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 دور المحاسبة االجتماعية في قياس مجاالت التنمية المستدامة في الشركات الصناعية 
 (مصراته -بالشركة الليبية للحديد والصلب تطبيقية  دراسة)

 •الطويلمختار الهادي و                 •عمر مصباح المزوغي

 ملخص
والتاي تنحصار  اي المجااالت  ،والتي من خاللهاا تام قيااج مجااالت التنمياة المساتدامة ،بينت الدراسة دور المحاسبة االجتماعية

حيااب بيناات الدراسااة التناساام والتكاماال بااين المحاساابة االجتماعيااة (. المجااال االقتصااادال واالجتماااعي والبيبااي والب اار ) :التاليااة
 اايج مجاااالت ياالجتماعيااة الم ب ااة داخاال ال ااركة باعتبااار   ن اا ةماان خااالل بيااان تكلنااة كاال ن ااا  ماان األ ؛ةوالتنميااة المسااتدام
 التنمية المستدامة.

على المنهجين االست رابي  ي تكوين الجانب النظرال، و ى الجانب العملاي اعتمادت الدراساة  اجيتهوقد اعتمدت الدراسة  ي منه
مجموعاة مان النتاابا والتاي كانات  إلاىومن ثام التوصال  ،من خالل استخدامه  ي الجانب العملي ،على أسلوب تحليل المحتو 

، %55)المجاال البيباي  :إن ال ركة الليبياة للحدياد والصالب سااهمت  اي مجااالت التنمياة المساتدامة بالنساب التالياة :من أهمها
 (.%11المجال االجتماعي ، %3المجال االقتصادال ، %11المجال الب ر  

 ،أنه على ال ركة الليبياة للحدياد والصالب أخاد  ماام المباادرط  اي ت بيام المحاسابة االجتماعياة :كما بينت الدراسة  ي توصياتها
والذال بدور  ينعكج  ي بيان مساهمة ال اركة  اي التنمياة المساتدامة داخال المجتما   ،ةمن خالل بيان تكلنة أن  تها االجتماعي

 المحلى.

 .مؤ رات قياج التنمية المستدامة، التنمية المستدامة، االجتماعيةالمحاسبة  مجاالت ،لمحاسبة االجتماعيةا الكلمات الدالة:

 قدمةم -1

 ن اااا ةماااان خااااالل بيااااان األ ت بياااام المحاساااابة االجتماعيااااة يااااتم
 ، طأللمن ااا االجتماعياااة المساااؤوليةعليهاااا  ىتبنااا والتاااي االجتماعياااة

ت اااااوم باحتساااااابها المحاسااااابة  التاااااي ن ااااا ةاألهاااااذ  ومااااان خاااااالل 
االجتماعياااة  ن ااا ة اااعن عملياااة تماثااال وت اااابم األ ،االجتماعياااة

المناااتا والمساااتهل   أن ااا ةالعااااملين و  أن ااا ةالبيبياااة و  ن ااا ة)األ
قياااج  لااىال مؤ اارات دالااة عإ ماااهيالمجتماا  المحلااي(  أن اا ةو 

عمليااة التنميااة المسااتدامة ب ااي مساااهمته  ن اا ةكاال ن ااا  ماان األ
 البيبااي)المجااال المجاااالت التاليااة   والتااي تنحصاار مجاالتهااا  ااي
 الجتمااااااعي(اوالمجااااال  االقتصااااادالوالمجااااال الب اااار  والمجاااااال 

ظهااار نااه كلمااا  اد بياااأونجااد   االجتماعيااةالمسااؤولية  أن اا ةن وا 
 اي قيااج  تهاماد  مسااهمعلاى  ا  تع ى ال اركة أو الجهاة مؤ ار 

نجاا    ايقامت باه تلا  ال اركة  لذالوالدور ا ،التنمية المستدامة
 برناما.هذا ال

 

مان أجال التعريا   ؛هاذ  الدراساة  اي سل  عليه الضاو توهو ما 
عملياااة   ااايوكينياااة مسااااهمته  ،النااارن مااان  ااارون المحاسااابة ابهاااذ

عمليااااااة التنميااااااة  ال ااااااركات  اااااايقياااااااج وتحديااااااد مااااااا قاماااااات بااااااه 
  المستدامة.

 :سات السابقةاالدر   -2

 االجتماعياااةولية ؤ جريااات معظااام الدراساااات السااااب ة ب اااأن المساااأ  
والتنمياااة المساااتدامة  اااي الااادول المت دماااة با ضاااا ة إلاااى بعااا  

توجاد دراساة  الدراساة ال م عادالحسب علم  وأيضا   الدول العربية،
سااااب ة أجريااات  اااي ليبياااا لدراساااة المحاسااابة االجتماعياااة كمؤ ااار 
ل ياج مجاالت التنمية المستدامة لل ركة الليبية للحديد والصلب 

 .مصراته، من أجل بيان التراب  والتكامل بينهما –
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  االجتماعية.سات المتعلقة بالمحاسبة عن المسؤولية االدر  -1

المتعل اااة بال يااااج المحاسااابي ألثااار  ،(2010)دراساااة عبااادالنتا  
علاااى األدا  الماااالي لل اااركات  االجتماعياااةممارساااات المساااؤولية 

حيااب هااد ت الدراسااة إلااى  ، ااي ضااو  مبااادة حكومااة ال ااركات
لل ااركات واألدا   االجتماعيااةتحديااد نااون العالقااة بااين المسااؤولية 

ماااة ال اااركات  اااي البيباااة المصااارية، مااان وكالماااالي  اااي ضاااو  ح
 اااي  االجتماعياااة المساااؤولية اااركات  تحدياااد ماااد  إساااهام خاااالل

وقاد توصالت  ،التأثير على األدا  المالي لها  ي البيباة المحي اة
 التي يكون أدابها المالي أ ضل يتاي    ركاتالدراسة إلى أن ال

 أن اااااا ةاسااااااتثمار جاااااا   ماااااان هااااااذ  المااااااوارد  ااااااي أدا    ااااااركة لل
، أو تحسااااااين بالبيبااااااة االهتمااااااام :مثاااااال ،االجتماعيااااااةالمسااااااؤولية 

 ن اااا ةوهااااذ  األ ،العالقااااة بينهااااا وبااااين العاااااملين أو المسااااتهلكين
 وتحسين عالقتها ما  المجتما .ل ركة تؤدال إلى تحسين سمعة ا

ب ذاالجتماعيااة يااؤدال إلااى جاا ن اا ةلأل  ااركةال أدا كااذل   ااعن 
باااالموظنين  االحتناااظعلاااى   ااركة يااادط قااادرط ال و المهااارطعمااال ال
 ااي األجاال ال وياال نتيجااة  يااادط   ااركةكنااا ، و يااادط ربحيااة الألا

إلااى  يااادط  الااذال ي ااود األماارالمنتجااات، ا نتاااو وتحسااين نوعيااة 
وماان ،  ااركةتنضاايل العمااال  والمسااتهلكين لمنتجااات وخاادمات ال

 ياااادط مبيعاتهاااا، و ياااادط حصاااتها  اااي الساااوم، وبالتاااالي  ياااادط  ثااام
 أرباحها  ي األجل ال ويل.

وتحديااد  ،حسااب الصااناعة سااات علااىاوت تاار  الدراسااة إجاارا  در 
واألدا   االجتماعيااةالمساؤولية  ن ا ةأل اركة ال أدا العالقاة باين 

جرا  م ارنات بين النتابا  ي ننج الصناعة. ،المالي  وا 

بيناااات مااااد  إدرا  المصااااار  ألهميااااة  ،(2011دراسااااة حبيااااب )
هد ت الدراسة و ،عن المسبولية االجتماعية وا  صا المحاسبة 

ه المحاساابة عاان المسااؤولية االجتماعيااة ومجاالتهااا بااإلااى بيااان هي
وأيضاااااااا توضاااااااي  م اياااااااا وأهااااااادا  المحاسااااااابة عااااااان المساااااااؤولية 

والتعاار  علااى  ،بصاانة عامااة  ااركاتللمصااار  وال االجتماعيااة
 المساااااااؤوليةماااااااد  إدرا  المصاااااااار  ألهمياااااااة المحاسااااااابة عااااااان 

 أن   إلاااىوقاااد توصااالت الدراساااة  ،االجتماعياااة بمجاالتهاااا المختلناااة
 المسااااااؤوليةالمحاساااااابة عاااااان  اتجااااااا  ا  ظهاااااار اهتمامااااااالمصاااااار  ي
 ؛المجتمااا  المحلاااى لكااان بصاااورط  يااار كا ياااة اتجاااا االجتماعياااة 

وذل  من خاالل إساهاماتها المتنوعاة  اي تنمياة المجتما  المحلاى 
االجتماعياااة مااان  المساااؤوليةوتختلااا  األهمياااة النسااابية لمجااااالت 

 لقباال إدارط المصااار  التجاريااة النلساا ينية، حيااب تحصاال مجااا
والمااااوظنين المرتبااااة  ،علاااى المرتبااااة األولاااى (عماااال  المصاااار )

 المرتبة الرابعةوجا   ي  ،الثانية والمرتبة الثالثة المجتم  المحلي
وأوصاات الدراسااة بضاارورط م البااة المصااار   . المجتماا  البيبااي
العاااااملين  اتجااااا  االجتماعيااااةبالمسااااؤولية  االهتمااااامبالم يااااد ماااان 

 .والبيبة

با  صاااا  عااان معلوماااات  (2012ق اااا ي )بينااات دراساااة كماااا  
 ااي الت ااارير الساانوية للمصااار  التجاريااة  االجتماعيااةالمسااؤولية 

هد ت الدراسة إلى قياج حجم ا  صاا  ، حيب العاملة  ي ليبيا
وتحدياااااد نوعيااااااة  ، اااااي الت اااااارير الساااااانوية المن اااااورط االجتمااااااعي

المعلومااااااات االجتماعيااااااة التااااااي يااااااتم ا  صااااااا  عنهااااااا، وتحديااااااد 
  صاااا  عنهاااا  اااي االجتماعياااة التاااي ياااتم ا المساااؤوليةت مجااااال

عاااادم وجااااود نمااااوذو إلااااى وخلصاااات الدراسااااة ، الت ااااارير الساااانوية
عان المعلوماات االجتماعياة  ا  صاا محاسبي يمكن من خالله 

 صاا  مما يدل على عدم وجود نظاام للمحاسابة االجتماعياة وا 
، محااال الدراساااة عنهاااا، م بااام  عاااال داخااال المصاااار  التجارياااة

ضاااارورط قيااااام الجهااااات المحاساااابية والرقابيااااة بأوصاااات الدراسااااة و 
المختصااة  ااي هااذا المجااال بعمليااة إصاادار ال ااوانين والت ااريعات 
والمعاااااايير المحاسااااابية التاااااي تلاااااا م المصاااااار  با  صاااااا  عاااااان 

كاااااااذل  إجااااااارا  الدارساااااااات ، االجتماعياااااااةمعلوماااااااات المساااااااؤولية 
واألبحاااااااب الال مااااااة لوضاااااا  نمااااااوذو محاساااااابي ل  صااااااا  عاااااان 

