحية 

ـــية والـجدارة ـفإنَّ ـلذا   ،االالتـماتـية ومن َ  تحليا مياـيا تـنافســ

 محاسبة االستدامة تلس  إلى اآلتي:  ملاييس

االول: ــاطي    المقيبباس  االحتي ــات  ــتوي ــة مســ ــي حســـــاســ

الهيدرومريوتي لســيناريو ات توقعات ا ســعار المســتلبلية  

 لى الشــــرمة الليام  ،التي تمثل ســــعًرا التبعاَات الكريون

 ياآلتي:

ــب إجراء تحليا الحتياطياته لتحديد  .1 يجب  لی المـحاســ

کيف يمکن أنث ييَر  دد من االحتماالت المستليلية  لی 

 حتياطيات مَيتة أو محتملة تحديد ما إذا کاتت اال

ــب في تحليله للحساسية حوا  .2 يجب أنث يستتد المحـاســـ

التليرات المحتملة في ا سعار المستمدة من االحتماالت  

ة التي قامت يها الوکالة الدولية للطاقة ) ( في IEAاآلتـي

 (WEOالتشرة الستوية للتوقعات العالمية للطاقة )

الكريون الملدر في  اتبعاَات َاتي أمســــيدالمقياس الااني: 

ــرمـة  ة: يجـب  لى الشــ درومريون المثبـت ات الهـي اطـي احتـي

ـــيد الكريون المـلدر في  َـاتي امســ ــا   ن اتبـعاَـات  االفصــ
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ــتراتيجيـات   النعط واللـاز المثبتـة لمعرفـة اســ احتيـاطيـات 

ــاحب  ــيد الكريون المصـ ــرمة تلليل اتبعاَات َاتي امسـ الشـ

ويمكن االفصــــا   ن ذلك من دالا  ،لعملية االســــتخراج

 ا داد تلرير مما في الشكل اآلتي: 

 

انبعاصات صاني أكسيد الكربون المقدر في  :   14الجدول )

 احتياطيات الهيدروكربون المابتة

 

 التفاصيل 
وحد   

 القياس 

السنة المنتهية في 

31  /12 

 المستهدفة االساس

تقديرات انبعاصات  

صاني أكسيد 

الكربون  

المضمنة في  

احتياطيات النفط  

 المابتة

مليون  
كغم من  

CO2 
  

انبعاصات صاني 

أكسيد الكربون  

المقدر  المضمنة 

في احتياطيات  

الغاز المابتة 

)بمجيين 

الكيلوحرامات  

من صاني أكسيد 

 الكربون  

مليون  
كغم من  

CO2 
  

 

 من إ داد الباحث  المصدر:

   

التقارير اعج  يقو  المحاسبب بإرفاقها  بعد ان يتم اعداد    

لتقارير  المالية لتسبباعد المسببتامرين والمسبباهمين علك  

 اتخاذ القرارات الرشيد .

ا ت  ذمره في ـ ذا الـجاـتب       دم ومن دالا ـم ا تـل إنَّ    ،ممـم ـف

ــببات تحليلها أمثر ــية المتحللة مثيرة ومسـ   ، الميايا التنافسـ

ِمنت  Porterلتي يعد ا  و لى رأـسها اـستعماا سلسلة الليمة ا

ــادية ـــية للوحدة االقتصــ  ،أ   أدوات تحليا الميايا التـنافســ

و لى الرة  ِمنت اسـتعماا سـلسـلة الليمة من قبل الكثير ِمنت 

إال أنَّ ما يميي ا في  ذه الدراـسة  و  ،الوحدات االقتـصادية

ــتدام( لها من دالا تنبيلها   اضــافة النايع االدضــر )المس

ــا دت  لى   لى وفا معايير مح ــتدامة التي سـ ــبة االسـ اسـ

ــية و ذا ما يثب  صــحة العرضــية   ،تحليا  دة ميايا تنافس

اـسية االولى للبحث التي تنص  لى   " إًن بناء سبلسبلة  االـس

قيمة فضبراء علك وفق معايير محاسببة االسبتدامة يسباعد  

علك تحقيق مزايا تنافسببية للوحدات االقتصببادية العراقية 

 .القاا  النفاي العراقي"واالجنبية المستامر  في 

 

   االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

ــتدامة ومعايير ا الدولية من ا    .1 ــبة االســ تـعد مـحاســ

ل الليمة لما تلدم من معلومات   ،ادوات تخضـير ـسالـس

 في جميع مواضيع االستدامة المهمة 

 ناك  القةُ تكاملق وارتباط وَياق يين ســـلســـلة الليمة  .2

معايير  االسـتدامة يتمثُل أيرز مالمحها في "ومحاسـبة  

" وما تـُلدم ِمنت يـياتاِت  محباسببببببة االسببببتبدامة الدوليبة

 ومعلوماِت مالية ومادية للوحدة االقتصادية 

عتلومات المتعللة يالوحدةِ االقتـصاديِة التي  .3 إنَّ تناق المت

ــتدامة تعد معلومات دا مة   ــبة االســ ــملها محاســ تشــ

تَّهما يشــــمالن مالً ِمنت إ، إذث  لمعلومات التلارير المالية

عتلومات المالالمة المالية والمادية   المت

يُشـــكل التكامل يين ملم ِمنت ســـلســـلة الليمة ومعايير   .4

محاسبة االستدامة إطار شامل لتخضير سالسل الليمة 

ــنا ات ــتدامة    ،في جميع الصــ ا يلدم معلومات اســ ممم

البي يــة واالجتمــا يــة   الجواتــب  ــاملــة في جميع  شـــ

 واالقتصادية 

 التوصيات  

زيادةُ الو ي يموضـــوطِ ســـالســـل الليمة الخضـــراء   .1

ــر البحوا   ة  تنث طريِا تشــ داـم ـــت ة االســ ـــب اســ ومـح

ا ل  يتلثات  ــبـي ودراســــات الـحاـلة  نَّ الحـلل ـحدـيثم تســ

المســتوظ المحلي اال تمام المناســب، والســيما  لى  

 والعريي 
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اراته  في  .2 ادة مـه ــين العراقيين ليـي اوضــ ب المـع درـي ـت

ــتثمرين المحليين   ل مع المســ اـم اـتبالتـع ة    ،وا ـج يلـي

الحـصوا  لى ـضماتات لـصالح المجتمع تنعكس  لى  

 الجواتب البي ية واالقتصادية واالجتما ية لالستدامة 

تدامة المادية مع   .3 بة االـس االفصـا   ن مواضـيع محاـس

 تها تسـا د  لى   ،تلارير المالية السـنوية للشـرماتال

ب المـالي   ــيـدة مبنيـة  لى الجـاـت اتخـاذ قرارات رشــ

 والمادي 
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