الليبياااة ب اااكل   اااركاتتلتااا م باااه جميااا  ال االجتماعياااةالمساااؤولية 
  م بولة. وبتكلنة عام، بحيب يكون سهل النهم والت بيم معا  

 :الدراسات المتعلقة بالتنمية المستدامة  -2

الج اباااار عااااام جرياااات  ااااي أ ااااي دراسااااته التااااي  المسااااعودال ياااار 
ليات التنمياااة المساااتدامة  اااي ظااال اإ اااكوالتاااي تناولااات  (2009)

دراساة وتحليال هاذ  لالحاجة م لحاة  ن  أ العولمة  ي العالم الثالب،
ليات التاااااي تواجاااااه عمليااااااة او هااااام جميااااا  ا  اااااك الموضاااااوعات،

كماا باين أن السياساات التنموياة  تو رهاا، التيوالخيارات  التنمية،
ة البيبة كلها تنت ر إلى ال بول  ي الادول  يما يخص الن ر وحماي

هتماام بالبيبااة وم ااكالتها و يااادط وقااد أوصاات الدراسااة اال النامياة،
الوعي والتحسين البيبي بداية من األسرط والمدرسة ،حتى تتجساد 

وذلاااا  عباااار مااااا يساااامى بمنظومااااة األخااااالم   عليااااا  ااااي الواقاااا ،
 .االجتماعية
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ة المحاسابة البيبياة عملياة مسااهم نباأ (2014) وتضي  ال هرا 
البعد البيبي باات  من خالل دراسة ؛التنمية المستدامة ي تح يم 

هاماااا  مااان مت يااارات التنمياااة  امؤ ااارا  هاماااا   اااي تنا سااايتها ومت يااار 
وذلاا   ياار نماا  تسااييرها،يلااذا توجااب علااى ال ااركة ت  ،المسااتدامة

 الاااذال النظيااا  دارط البيبياااة وبرنااااما ا نتااااو ابت بيااام أسااااليب 
 من تح يم التنمية المستدامة. مكنهاي

( عمليااااااة تحلياااااال محتااااااو  ا  صااااااا  2013) أحمااااااد كمااااااا درج
المحاساابي عاان التنميااة المسااتدامة لل ااركات المسااجلة بالبورصااة 

هااااد ت الدراسااااة إلااااى تحلياااال الت ااااارير الماليااااة  حيااااب المصاااارية،
السااانوية لعيناااة مااان ال اااركات المدرجاااة  اااي البورصاااة المصااارية 

هاااااذ  ال اااااركات با  صاااااا  عااااان  امالتااااا  ماااااد   الكت اااااا وذلااااا  
المجتما   اتجاا لتح يم مساؤولياتها  ؛والبيبية االقتصاديةأن  تها 

و  ااا  لمت لبااات المبااادرط العالميااة  ،ماان منظااور التنميااة المسااتدامة
 اسااااتخداموقااااد توصاااالت الدراسااااة ماااان خااااالل   عااااداد الت ااااارير،

إلاااى أن  البياااة عيناااة الدراساااة تنصااا   ،أسااالوب تحليااال المحتاااو 
التنمياااة المساااتدامة  اااي ت اريرهاااا السااانوية ولااايج  اااي ت اااارير عااان 

مساااات لة عاااان التنميااااة المسااااتدامة كمااااا ت ااااتر  المبااااادرط العالميااااة 
ن بنااااود ا  صااااا  عاااان التنميااااة المسااااتدامة وا   ، عااااداد الت ااااارير

وأيضااااا  ،تنميااااة وصااااحة المجتماااا  : ااااملت عاااادط مجاااااالت وهااااي
بااااالعمال   االهتماااااموأيضااااا  ،المااااوظنين والتوعيااااة البيبيااااة ىرضاااا

الدراسااة أن ا  صااا  عاان  كمااا اسااتنتجتوتوقعااات المساااهمين ،
 التنمية المستدامة كان وصنيا  أكثر منه كميا .

 يمياا  هااذ  الدراسااة عاان الدراسااات التااي أجرياات  ااي السااابممااا و 
مجااال المحاساابة   اايت اادم إضااا ة جدياادط نهااا أ ااي بيبااات مختلنااة 

 االجتماعيااةالمساؤولية  أن اا ةمان خااالل التعريا  ب ؛االجتماعياة
كمؤ ااااار ل يااااااج التنمياااااة المساااااتدامة  اااااي  واساااااتخدامهاهاااااا لوتحلي

ال ااااااركة الليبيااااااة للحديااااااد والصاااااالب مصااااااراته. وبااااااالر م ماااااان أن 
 باعتبااار هتماات بااه االدارسااات الساااب ة جااا ت با  ااار النظاارال و 

، االجتماعيااااةا  ااااار الااااذال يحكاااام الجانااااب النظاااارال للمسااااؤولية 
ولاااام تتعاااار  لهااااا  ن اااا ةاأللاااابع   وتناولاااات  ااااي جلهااااا دراسااااة

تتعر  علاااى المساااؤولية ساااالدراساااة هاااذ   اااعن  لاااذل بالمجمااال، و 
المساااااااؤولية  أن ااااااا ةمااااااان خاااااااالل قيامهاااااااا بدراساااااااة  االجتماعياااااااة
 أن اا ةالبيبااة، و  أن اا ةالعاااملين، و  أن اا ة)األربعااة  االجتماعيااة

، والمحاسابة عنهاا (المناتا والمساتهل  أن ا ةالمجتم  المحلاي، و 

الدارسااة تكااون األولااى علااى هااذ   الوحسااب علاام معااد  وهااي بااذل  
مجتمعاااااة ،  االجتماعياااااة ن ااااا ةبهاااااذ  األ ىال اااااركة، والتاااااي تعنااااا

ا وبااين هااكينيااة التكاماال والتناساام بين نهااا توضاا أبا ضااا ة إلااى 
المحاساااابة  أن اااا ةماااان خااااالل الاااارب  بااااين  ؛التنميااااة المسااااتدامة

 .المختلنة ومجاالت التنمية المستدامة االجتماعية

 االرتبااا بياان ماد   :خار وهااوآعاد بهاذ  الدراساة تع ااى ن إكماا 
كمؤ اار ل ياااج مجااااالت  واساااتخدامه االجتماعيااةبااين المحاساابة 

  المختلناة، هاامثلاه كال مجاال مان مجاالتيوما  ،التنمية المستدامة
ساااهمت بهاا ال ااركة الليبياة للحديااد والصالب داخاال المدينااة  التاي

مان خاالل وذلا  ، االجتماعيةالمسؤولية  أن  ةوالمحاسبة عن  
لت ديماااه لأل ااارا  المهتماااة  االجتماعياااةنماااوذو م تااار  للتكاااالي  

بالمن اااأط محااال الدراساااة، وتاااأتى هاااذ  العملياااة  ارتباااا والتاااي لهاااا 
لمااا قدمتااه الدارسااات الساااب ة  ااي تحديااد الم اااكل التااي  اسااتكماال

 .االجتماعيةتواجه عملية ال ياج المحاسبي للمسؤولية 

 يااااااج وا  صاااااا  الالدراساااااة الحالياااااة ت اااااوم بن ألاااااى إ با ضاااااا ة
، بصاورط مجتمعاة، وهاذا االجتماعية ن  ةالمحاسبي لتكالي  األ

ما لم ت دمه الدراسات الساب ة حياب كانات تادرج بصاورط منناردط 
 ن ا ةساو  ت اوم بدراساة جميا  األ وبالتاالي  ا ،  ن ا ةحد األأ

كمؤ ااااار  اساااااتخدامهالكاااااي ياااااتم ؛ والمحاسااااابة عنهاااااا االجتماعياااااة
مجااااالت التنمياااة المساااتدامة   ااايلمعر اااة ماااد  مسااااهمة ال اااركة 

ولكااي يااتم الوقااو  علااى كاال منهااا  ااي آن واحااد، حيااب  ،هاااداخل
 تكون النابدط أعم للنبات المختلنة ذات الصلة بموضون الدراسة.

 مشكلة الدراسة:  -3

ت ااير  االجتماعيااةالمسااؤولية  أن اا ةت بياام المحاساابة عاان  إن 
والتاااي لهاااا عالقاااة بالمجاااال  ،ن ااا ةط مااان األإلاااى مجموعاااة كبيااار 

بالمجااااالت  االهتمااااموكاااذل  ، والبيباااي واالجتمااااعي االقتصاااادال
ماااااان خااااااالل  ؛التااااااي يعتمااااااد عليهااااااا متخااااااذال ال ااااااراراتالب اااااارية 

المعلومااااااات التااااااي ساااااااو  تو رهااااااا المحاسااااااابة عاااااان المساااااااؤولية 
 أن اااا ةو  ،البيبيااااة ن اااا ةاألوالتااااي ماااان بينهااااا ) لهاااام االجتماعيااااة
المجتماااااااا   أن اااااااا ةو  ،المنااااااااتا والمساااااااتهل  أن اااااااا ةو  ،العااااااااملين
ساااااام بر صااااااحاب ال اااااارار ألوتساااااام  هااااااذ  المؤ اااااارات  (،المحلااااااي

رصاااد الت ااادم المحااار   اااي سااابيل تح يااام  خاااالل مااان ؛السياساااات
تنيااااد تلاااا  ، كمااااا تهمآالتنميااااة المسااااتدامة ماااان وجهااااة نظاااار من اااا
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والعملياااااات  االجتماعياااااة ن ااااا ةالمؤ ااااارات  اااااي وصااااا  تلااااا  األ
 متخاذماور والتاي تع اي ألالحالاة الراهناة لواألنما  التاي تصاور 

  ااايمسااااهمتها عااان ال ااارار أو ا دارط العلياااا داخااال ال اااركة بياااان 
 أن ا ةوذلا  لكاي ياتم التاوا ن باين  المرجاوط،التنمياة تح يام تلا  
 المختلنة. ومجاالت التنمية المستدامة االجتماعيةالمسؤولية 

معيناااة الوصاااول إلاااى مؤ ااارات   ااايصاااعوبات  وتواجاااه ال اااركات
 هنااا كاون ي  اد تسااعى لتح ي هاا، ل يااج التنمياة المساتدامة التاي 

أرقاااام أو بياناااات معيناااة ولكااان ال تعتبااار مؤ ااارات عااان مسااااهمة 
 اعن ومان خاالل ماا ت ادم وعلياه  التنمياة،تح يام تلا  ال ركة  اي 

 ل التالي:ؤ م كلة الدراسة تتلخص  ي التسا

تعتبللر مؤشللر  االجتماعيللةالمسللؤولية  أنشللطةهلل المحاسللبة عللن 
بالشلللركة الليبيللللة للحديللللد  لقيلللاس مجللللاالت التنميلللة المسللللتدامة

  والصلب؟

 ا السؤال األسبلة النرعية التالية:ذعن ه نبثميو 

ل يااج المجاال  ا  الن اا  البيباي مؤ ار هل تعتبر المحاسبة عن  -
  للحديد والصلب؟ الليبية البيبي للتنمية المستدامة بال ركة

ن ااااا  المنااااتا والمسااااتهل  مؤ اااار هاااال تعتباااار المحاساااابة عاااان  -
الليبيااة ل ياااج المجااال االقتصااادال للتنميااة المسااتدامة بال ااركة 

 للحديد والصلب؟
ل ياج  ا  ن ا  المجتم  المحلي مؤ ر هل تعتبر المحاسبة عن  -

الليبيااة للحديااد  المجااال االجتماااعي للتنميااة المسااتدامة بال ااركة
  والصلب؟

 الدراسة:  أهمية  -4

دور المحاسابة عان توضاي   من خالل ؛هذ  الدراسة أهميةتأتي 
 العاملين، أن  ةو  البيبة، ن  ةألااالجتماعية األربعة ) ن  ةاأل
 اي قيااج  (المجتم  المحلي أن  ةو  والمستهل ،المنتا  أن  ةو 

تسعى ال ركات للوصاول اليهاا،  التيمؤ رات التنمية المستدامة 
 له.جل خدمة المجتم  وتح يم الر اهية أمن 

تنبااااااا  أهمياااااااة الدراساااااااة مااااااان أهمياااااااة موضاااااااون المحاسااااااابة  كماااااااا
كمؤ ااااااار ل يااااااااج مجااااااااالت التنمياااااااة  واساااااااتخدامها، االجتماعياااااااة
هااااااااذا الموضااااااااون يعتباااااااار ماااااااان  أنبال ااااااااركة، كمااااااااا المسااااااااتدامة 

الم ياااااد مااااان البحاااااب  إلاااااىالموضاااااوعات الحديثاااااة التاااااي تحتااااااو 
 والدراسة خصوصا  ي البلدان النامية عموما وليبيا خصوصا.

 الدراسة: افأهد  -5

 االجتماعياااااةالمحاساااابة عااااان المسااااؤولية  التعاااار  علاااااى دور. 1
 التنمية المستدامة  ي البيبة المحلية. تح يممساهمتها  ي و 

 االجتماعياةبيان مد  التاراب  باين المحاسابة عان المساؤولية . 2
 .والتنمية المستدامة

 اااي عملياااة قيااااج وتحليااال  االجتماعياااةبياااان دور المحاسااابة . 3
األربعاة )المجاال  هاامن خاالل مجاالت ؛تكالي  التنمية المستدامة

والمجاااااااال  ،والمجاااااااال االقتصاااااااادال ،والمجاااااااال الب ااااااار  ،البيباااااااي
 .االجتماعي(

 الدارسة: فرضية  -6

تسااااهم ال اااركة الليبياااة للحدياااد والصااالب  اااي ال ياااام بالعدياااد مااان 
والتاااااي مااااان خاللهاااااا ت اااااوم باااااالر   مااااان  ،االجتماعياااااة ن ااااا ةاأل

 سااوا  ،المجاااالت مختلاا مساااهمتها  ااي التنميااة المسااتدامة  ااي 
الب ااار ، أو  االجتمااااعي أواالقتصاااادال  أوالمجاااال البيباااي   اااي

خارجياة للمجتما  المحلاي  وتكون تل  التنمية داخلية للعاملين أو
 نرضااايةال الدراساااة تن لااام مااان  اااعن اولاااذ ،)المجاااال االجتمااااعي(

 ي قياج مجااالت  االجتماعيةتساهم المحاسبة  :التاليةالربيسية 
التنميااة المسااتدامة داخاال ال ااركة الليبيااة للحديااد والصاالب، وذلاا  

 االجتماعيااااة ن اااا ةاألماااان خااااالل نساااابة تمثياااال كاااال ن ااااا  ماااان 
المنااتا والمسااتهل ،  أن اا ةالعاااملين،  أن اا ةالبيبيااة،  ن اا ةألا)

المجتماا  المحلااي( والتااي باادورها تعتباار مؤ اارات ل ياااج  أن اا ة
مجااااالت التنمياااة المساااتدامة )المجاااال البيباااي، المجاااال الب ااارال، 

وتنباااااااا  منهااااااااا  ،المجااااااااال االقتصااااااااادال، المجااااااااال االجتماااااااااعي(
 النرضيات النرعية التالية: 

ل ياج  ا  مؤ ر  البيبيالمحاسبة االجتماعية عن الن ا  تعتبر  -
 التنمية المستدامة  ي المجال البيبي.

مؤ اااار و العااااملين  عااان ن اااا المحاسااابة االجتماعياااة تعتبااار  -
 ل ياج التنمية المستدامة  ي المجال الب ر .

المحاسااابة االجتماعياااة عااان ن اااا  المناااتا والمساااتهل  تعتبااار  -
 ل ياج التنمية المستدامة  ي المجال االقتصادال. ا  مؤ ر و 

المجتمااا  المحلاااى  عااان ن اااا جتماعياااة المحاسااابة االتعتبااار  -
 ل ياج التنمية المستدامة  ي المجال االجتماعي. ا  مؤ ر 
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  الدراسة: منهجية  -7

 اال ااالناعتماادت الدراسااة علااى الماانها االساات رابي، ماان خااالل 
علااى مااا ورد  ااي األدب المحاساابي بخصااوص موضااون الدراسااة 

ر وأ روحااااااات ماااااان كتااااااب وم اااااااالت علميااااااة، ورسااااااابل ماجسااااااتي
كمااا اعتماادت  المعلومااات الدوليااة.  اابكة  ااي ، ومااا تااو ردكتااورا 
أسالوب  من خالل استخدام ؛يالمنها التحليليضا على أالدراسة 

بالمحاسااابة  المالياااة والمتعل اااةلتحليااال البياناااات  ،تحليااال المحتاااو 
كمؤ ر ل ياج مجاالت التنمية  استخدامهامن أجل  ؛االجتماعية

لعيناااااة  2013لسااااانة  السااااانوية المالياااااة المساااااتدامة  اااااي الت اااااارير
ماان خااالل وجهااات  ؛ذل  كااأداط ل يااادط  هاام الم ااكلةكااو الدراسااة، 

للوصول إلى معلومات ؛ النظر واآلرا  المختلنة المتحصل عليها
الربيسااااية  ااااي جماااا   األداطالدراسااااة، ولااااذل  تعتباااار   اااايمعم ااااة 
ماان  ؛أساالوب الم ابلااة ال خصااية هااو : ااي هااذ  الدراسااة البيانااات
 ،الم اابالت ال خصاية ما  العااملين باا دارط المالياةجارا  إ خالل

 علاااااااااى بااااااااااال النذات الصااااااااالة بالدراساااااااااة، وأيضاااااااااا   وا دارات
المتعل اة ياتم الحصاول عليهاا و  التايالسجالت والوثابم والبياناات 

تحلياال ال ااوابم الماليااة الختاميااة لساانة  وكااذل  ،بموضااون الدراسااة
ن أجال  حصاها ما ،تها التحليلياةاوك او  2013واحدط وهى سانة 
  ي ات المحاسبة االجتماعية  ت بيم مؤ ر دودراستها لمعر ة م

الوصااااااول إلااااااى النتااااااابا و  ،قياااااااج مجاااااااالت التنميااااااة المسااااااتدامة
 والتوصيات.

 :االجتماعيةالمسؤولية  محاسبة  -8

 المسؤولية االجتماعية: ةنشأ 8-1

 ىمدركاة أكثار مان أال وقات مضابال ركات  ا دارطأصبحت  ل د
 جااال نجاااا أمااان  ؛الكبيااارط لتلااا  المساااؤولية والو اااا  بهااااألهمياااة ل

  اااركات، إذ أصاابحت الةاالساااتراتيجيمهامهااا وتح ي هاااا ألهاادا ها 
يجاب أن ي امل  واالجتماعياةتادر  أن الو اا  بمساؤوليتها البيبياة 

وهاااي الماااوارد الب ااارية العاملاااة  اااي  :االجتماعياااةمختلااا  النباااات 
 ،والبيبااااااااااة ،رينوالمسااااااااااتهلكين والمسااااااااااتثم االقتصاااااااااااديةالوحاااااااااادط 

المساااااااؤولية  عااااااان محاسااااااابةالت بيااااااام  ولكاااااااي ياااااااتموالجمهاااااااور، 
  اااركاتعملياااا يجاااب علاااى صاااانعي ال ااارارات  اااي ال االجتماعياااة

 ،ومان ثاام النهاو  بهااا ،الهاا االجتماعياةدرا  منهاوم المسااؤولية إ
 )أبوساااااااامرط، ااااااااركات نحااااااااو ال النظاااااااارطوهااااااااذا يت لااااااااب ت ااااااااوير 

17،2009). 

 اااكالها ن  اااة تحاااول أعلاااى مختلااا    اااركاتل اااد  اااكل ظهاااور ال
العااالمي، حيااب أصاابحت  االقتصااادالربيسااية  ااي مساايرط الن ااا  

األماااار الااااذ   ضااااخمه، اقتصاااااديةتمثاااال كيانااااات   ااااركاتهااااذ  ال
ة والب ارية علاى ياإلاى الاتحكم باالموارد البيب  اركاتأوصل تلا  ال

تلاا  المااوارد ماان  اسااتخدامحااد سااوا ،  ااي الوقاات ذاتااه أد  سااو  
العديااد ماان اآلثااار الساالبية علااى  بإحااداإلااى   ااركاتقباال تلاا  ال

مصاادر ال ذبر هاا التلاوب البيباي وننااأمان و البيبة وا نسان معاا ، 
ضارار باالمجتم  ككال، إ ا  ذلا  كلاه كاان  وبالتالي ا ،ال بيعية

البد للمحاسبة من الخروو عان إ ارهاا الت ليادال المتعاار  علياه 
 اااار يتصااا  بال ااامولية، ويعمااال علاااى رصاااد األحاااداب و إإلاااى 

 )عاااودط،الت ريااار عنهاااا ، ويتح ااام الننااا  لكا اااة أ ااارا  المجتمااا  
2008، 38). 

المت اياااااااد مااااااان المجموعاااااااات المختلناااااااة  االهتماااااااامومااااااان خاااااااالل 
والجهااااااااات  ،والمسااااااااتثمرين ،والعاااااااااملين ، ااااااااركاتكأصااااااااحاب ال

بالمساؤولية  وجماعاات الضا    اي المجتما  ،مختلنةال يةالحكوم
 اااااركة إدارط ال اهتمااااااممااااان ناحياااااة و ياااااادط  اااااركة لل االجتماعياااااة

، ختال هااااومتخااذال ال اارارات والجهااات ا  اارا ية الحكوميااة علااى 
وماااا تنرضاااه مااان  ،االجتماعياااة ن ااا ةباأل اااركة بأهمياااة دراياااة ال

، مان ت ييار النظارط الت ليدياة  ااي ضاا ية مان ناحياة أخار أعباا  إ
يؤخااذ  ااي الحساابان  هاااؤ ، ولااذل  أصااب  أدا ااركةالحكاام  علااى ال

والاذال بادور  أد   ،المعرو اة االقتصااديةبا ضا ة إلاى المعاايير 
والتااااي  االقتصاااااديةإلااااى تعمياااام الحاجااااة إلااااى تسااااجيل األحااااداب 

 .(19، 2009 سمرط، )أبو ركة لل االجتماعيتتعلم باألدا  

 :االجتماعيةولية سؤ مفهوم محاسبة الم 8-2
لل ااااركات  االجتماعيااااةيعااااد موضااااون المحاساااابة عاااان المسااااؤولية 

بهاااا  اااي اآلوناااة  االهتمااااممااان المواضاااي  التاااي ت اياااد لصاااناعية ا
ماااااان قباااااال المنظمااااااات المحاساااااابية المهنيااااااة والجهااااااات  األخياااااارط،

األكاديميااة  ااي الاادول ال ربيااة،  نااي الواليااات المتحاادط األمريكيااة 
( ALCPAأوضاااا  المجماااا  األمريكااااي للمحاساااابين ال ااااانونيين )

أن ماان ضاامن أهاادا  ال ااوابم  ،م1973  ااي ت رياار  المن ااور عااام
والماااااؤثرط  اااااي   اااااركةالخاصاااااة بال ن ااااا ةبياااااان تلااااا  األ المالياااااة

 ااااي البيبااااة   ااااركةالمجتماااا ، والتااااي تعااااد مهمااااة بالنساااابة لاااادور ال
 المحي ة بها. االجتماعية
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 اتخاااااذلهااااا تااااأثير علااااى  اجتماعيااااة   م اااااكال   نااااا هن ع اااا ذل لااااو 
تعظااايم ركة ماان ال اااهااد   ال ااركة، وألنال اارارات العامااة داخااال 

قاااد  الوحياااد، بااالوثاااروط المسااااهمين لااام يعاااد هاااو الهاااد   األرباااا 
داخاااال  نوالمسااااتنيديللبيبااااة، ينظاااار إلااااى الاااارب  علااااى أنااااه تاااادمير 

مت لبات األ را   االعتبار ي  األخذلم يتم  ال ركة، إذاوخارو 
 .(65 ،2010 )عبد النتا ، وخارجهال ركات األخر  داخل ا

قاااد  االجتماعياااةوعلاااى الااار م مااان أن المحاسااابة عااان المساااؤولية 
 تجاهلهاا، إال  اركاتأصبحت ح ي اة واقعاة مان الصاعب علاى ال

محادد باين المحاسابين والبااحثين علاى تعريا   اتنامأنه ال يوجد 
حيااااب  التعااااري ،بعااا  هاااذ   اسااااتعرا ويمكااان  لهاااا، وواضااا 

 إدارال أسالوب) :أنهاعلى  االجتماعيةعر ت محاسبة المسؤولية 
ليح اام رقاباااة  ؛يهااد  إلاااى تصااميم النظااام المحاسااابي ؛محاساابي

مبا اااااار بااااااين ت ااااااارير ال عالاااااة علااااااى األدا  عاااااان  رياااااام الااااارب  
 ،المحاسبية من جهة وبين األ خاص المسؤولين مان جهاة ثانياة

 (مسااتوياته ا داريااة لل ااركة بجمياا و  ااا  لهيكاال التنظاايم ا دارال 
 .(312 ،2011 )النعيمان، والصو ي،

محاساابي يخااتص  ااي عمليااة قياااج  نظااام) :بأنهاااويعر هااا م اار 
الصااان ات أو العمليااااات التااااي تحاااادب  يمااااا بااااين المن ااااأط والبيبااااة 

ثاااام ا  صااااا  عاااان اآلثااااار التااااي  حولهااااا، وماااانماااان  االجتماعيااااة
جمي  األ را  ذات العالقة، وأن الهد  الربيساي لتترتب عليها 

لل ااااركات  االجتماعيااااةلهااااا يتمثاااال  ااااي قياااااج التكااااالي  والنوابااااد 
 .(422، 2012 والسوي ي، ،)م ر (وا  صا  عنهاالصناعية 

  :االجتماعيةالمحاسبة  مجاالت 8-3

والتااااي عاااان  االجتماعيااااةهنااااا  العديااااد ماااان مجاااااالت المحاساااابة 
، وقاااد االجتماعيااةلمساااؤوليتها  ااركة  ري هااا تتضاا  ممارساااات ال

داخلياة  أن ا ة، حيب نجادها االجتماعية ن  ةجا ت  املة لأل
المنااااتا وحمايااااة  أن اااا ة العاااااملين، أن اااا ة)  ااااركةأال داخاااال ال

 أن اااا ةو  المجتماااا  ككاااال، أن اااا ةالمسااااتهل ( وأخاااار  خارجيااااة )
  هي:األربعة  االجتماعيةالبيبة( والمجاالت المحاسبة 

  الخاصة بالبيئة نشطةال: 

 ؛ال ااااركةالتااااي ت ااااوم بهااااا  ن اااا ةهااااذ  المجموعااااة كاااال األتمثاااال  
 لتخني  أو من  التلوب بجمي  صور  سوا  تلوت الهوا  بسبب 

ا  عاعات الصادرط عن عملياتها ا نتاجية أو الميا  واألراضاي 
لمصااادر  أاسااتخدام األكناا :وماان أمثلتهااا ،لااب النناياااتوابساابب ق

ل اوانين المحا ظاة  واالساتجابةالمواد الخاام  اي العملياة ا نتاجياة 
ن ااا  إدارات علااى ال ااركات الصااناعية لرقابااة أثاار  علااى البيبااة وا 

التاي قااد  ن ا ةويعتبار ن اا  الرقاباة علااى التلاوب مان األ ،البيباة
تنااااوم تكااااالي  الااااتحكم والرقابااااة نتيجااااة  ،ال ااااركاتتح اااام عوابااااد 

 اااركات  :مثاااال ذلااا  ،التاااي تااام تساااوي ها بعااا  الماااواد اساااترجان
 .(35،2010عيسى، ) األسمدط

  الخاصة بالعاملين نشطةال: 

المااااوارد الب اااارية مجاااااال  داخليااااا  وعنصاااارا  مهمااااا  ماااان أهاااام تمثاااال 
حيااااااب يهااااااتم المجااااااال بتلبيااااااة  ،االجتماعيااااااة ن اااااا ةمجاااااااالت األ

ويهد  إلى تحساين وضا  العااملين  ؛بال ركةمت لبات العاملين 
ل اريحة مهماة مان  االجتمااعيوالمساهمة  ي الر ا   ،ب كل عام

)سياساااااات علاااااى سااااابيل المثاااااال ال الحصااااار و  اااااراب  المجتمااااا ، 
الضااامان  الوقايااة الصااحية  تح ياام الرضااا الاااوظيني  التوظياا  
الم اياااا العينياااة والن دياااة للعااااملين(، ولعااال ماااا يميااا    االجتمااااعي

علااى العاااملين، األماار  ا  مبا اار تااأثيرا   ن اا ةاأل هااذا المجااال تااأثير
؛ الااذال يسااهل عمليااة ال ياااج  ااي  ااكل ن اادال بكاال يساار وسااهولة

والتكااااالي  المتعل ااااة بااااه  ،ال داخلاااايوذلاااا  نظاااارا  ألن هااااذا المجاااا
 .(27، 2009، )الناكون االقتصاديةتخض  لسي رط الوحدط 

  الخاصة بالمنتج وحماية المستهلك نشطةال: 

ا ذرضااااا  العمااااال  والمحا ظااااة علااااى هااااإعلااااى   ااااركاتتعماااال ال
 :(24،2009، )ر يم منها ن  ةعن  ريم بع  األ الرضا

لتاااو ير هاااام   ؛وجاااود نظااام تكاااالي  ا نتااااو ونظااام التساااعير -
 .رب  مناسب وعادل

ت اااااديم الضااااامانات والعمااااال علااااااى جاااااودط المناااااتا والخدمااااااة   -
 .الم دمة

لتاااااو ير كا اااااة البياناااااات  ؛بااااانظم التعبباااااة والت ليااااا  االهتماااااام -
والمعلومااات الال مااة علااى عبااوات المنااتا ب ااكل موضاااوعي 

  .وصادم

وم ترحاااات العماااال  علاااى السااال  والخااادمات  ب اااكاو األخاااذ  -
 .الم دمة ودراسة مسبباتها
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  الخاصة بالمجتمع ككل نشطةال: 

ليساات مع ولااة  المجتماا ،  هاايداخاال ال ااركات الصااناعية توجااد 
عليهااا ت ااديم  اجتماعيااا  ولكااي تكااون م بولااة  أ ااراد ،والعاان  عنااه،

وي مل هذا  عامة،التي تح م  ابدط  االجتماعيةبع  الخدمات 
التاااي تهاااد  إلاااى تح يااام  ابااادط  ن ااا ةالمجاااال مجموعاااة مااان األ

وا  ساا  المجاال  والعجا ط،كت  يل المعاقين  عام،للمجتم  ب كل 
قاماة حضاانة أل ناال المن  اة،  أمام  لبة الجامعات للتادريب، وا 
والمساهمة  ي الرعاية الصحية، ودعم المؤسساات الو نياة، كال 

للمجتمااا   االقتصااااديةالر اهياااة  هاااذا يهاااد  إلاااى تنمياااة وتح يااام
 .(26،2009 ،)حنيو

 :التنمية المستدامة  -9

 :مفهوم التنمية المستدامة 9-1

 ااي العديااد ماان الدراسااات  االسااتدامةتاام تناااول منهااوم وتحااديات 
 االتحااااادن اااارها  كمااااا( العااااالمالمحا ظااااة علااااى  ةاسااااتراتيجي)مثاااال 

 لل بيعااةالعااالمي  والصااندوم (LUCN) الاادولي لحنااظ ال بيعااة
(WWF )وبرنااااما األمااام المتحااادط للبيباااة (UNEP ) العاااام  اااي

و اااااااي  ،1991العاااااااام   اااااااي( بااااااااألر  العناياااااااة)وت ريااااااار 1980
                بالبيبااااااااااااااة والتنميااااااااااااااة المعنيااااااااااااااة( العالميااااااااااااااة اللجنااااااااااااااة)ت رياااااااااااااار

(WCED WORLD COMMISSION ON 
ENVIRONMENT)  كمااا نااوق  المنهااوم  ،1987 ااي العااام

ورياو  1978ستوكهولم  ي العاام  المتحدط  ي ي مؤتمرات األمم 
 .2002وجوهانسبرغ  ي العام  1992 ي العام 

 ا  عالميااا  كبياار  اهتمامااا  مصاا ل  التنميااة المسااتدامة  اكتساابولااذل  
بعااد ظهااور ت رياار لجنااة بورتالنااد مساات بلنا الم ااتر  الااذال أعدتااه 

حيااب  1987اللجنااة العالميااة للبيبااة والتنميااة المسااتدامة  ااي ساانة 
 اااي هاااذا الت ريااار علاااى  -غ أول تعريااا  للتنمياااة المساااتدامة صاااب
الحاليااااااة الراهنااااااة دون  االحتياجاااااااتالتنميااااااة التااااااي تلبااااااى  :أنهااااااا

 )عثماااااني، المساااااومة علااااى قاااادرط األجيااااال  ااااي تلبيااااة حاجاااااتهم
2013 ،6). 

 القياس المحاسبي عن التنمية المستدامة: 9-2

 عمليةيمثل ال ياج المحاسبي عنصر أساسيا  من عناصر 

عصااور التااي ت ااورت ال علااى ماار االهتمااام يالااذال ل اا ةالمحاسااب 
ال يااج المحاسابي ب اكل ج باي  اساتجابوقاد  ،المحاسبة خاللها

ة  يااااه، وذلااا  بجعاااال ياااثاااار التااااي تركتهاااا العواماااال البيبل يااااج اآل
ليخدم أ راضا  متعاددط  ؛بعادا  متعددطأال ياج المحاسبي يتضمن 

األهاااادا  الت ليديااااة للمخرجااااات هااااو أبعااااد ماااان  تااااذهب إلااااى مااااا
والتااااي تمثاااال أهاااادا ا  جدياااادط تسااااعى المحاساااابة إلااااى  ،المحاساااابية

قاااارارات  اتخاااااذ أل اااارا تح ي هااااا بتااااو ير المعلومااااات المالبمااااة 
وأن إخضااان  ،االجتماعيااةتساااهم  ااي تحسااين وتح ياام الر اهيااة 

والب ااااارية لل يااااااج  واالقتصاااااادية واالجتماعياااااةالبيبياااااة  التاااااأثيرات
 .(397-396، 2014 ،ال حادط) المحاسبي

أن أسااااالوب  (40 ،2013 )العرماااااو ي،ويضااااي  بهاااااذا الصاااادد 
كمؤ اااار ل ياااااج التنميااااة  االجتماااااعيعاااان أدا   ال ياااااج والت رياااار

إلااااى تااااو ير معلومااااات تعكااااج نتااااابا قياااااج  المسااااتدامة، يهااااد 
 التنميااة، السااتدامةالكليااة المؤديااة  واالجتماعيااةبيااة يالتااأثيرات الب

لاذل  األبعااد،  ي قياساها علاى مادخل قيااج متعادد  اعتمد والتي
 هذا األسلوب بالتالي: يتمي 

بيااة يتعكااج نتااابا قياااج العمليااات الب التااي معلوماااتال يااو ر. 1
لتح يااام التنمياااة  ؛التاااي يت لبهاااا ال اااانون كحاااد أدناااى واالجتماعياااة

 بينما يادور جاوهر ال ركة بتل  العمليات،قامت المستدامة حتى 
والمناتا  ،بية والب ريةيا  صا  عن المعلومات الب علىال ابمين 
 والتي قامت بها ال ركة  عال . ،والمجتم  المحلي ،والمستهل 

المعلومااات التااي يتضاامنها هااذا األساالوب تضااني داللااة بيبيااة . 2
ت ييم  عالية  هابما  ي ا  وب رية أكثر وضوح واقتصادية واجتماعية

 واقتصاااادية ،واجتماعياااة ،الماااوارد المساااتخدمة كمسااااهمات بيبياااة
 وب رية  ي التنمية المستدامة.

معلومااااات لألجهاااا ط الحكوميااااة المتخصصااااة المختلنااااة  يااااو ر. 3
 ااااااااي التعاااااااار  علااااااااى األدا  البيبااااااااي  اهتمامهاااااااااالتااااااااي يتركاااااااا  

ب ا   ، ي سبيل سعيها لتح يم التنمية المساتدامة ؛واالجتماعي
  تهااتم هااذ ذلاا ، حياابساابيل  ماان المبااالغ  ااي د عااهعمااا ت النظاار

 ات ااال اااتر  بتننياااذال اااركة  التااا اماألجهااا ط باااالتعر  علاااى ماااد  
ممااا  ،لضاامان حمايااة البيبااة ال بيعيااة ؛والمسااتويات التااي تحااددها
 .بيبية تسببه ال ركة من أضرار
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 المسؤولية االجتماعية بمجاالت التنمية المستدامة أنشطة( يبين عالقة 1شكل )

 من إعداد الباحثين(المصدر: )                   

 

 أن ااا ةأن كااال ن اااا  مااان  :مااان خاااالل ال اااكل الساااابم نالحاااظ
عملياااة  يسااااج  اااحجااار األ يهااا يوالتااا ،االجتماعياااةولية ؤ المسااا

تكلنة كل ن اا  مان  باحتسابت وم  يوالت ،االجتماعيةالمحاسبة 
ن كاال ن ااا  يتكاماال وياارتب  ماا  عالم اباال  اا ، و ااين اا ةاألتلاا  

 ال ركة.كل مجال من مجاالت التنمية المستدامة داخل 

 اااااااوم المحاسااااااابة ي ذالوالااااااا ي نجاااااااد أن ن اااااااا  المجتمااااااا  المحلااااااا
نناام ال اركة  با  باه مماا ت او و ام  التكلناة باحتسااب االجتماعية

 وأ ،نناامعملية ا  من يل ام قانونإسوا  كان ذل  بوجود  ،عليه
 امؤ ر  ي  من خالله يع ذوال ،يننام  وعبا  ن ال ركة ت ومأ

المتعلم بعملياة التنمياة المساتدامة مان وجهاة  االجتماعيللمجال 
 ي،والمتمثااال  ااا نظااار ال اااركة ،وكاااذل  ن اااا  العااااملين بال اااركة

ا ظااااة علااااى حالم يضاااا  أو  ،بهاااااعملياااة ت ااااوير وتااادريب العاااااملين 
لااااااااااااى عااااااااااااالو إضااااااااااااا ة با  وسااااااااااااالمة العاااااااااااااملين، صاااااااااااحتهم،
اسااااااابة حالم أن ااااااا ةكااااااال ذلااااااا  يعتبااااااار مااااااان  ،لااااااا إ...العااااااااملين

 بصااااورط تكلنااااة، االجتماعيااااةتبينااااه المحاسااابة  يوالتاااا االجتماعياااة
حاد أ هو الا الن ا  ي ابل مجال التنمية الب رية والذذه ونجد أن

 ي اااا بالااااثنجااااد أن الن ااااا  الكمااااا  مجااااالت التنميااااة المسااااتدامة،
 االجتماعياااااااةت اااااااوم المحاسااااااابة  ذالوالااااااا االجتماعياااااااةالمحاسااااااابة 

وتصاااااني   احتساااااابمااااان خاااااالل  ،التكاااااالي  البيبياااااة باحتسااااااب
 صااورط  دارط العلياااا  يعاان  ري ااه يع اا الالتكااالي  البيبيااة ،والااذ

 ييبااين مساااهمة ال ااركة  اا ذالوالا واضاحة عاان التكااالي  البيبيااة،
خيار مان ويب اى الن اا  األ ،التنمية المساتدامة ي  يمجال البيبال

ال وهااو ن ااا  المنااتا والمسااتهل  أ االجتماعيااةالمحاساابة  أن اا ة
ماان  ؛كباادتها يقيمااة التكلنااة التاا االجتماعيااةو يااه تبااين المحاساابة 

مان  ؛ناال رضاا المساتهل المناتا بصاورط جيادط ت ذاه ارظهإجل أ
لاااااى إضاااااا ة با  ل  درجاااااة أماااااان المناااااتا،ذوكااااا ،خاااااالل الجاااااودط

 لاام يت ااابم ن المنااتاأحااال  ييتحصاال عليهااا  اا ينات التاااالضاام
من وجهة  االقتصادالن المجال عالم ابل   يو  صنات،ام  المو 

قاماات ببيعهاا ماان  ينظار ال ااركة وهاو كميااة وحجام المبيعااات التا
ل  قيمااااة أو تكلنااااة ذوكاااا نتاجهااااا،عبت ااااوم  ينوعيااااة المنتجااااات التاااا

الن اا   ذاونجاد أن ها قدمتها ال ركة للمستهل ، ينات التامضال
ماان  الللمجااال االقتصاااد  اارؤ يتكاماال ماا  التنميااة المسااتدامة وكم

 .ال ركةر وجهة نظ

يناااااة وظ اأدابهااااان المحاسااااابة االجتماعياااااة مااااان خاااااالل عولهاااااذا  ااااا
 االجتماعياااةولية ؤ المسااا ن ااا ةأل االجتماعياااةالتكاااالي   احتسااااب
 التنمية المستدامة. يل ياج مساهمة ال ركة   ا ر ؤ تعتبر م
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 مؤشرات قياس التنمية المستدامة: 9-3

سااية يرب أبعاااد ااي أربعااة  ةالمسااتدامتتحاادد جوانااب وأبعاااد التنميااة 
، والب اااارية ،بيااااةيوالب ،واالجتماعيااااة ،وهااااى الجوانااااب االقتصااااادية

جميعااااا بااااننج المسااااتو   األبعااااادالبااااد ماااان التركياااا  علااااى هااااذ  و 
ولماااا كانااات أدوات قيااااج التنمياااة ساااوا  المؤ ااارات أو  ،همياااةألوا

 المعامالت 

 

ن هاااذ  المؤ ااارات ع ااا ،التنمياااة  ننساااهات اااتم مااان أهااادا  عملياااة 
خار  ألمان  تارط  منياة  ،ونوعهاا ،والمعامالت تختل   ي عاددها

وتعاادد أهاادا  التنميااة  الخااتال  نظاارا   ؛لااى أخاار إوماان من  ااة 
  .خبرط المتاحة والبيانات المتو رطواختال  األوليات وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ولية االجتماعية(.ؤ )المس عن طريق المحاسبة االجتماعية ةالمستدامالتنمية  مؤشرات( كيفية قياس 2شكل ) 
 )المصدر: من إعداد الباحثين(                

 

ن مؤ ااارات قيااااج التنمياااة المساااتدامة ألاااى هناااا إوتجااادر ا  اااارط 
الت ير   األخيرط ت يج ذ ه تختل  عن مؤ رات التنمية الت ليدية،

علااى  ،علااى جانااب معااين ماان جوانااب عمليااة التنميااة أ اار  الالااذ
ولاااايج لهاااا عالقااااة بجوانااااب  ،أسااااج أن هااااذ  الت ييااارات مساااات لة

نهااا تعكااج ع  ؛أمااا مؤ اارات التنميااة المسااتدامة، التنميااة األخاار 
ح ي ااااة أن الجوانااااب االقتصااااادية واالجتماعيااااة والبيبيااااة والب اااارية 

علااى أ ت يياار ي اار  وأال ومتداخلااة،هااي جوانااب مرتب ااة ومتكاملااة 
 الجواناب يخر  علاى بااقأنه يانعكج بصاورط أو باع  ؛جانب منها

 .(13-12، 2013 ،عثماني)
 أن ا ةعان  يوض  عالقة المحاسبة (2رقم )ومن خالل ال كل 

التكاالي  االجتماعياة  احتسابمن خالل  ؛االجتماعية ةالمسؤولي
مااان مجااااالت  اوماااا ي ابلهااا االجتماعيااة ن ااا ةلكاال ن اااا  مااان األ

ولية ؤ المس أن  ةوهو  الأول أليعتبر ا المستدامة، والذ التنمية 

ياال التنميااة المسااتدامة ماان ثالحتساااب قيمااة تم امؤ اار  االجتماعيااة
وتساتخدم مؤ ارات  بهاا.خالل كل مجال من مجاالتهاا والمتعل اة 

 :(87، 2013 ) تحى، قياج التنمية المستدامة ل رضين

للوقاااو  علاااى  ؛وقياساااها قياساااا دقي ااااتحدياااد حجااام الم اااكلة  -
 الوض  الراهن لها.

ؤ ر المستخدم من قبل  ي قياج حجام الم اكلة ماستخدام ال -
والوقااو   ،وت ياايم األدا  أوال ، ااي متابعااة الخ ااة الموضااوعة

 على الت دم نحو تح يم األهدا  ب   النظر على النترط.

 المستدامة:ولية االجتماعية والتنمية ؤ العالقة بين المس 9-4

التنمياااة و حظيااات العالقاااة باااين المساااؤولية االجتماعياااة لل اااركات 
، وأصاااب  األخيااارط اااي النتااارط المساااتدامة باالهتماااام ب اااكل مت اياااد 

ال ااابمون علااى تلاا  ال ااركات يسااعون إلااى التركياا   ااي أعمااالهم 
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 ،مجاااتمعهم مااان خاااالل اساااتراتيجيات محاااددط اااي علاااى األ نياااا  
االجتماعياااااة وا نتاجياااااة  ةن ااااا تعمااااال علاااااى دعااااام األعماااااال واأل

الخيرية  ي البالد، بهد  المسااهمة  اي التنمياة االقتصاادية مان 
جاناااب، وكساااب وال  وث اااة العماااال  وتعظااايم األرباااا  مااان جاناااب 

 .آخر

هي وليدط  :وت ير دراسات متعددط إلى أن المسؤولية االجتماعية
االقتصاااادية  المساااتدامة، وال اااراكة  اااي التنمياااة مت لباااات التنمياااة

لبنااااا  مساااات بل أ ضاااال لألجيااااال  ؛بااااين الدولااااة وال  ااااان الخاااااص
ال ادماااة، مااان خاااالل إيجاااااد ودعااام باااراما اجتماعياااة واقتصااااادية 

ماااااااااان االحتياجااااااااااات واألولويااااااااااات   اطتمسااااااااااوث ا يااااااااااة مسااااااااااتدامة 
 .  (http://www.aleqt.com/6/7/2016)الو نية

 للدراسة: العمليالجانب   -10

 :التعريف بالشركة عينة الدراسة  10-1

 ةالتمهيديااااالعمليااااات ب م1979 9 18  اااايت الدولااااة الليبيااااة أبااااد
ل  قاعااادط التصااااني  ذمرسااايا باااا ،قاماااة مجمااا  الحديااااد والصااالب 

وقاد  ،1989 9 9  اي ،الرسامي ا تتاحاهم تاوقاد  ليبيا،  ي الث يل
 ة،مديناة مصارات  ارقيكيلاو متار  12الصر  على بعد  اذقيم هأ
وتبلااغ ال اقاااة  هكتاااار، 1200قاادرها  األر علااى مساااحة مااان و 
ماااااان الصاااااالب  ساااااانويا    اااااان (13240009)نتاجيااااااة للمجماااااا   ا

صدر قرار مان الحكوماة الليبياة  م1991 8 18وبتاري   ،السابل
ن اااا  ال اااركة الليبياااة للحدياااد إن أب ااا م1991لسااانة  (669رقااام )

دارط وت ااا يل المجمااا  بااادال مااان الجهاااا  إتتاااولى  والتااايوالصااالب 
 صااااااااننت مجلااااااااة وقااااااااد .لمجماااااااا  الحديااااااااد والصاااااااالب التننيااااااااذال

(Arabstee )اركة  أكبر بال ركة الليبية للحديد والصلب كثال 
 2004عااااااام   ااااااينتاااااااو وتصاااااادير الحديااااااد والصاااااالب  عربيااااااة 

والوحدات  ا نتاجيةوتضم ال ركة الوحدات ، (78،2015 ،)عو 
مصاااااان  االختاااااا ال ) ا نتاجياااااةالوحاااااادات  :المسااااااعدط كمااااااا يلاااااي

، (2) رقااام الصااالبمصااان  ، (1مصااان  الصااالب رقااام )، المبا ااار
مصااااان  در لاااااة ال  اعاااااات ، سااااايا ألمصااااان  در لاااااة ال ضااااابان وا

علااااى  ةمصاااان  الدر لاااا، مصاااان  الدر لااااة علااااى الساااااخن، الخنينااااة
 المساااعدط أمااا وحاادات ا نتاااو (.وال ااال  الجلنااةمصاان  ، البااارد

كسااااجين ألمصاااان  ا، مح ااااة الكهربااااا  وتحليااااة الميااااا ) : ت اااامل

ور  الصاااااايانة ، ودطمعاماااااال مراقبااااااة الجاااااا، والهااااااوا  المضاااااا و 
 (.وتصني  ق   ال يار

فللللي  أسلللللوب القيللللاس وامفصللللاح المحاسللللبي المتبللللع 10-2
  الجانب العملي:

وذلا  مان  ،بعاادألسالوب ال يااج متعادد اأالدراسة علاى  اعتمدت
 صاااا   وعملياااة ا االجتماعياااةولية ؤ المسااا أن ااا ةخاااالل قيااااج 

المتعااددط ظهارهااا لأل اارا  إجاال أماان  ؛عنهااا  ااي ال ااوابم الماليااة
قياااج كاال ن ااا   ا النااون عمليااةذكمااا يبااين هاا .والجهااات المهتمااة

وماان  ،ربعااة بصاانة مساات لةألا االجتماعيااةولية ؤ المساا أن اا ةماان 
 )بادوال، التالياة والتاي بينهاا المعلومااتسلوب ألخالله يو ر هدا ا

2012 ،228.) 
 ن اااااا ةاأليااااااو ر معلومااااااات تعكااااااج نتااااااابا قياااااااج عمليااااااات . 1

دناااى مااان تح يااام األهااادا  ألوالتاااي تعكاااج الحاااد ا ،االجتماعياااة
 .االجتماعية

ا الناون ماان الت اارير معلومااات تضاني داللااة  نيااة ذيتضامن هاا. 2
بما ينيد  االجتماعيةوضوحا لتأثيرات العمليات  واجتماعية، أكثر

، االجتماعياة ي ت ييم  عالية الموارد المستخدمة  اي المسااهمات 
هااااادا  ألحياااااب تتمثااااال ا ،ارجي اااااوخا ا  د منهاااااا داخليااااااوالتاااااي يساااااتن
 اااااي التح ااااام مااااان المساااااتويات ال ياساااااية للعناصااااار االجتماعياااااة 

  المساااااتويات ذالمساااااببة للتلاااااوب، وذلااااا  مااااان خاااااالل م ارناااااة هااااا
ومااان خاللهاااا يمكااان ت يااايم  عالياااة مسااااهمة  بالمساااتويات النعلياااة،

 ال ركة.
معلومااااات لألجهاااا ط الحكوميااااة المتخصصااااة المختلنااااة  يااااو ر. 3

 ااااي التعااااار  علااااى ماااااد  و ااااا  ال اااااركة  مهاااااااهتماالتااااي تركاااا  
،ب اا  النظاار عمااا تتحملااه ماان مبااالغ االجتماعيااة  ابمسااؤولياته
حيااب تهااتم الجهااات بااالتعر  علااى مااد  التاا ام  ،لاا ذ ااي ساابيل 

والمساااتويات التاااي تحاااددها لضااامان  اال اااترا ات ال اااركة بتننياااذ
ضاارار أممااا تسااببه عمليااات ال ااركة ماان  ال بيعيااة، حمايااة البيبااة

وتااااأمين بيبااااة العماااال ماااان  ،و لضاااامان الحمايااااة الصااااحيةأة ياااابيب
لضمان تو ير السل  والخدمات بالكينياة  أو ،المخا ر الصناعية

 األ را  ذات العالقة. باحتياجاتتني  التي
ولية ؤ ر قيااااااج أال مجاااااال مااااان مجااااااالت المساااااذو اااااى حاااااال تعااااا

ناااااه ياااااتم ع( بصااااانة كمياااااة  116، 2009)النااااااكون،  االجتماعياااااة
        نأباااا :ن ذلاااا  ال يعنااااىأ  ياااار ال ياااااج الوصااااني، إلااااى  تجااااالاال
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وقااااد  عاااان ال ياااااج الن اااادال، باالبتعااااادالمحاساااابين لااااديهم مباااارر .
 عملاااااات المحاساااااابة علااااااى مناااااااهيم قياااااااج هندسااااااية واقتصااااااادية،

ولية ؤ المساا أن ا ةماا يمنا  المحاساابة  اي بياان  ال يوجاد وبالتاالي
 ةيااااالبيبم ياااااج ال) :مثاااال ،علااااى الم اااااييج المتاحااااة االجتماعيااااة

د  ؤ مماا يا ؛  الم ااييجذمان ها واالساتنادط (الني يابياةابية و يوالكيم
 ضااال وب يااااج أبصاااورط  االجتماعياااةولية ؤ ت اااارير المساااصااادور ل
 أن   صااا  المحاساابياعمليااة ال ياااج و  يجعاال ماان اامل ،ممااا أ

  ضل. أب كل  تكون

سالوب ألا اذها واساتخدماالدارساة  معادالن ع  ،ل ذلى إوبا  ارط 
ماان  ،االجتماعيااةة يولؤ المساا أن اا ة ااي عمليااة ال ياااج لتكااالي  

ربا  كال النتاابا بالصاورط  بهاد  ، صاا  عنهااا خالل قياسها و 
 منهااااا نتااااابا الجانااااب ان ل ااااتوالتااااي  ،الن ديااااة كلمااااا أمكاااان ذلاااا 

 دراساة من خالل ؛على البيانات الكمية االعتمادالعملي ومن ثم 
 ن اا ةأل، ورب هااا بتكااالي  انسااب التلااوب وحاادود  المساامو  بهااا

 .ليها الدراسةإة التي توصلت يالبيب

 :تحليل الجانب العملي  10-2 

ولية ؤ المسااااا أن ااااا ةقابماااااة تكاااااالي   تحليااااال ودراساااااة مااااان خاااااالل
 (1)الملحااام رقااام  بال اااركة الليبياااة للحدياااد والصااالب االجتماعياااة

 االجتماعياةولية ؤ المسا أن ا ةتكاالي  ل والتي تستند  اي ت سايمها
 أن ااااا ة ،البيباااااة أن ااااا ة) :هاااااي اجتماعياااااة أن ااااا ةربعاااااة ألاااااى إ

المحلااي(، المجتما   أن ا ة ،المناتا والمسااتهل  أن ا ة ،العااملين
يبااااين قابمااااة التكااااالي  االجتماعيااااة بال ااااركة  (1)والجاااادول رقاااام 

ومااان م 2013نهايااة عاااام   ااايا هااي ماااالليبيااة للحدياااد والصاالب ك
ولية ؤ المسااا أن ااا ةخاااالل تتبااا  بناااود قابماااة التكاااالي  الخاصاااة ب

والبنااااااود  - مراكاااااا  التكلنااااااة -حساااااااباتها الربيسااااااة ) االجتماعيااااااة
 ،ماان خااالل ال يااارات المتكااررط اوالتااي تاام تجميعهاا ،(النرعيااة لهااا

علااااى الساااااجالت ذات  واال اااااالنالم اااااابالت ال خصااااية  يضااااا  أو 
 أن ا ةما  حساابات  متما ايةتكاون  يلكا ؛العالقة بسنة الدراساة

ل اااركة الليبياااة للحدياااد والصااالب، داخااال ا االجتماعياااةولية ؤ المسااا
وجااه أن ال ااركة ت ااوم بالصاار  الن اادال علااى أعلااى الاار م ماان و 

التبوياااااااب   اااااااي إجااااااارا ات عملياااااااة ا  هناااااااا  قصاااااااور  أن إالكثيااااااارط 
جااال توجياااه ال ياااد أمااان  ،االجتماعياااةالمحاسااابي لتلااا  الحساااابات 

 يالساابب الربيساا وقااد يكااون المحاساابي لكاال ن ااا   يمااا يخصااه.
يااتم  يلكاا ؛االجتماعيااةولية ؤ المساا ن اا ة ااي عاادم وجااود بنااود أل

ظهاار   ايتحميل كل بند بماا يخصاه   ال اوابم المالياة الختامياة، وا 
الاااااادليل  يهااااااا  اااااادوبنو  اجتماعيااااااةعااااادم وجااااااود مراكاااااا  تكلنااااااة  و
سااعد  ااي عمليااة ال ااركة، والااذال يالمعمااول بااه داخال  بيسااحمال

ال اارار المناسااب والمالباام  ااي الوقاات المناسااب قباال دخااول  اتخاااذ
ن أ (85، 2011 يؤكااااد )جمعااااة،و  ،ل ااااركة  ااااي تكااااالي  الن اااالا

 ،جاااااودط ال اااااارارات تتوقاااااا  علااااااى جااااااودط المعلومااااااات المحاساااااابية
ب ااكل  الدؤ تاا ؛ال ياار جياادط إن المعلومااات :وبالتااالي يمكاان ال ااول

 لى قرارات  ير جيدط.إعام 

 أن اا ةظهااار التكااالي  الخاصااة بإضاارورط  أيضااا وتبااين الدراسااة
ماا  ت ااورات مسااتخدمي البيانااات  تما اايا   ؛االجتماعيااةولية ؤ المساا

، جمعاااااة) ويوضااااا  م خاااااارجيين،أداخلياااااين  انو االمالياااااة ساااااوا  كااااا
المجتماااا   الحتياجاااااتالنمااااو المت ايااااد  :نبااااأ ( أيضااااا39، 2009
تتمثاال  ااي وجااوب  ،جدياادط علااى المحاساابة يل ااى مهامااا   يالمحلاا

 االجتماعيااااةتاااو ير المعلومااااات التاااي تسااااهل مااان أدا  الوظاااااب  
 اساتخدامو ياادط  ،يت لب توسي  مجال عمال المحاسابةو  ، ركةلل

بالمناهيم والمن ل ات الخاصة  واالستعانة ،المعلومات المحاسبية
التااااي قااااد تساااااهم  ااااي تحديااااد عالقااااة   خاااار بااااالعلوم ا نسااااانية األ

 اااراد وم اااالبهم األ باحتياجاااات واالجتمااااعي االقتصاااادالالن اااا  
تاو ير المعلوماات وبذل  يساعد النظاام المحاسابي  اي  وأهدا هم،

 اسااتخدام ااي كينيااة  ال اارار وأيضااا   اتخاااذالتااي تساااهم  ااي تح ياام 
 للموارد.ال ركات 

المعاصااارط نجااادها ت ااادم ت اااارير ال اااركات كماااا أن المحاسااابة  اااي 
نهاا أكماا  ،مالية ت ليدياة لخدماة المسااهمين والم رضاين المماولين

مااد  و  ، ااركاتلل واالجتماااعيت اادم ت ااارير عاان األدا  البيبااي  ال
بالت اااااريعات واللاااااواب  ال انونياااااة والمسااااااهمات ال وعياااااة  االلتااااا ام

وقياساااااها  ي اااااي تح يااااام الر اااااا   ااااي المجتمااااا  المحلااااا االختياريااااة
ماان خااالل األساالوب متعاادد األبعاااد  ،وا  صااا  المحاساابي عنهااا

وباااذل  يتجااااو  ا  صاااا  الماااالي الت ليااادال ليااادخل  اااي مجااااالت 
 ،والمجتمااااا  ككااااال )حناااااانحمايااااة البيبياااااة والمساااااتهل  والعاااااملين 

2014، 362). 

ولية ؤ المسااا أن ااا ةنماااوذو الم تااار  للتكاااالي  عااان الومااان خاااالل 
الخاصاااة  تلاا  التكااالي ساايتم عاار  نساااب تمثياال  ؛االجتماعيااة

  كاااال  ياااتم تناولهااااوالتاااي ساااو   ،االجتماعياااةولية ؤ المسااا أن ااا ةب
 :تياآل على النحو  حد على
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أن ال ااااركة لااااديها أربعااااة  :ماااان خااااالل الجاااادول السااااابم نالحااااظ
 كالتالي: يوه ،االجتماعيةولية ؤ للمس أن  ة

   األعمااااااالت ااااااوم ال ااااااركة بالعديااااااد ماااااان ة: يللللللالبيئ نشللللللطةال    
ماان  ااأنها  التاايالصاايانة  أعمااال وأيضااا   ،الوقابيااة وا جاارا ات

 للنماوذوأن تمن  الملوثات البيبية داخال ال اركة وخارجهاا و  اا 
  تي:لى اآلإالبيبية تن سم  ن  ة عن األ ،الم تر  للتكالي 

 تكاليف الوقاية البيئية: 

 أن اااا ةويتبااااين ماااان خااااالل النمااااوذو الم تاااار  لحصاااار تكااااالي  
ن ال ركة لم ت م بأال إننام على الوقاية أ، االجتماعيةولية ؤ المس

ماان خااالل المسااتندات الخاصااة بتكااالي   :ذلاا ويتضاا   ،البيبيااة
عادم وجاود  لاىإذلا   اي  ويرج  الساببالبيبية،  ن  ةالوقاية لأل

البيباااااة داخااااال الااااادليل  ن ااااا ةتبوياااااب خااااااص ببناااااود تكاااااالي  األ
ساااابي، والااااذال يضاااام جمياااا  المصاااااري  المتعل ااااة بالوقايااااة احمال



 بحوب الندوط العلمية األولى للعلوم االقتصادية                       l 2017 مارج  lعدد خاص  l 5 lالمجلد  l االقتصاد واألعمالمجلة دراسات 
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ومنظومااات الوقايااة مااان ال ااا ات العادماااة  ،ة لتلاا  األجهااا طيااالبيب
 وال بار وجمي  الملوثات.

 ةيتكاليف الرقابة البيئ: 

 ،االجتماعيااةولية ؤ المساا أن اا ةماان خااالل ك اا  التكااالي  عاان 
 والساابب علااى الملوثااات، رقابيااة ال تكااالي أنااه ال توجااد أيتضاا  

لااااى عااااادم وجااااود تبويااااب لحسااااابات التكاااااالي  إيرجاااا    ااااي ذلاااا 
ننااااام ماااان ال ااااركة علااااى إن عاااادم وجااااود أ كمااااا البيبااااة، ن اااا ةأل

لااااى حاااادوب تكااااالي  إ الدؤ يساااا ؛الرقابااااة تكااااالي  الوقايااااة وأيضااااا  
وماااان خااااالل  م الخااااارجي،أالن اااال البيبااااي سااااوا  كااااان الااااداخلي 

والحاادود المسااامو   االنبعاثااات يااااج جااداول ال اارا ات المسااجلة ل
ساااايؤدال ذلاااا   ؛االنبعاثاااااتبهااااا وال ياااار مساااامو  بهااااا  ااااي بعاااا  

سااوا   ،ثااار الن اال البيباايآلمعالجااة  تكااالي  إضااا ية لااىإماار األ
م خاااارو ال اااركة والمتمثااال  اااي أ اااي ال اااركة  ا  كاااان الن ااال داخليااا

 تجاو  الحدود المسمو  بها.

 تكاليف المنع البيئية: 

ة، وهاي يجل من  الملوثات البيبأقامت ال ركة بتكبد تكالي  من 
)األسبسااتوج(،  ، مااادطالعبااارط عاان الااتخلص ماان العااا ل الحاارار 

 حيااب قاماات ال ااركة بالتعاقااد ماا   ااركة روتااارال الدوليااة المتحاادط
وقااد كاناات نسااب تكااالي   ،2013 لساانة (6) رقاام الع ااد بموجااب

 (%68)مااا ي اااارب  البيبياااة ن اا ةالمناا  ماان مجماااون تكااالي  األ
كماا  (%39) االجتماعياةولية ؤ المسا أن ا ةتكاالي   إجماليمن 

 .االجتماعيةولية ؤ المس أن  ةهي مبينة  ي قابمة تكالي  

 تكاليف القياس والتقييم البيئي: 

البنااااد  يمااااا يخااااص تكااااالي  ال ياااااج  ذاال تكااااالي  بهااااأال توجااااد 
والت ياااايم، بااااالر م ماااان وجااااود قساااام حمايااااة البيبااااة بااااعدارط الوقايااااة 

 ا  ال سااام بأخاااذ ال ياساااات وأيضااا ذان بهاااو الصاااناعية، وي اااوم العاااامل
ت ياااااايم األثاااااار البيبااااااي لل ااااااركة ككاااااال وعلااااااى وجااااااه الخصااااااوص 

الم اااعة التاااي  ال ياساااات الخاصاااة بالمصاااادر ، وأيضاااا  االنبعااااب
 ألثر البيبي لها.لن ب ياسها، وت ييما ي وم العاملي

 تكاليف الفشل الداخلي والخارجي: 

من نسبة تكاالي   (%18) ما ي ارب وجدت نسبة تكالي  الن ل
ولية ؤ المساا أن اا ةجمااالي تكااالي  إالبيبااة ونساابتها ماان  ن اا ةاأل

  التكااااااالي  ذن هااااااأوالساااااابب  (،%10.3)بال ااااااركة  االجتماعيااااااة
تتعلم بحادثة تسارب المياا  داخال المكاتاب والتاي تام ساحبها مان 

ة، سااو  تتضاا  ماان ياان هنااا  تكااالي    اال بيبأالمباااني، كمااا 
عاااان المعاااادالت المساااامو  بهااااا، والتااااي  االنبعاثاااااتخااااالل  يااااادط 

ة يااماان خااالل الجااداول المخصصااة لتو ياا  التكااالي  البيب تتضاا 
د ال ااااارا ط المساااااجلة و ااااام معااااادالت ال ياااااادط والااااان ص عااااان حااااادو 

 لل انون المعمول به داخل ال ركة. والم ب ة و  ا   ،لالنبعاثات

  ةيالبيئ نشطةال  أصول استهالكتكاليف: 

ة من مجمون تكالي  يالبيب ن  ةاأل أصول استهال كانت نسبة 
ولية ؤ جمالي التكالي  المساامن  (%14) حوالي ةيالبيب ن  ةاأل

 االجتماعيااااة ن اااا ةاأل تصااااني ويمكاااان  (،%8.0) االجتماعيااااة
 لى: إالبيبية  ن  ةوالخاصة بمجال األ

ال ااااا ات، الحاااارارط،  ،الرقابااااة علااااى التلااااوب )ال بااااار، الهااااوا . 1
الااا ( والتاااي لهاااا تاااأثير علاااى ...الر وباااة، ا ضاااا ط، الضوضاااا 
من خالل الرقابة عليهاا عان  ،العاملين داخل ال ركة أو خارجها
مان خاالل  ،المسمو  بها ودحدال ريم أخد ال را ات والتأكد من 

 متابعة تل  المصان  بعد وجود تسربات بها.

خاالل بيعهاا ودخولهاا  نما (الننايات) الصلبةالمواد  است الل. 2
، وعاادم ب ابهااا  ااي ا ساامنتصااناعة  :خاارط، مثاالأ ااي صااناعات 

 منها. االستنادطمكان واحد ال يتم 

تساتخدم  معالجة الميا  العادماة )الصاناعية، والساودا ( ساوا . 3
و ميااا  أماان خااالل دخولهااا  ااي العمليااة الصااناعية،  ، ااي التبريااد

الصاار  الصااحي لمساااكن العاااملين التابعااة لل ااركة، ماان خااالل 
 واالساتنادط ي تبريد المصان   استخدامها ةإعادط تدويرها ومعالج

وضااااا  مياااااا  البحااااار باااااننج درجاااااة الحااااارارط  عاااااالو  اااااي منهاااااا،
 والموصنات المسمو  بها.

والتاي  ،وحصر المواد الم عة واألجه ط ذات ا  اعانمتابعة . 5
ماان خااالل أخااذ قرا اتهااا وحنظهااا  ،تاادخل ضاامن عماال المصااان 

 وسليمة.منة آ ي أماكن 

تبااان تبويااب الاا  ماان خااالل ذو  ،ماان المااواد الخ اارط الااتخلص. 4
 لى )تكالي  المن ( وذل  قبل حدوب أال من تكالي إالتكالي  
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 وأيضاا  ال علاى العنصار الب ار جل المحا ظة أوذل  من  ؛الن ل 
أن ال ااركة قااد  (6 ،2013 حيااب بااين ) ااكاب، ،البيبااة المحليااة
سبسااتوج، عاان  رياام ألاا  متاار مرباا  ماان األ 12تخلصاات ماان 

  ران مخصصة لذل .أالحرم  ي 

  أن اا ةلااى عاادط إالعاااملين  أن اا ةتن ساام  :العللاملين أنشللطة 
        هااااي محاااال الدراسااااة وهااااي تعتباااار م ساااامة داخاااال ال ااااركة التااااي

. 

 داراتا  قساااام و أ اااي عااادط  ن ااا ةداخلياااة، وتتمثااال تلااا  األ أن ااا ة
مان خاالل ال ياارات  ن ا ةوقاد تام حصار تلا  األ ،داخل ال اركة

 دارط التاااادريب، قساااامإ :وهااااي ،تهااااااعلااااى بيان واال ااااالنالمتعااااددط 
 المرتباااات، قسااام الساااالمة وقسااام ا  ناااا  وقسااام الصاااحة المهنياااة

خاااالل سااانة  ا  موظنااا 7139 بلاااغ عااادد العااااملين بال اااركة،حياااب 
تن ساااام و  (،3الموضاااا  بالجاااادول ) علااااى النحااااو م2013الدراساااة 
 لنموذو التكالي  الم تر  إلى:  العاملين و  ا   أن  ة

 

 م2013( يبين عدد العاملين بالشركة الليبية للحديد والصلب لسنة 3جدول )

6241 1020 213 7048 

4 20 0 24 

44 32 9 67 

6289 1072 222 7139 

 

  الوقاية والسالمة للعاملين أنشطةتكاليف: 

من خالل ت بيام  بسالمة العاملين، ا  خاص ا  اهتمامتولى ال ركة 
وتحديااد المنااا م  ،ووضاا  التوصاايات والخ اا  الوقابيااة ،ال ااوانين

وتمي هااااا بمااااا يلاااا م ماااان  ،الصااااناعية المحظااااورط و اااابه المحظااااورط
ساااايجة والحااااواج  ماااا  ضاااارورط وسااااابل السااااالمة كالعالمااااات واأل

 مااة والمالبمااة، ويرجاا  الساابب  ااي لالاألخااذ بتحو ااات األمااان ا
ساليمة اللاى التصار ات  يار إن الحوادب  ي مجال الصناعة وقو 

لااى عاادم سااالمة ظاارو  العماال ننسااها إ وأ ،ماان قباال األ ااخاص
 التاااا مذا إ( ماااان الحااااوادب %98نااااه يمكاااان مناااا  وقااااون )أب علمااااا  

تباااان قواعاااد الساااالمة ب اااكل ايجابياااة مااا  الجميااا  باااالخ وات ا 
 أعااادتوقاااد  ،جباتاااهاثناااا  أداباااه لو أدقيااام مااان جاناااب كااال عامااال 

  لاى جا بيين خصاص الجا  إال ركة محل الدراسة البحة م سامة 
حكاااااام الننياااااة التاااااي تضااااامنت كا اااااة التعليماااااات ألل :ول منهاااااااأل

 ؛عمااالوا ر ااادات التااي يتوجااب مراعاتهااا عنااد تننيااد مختلاا  األ
كماااا خصاااص الجااا   الثااااني  لضااامان ساااالمة العمااال والعااااملين،

ساج وال واعاد ت األ  ون السالمة التي تضمنؤ حكام ا دارية ل ألل
 تعليماات ونظام الساالمة للعااملين.الالتنظيمية التي تكنال ت اوير 

 ،السااالمة تسااتل م تكااالي  ماان ال ااركةالوقايااة و  أن اا ةن ع اا اولااذ
العااملين  أن ا ةتكاالي   جماليإ حيب بل ت نسبتها بالنسبة إلى

 وليةؤ المساااااا أن اااااا ةجمااااااالي تكااااااالي  إ ونساااااابتها إلااااااى ،(18%)

ولية ؤ المساااا أن اااا ةحسااااب قابمااااة تكااااالي   ،(%5) االجتماعيااااة
 .الم ترحة االجتماعية

  تدريب ومكافئات العاملين أنشطةتكاليف: 

ولية ؤ المسااااااا أن ااااااا ةوماااااان خاااااااالل النماااااااوذو الم تااااااار  لتكاااااااالي  
دارط التاااااادريب بال ااااااركة ت ااااااوم بتاااااادريب إ نإ، تبااااااين االجتماعيااااااة

دارات والمصااااااان  العاااااااملين داخاااااال ال ااااااركة، علااااااى مختلاااااا  ا 
بال ااركة، وكاااذل  نتيجااة تعااادد اللجااان التاااي ت ااوم بعااادط المختلنااة 

 (تآمكا اا) مباالغن ال اركة ت ااوم بصار  ع ا ،مهاام داخال ال ااركة
ولية ؤ المس ن  ةعلى قابمة التكالي  لأل بنا    حيب   ،اللجان لهذ 

الم ترحاااة كانااات نسااابة تكاااالي  التااادريب والمكا باااات  االجتماعياااة
البناد  ذاونسابة ها (،%26) العااملين أن ا ةجمالي تكالي  إلى إ
 .(%7.1) االجتماعيةولية ؤ المس أن  ةجمالي تكالي  إلى إ

 تكاليف الصحة والسالمة المهنية للعاملين: 

صاابة والحاوادب داخال ال اركة حااالت ا  باسات بالت وم ال اركة 
حياب  ،مراجعات المرضى بالعيادط الربيسية داخل ال ركة وأيضا  

ت دم ال ركة الخدمات ال بية كما ت وم بعملياة الك او ات ال بياة 
للعااااملين، كماااا ت اااوم ال اااركة بعع اااا  العااااملين قيماااة مسااات  عة 

  ذجماااااالي هاااااإلعملياااااة العاااااالو بالعياااااادات، حياااااب كانااااات نسااااابة 
ونساابة  (،%2)العاااملين  أن اا ةجمااالي تكااالي  إ لااىإالتكااالي  
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 االجتماعياااةولية ؤ المسااا أن ااا ةجماااالي تكاااالي  إلاااى إا البناااد ذهااا
(0.63%). 

  العاملين أنشطة أصول استهالكتكاليف: 

ل ابماة  العاملين و  اا   أن  ةخاصة ب أصولتتواجد بال ركة عدط 
تواجد  اختال ، وهي تختل  حسب االجتماعية ن  ةاأل أصول

وكاناات نساابة  بااه،ومااون ي  الااذال بيعااة العماال  وأيضااا   ،العاااملين
ما  ،2013العاملين خالل سنة  أصول استهال مجمون تكالي  

ولية ؤ المساااا أن اااا ةجمااااالي تكااااالي  إ ماااان نساااابة (%54) هنساااابت
 .(%14.8)البال ة  االجتماعية

   المنتا والمستهل   أن  ةوتن سم  :المنتج والمستهلك أنشطة
ولية ؤ المساااااا أن اااااا ةحسااااااب قابمااااااة النمااااااوذو الم تاااااار  لتكااااااالي  

 لي: ما يلى إ االجتماعية

  جودة المنتجتكاليف مراقبة: 

جماااالي إلاااى إبل ااات نسااابة تكاااالي  مراقباااة الجاااودط للمناااتا  حياااب
وبذل  يكون نسبة  (،%1.90)المنتا والمستهل   أن  ةتكالي  

ولية ؤ المساااااا أن اااااا ةجمااااااالي تكااااااالي  إلااااااى إا البنااااااد ذتمثياااااال هاااااا
 .(%0.05) االجتماعية

  المنتج واختباراتتكاليف تحليل: 

المناااااتا  أن ااااا ةجماااااالي تكاااااالي  إلاااااى إا البناااااد ذتمثااااال نسااااابة هااااا
جماااالي ا لاااى إالبناااد  ذاويكاااون نسااابة هااا (،%1.40)والمساااتهل  

 .(%0.04) االجتماعيةولية ؤ المس ن  ةأل يالكل

 تكاليف التفتيش على المنتج: 

المنااتا والمسااتهل   أن اا ةجمااالي تكااالي  إلااى إا البنااد ذنساابة هاا
ولية ؤ المساااا أن اااا ةلااااى مجمااااون تكااااالي  إونساااابته  (،14.20%)

 (.%0.4) االجتماعية

 تكاليف جودة المنتج: 

   المنااتا والمسااتهل  أن اا ةجمااالي تكااالي  إ لااىإا البنااد ذنساابة هاا
ولية ؤ المسااااا أن ااااا ةجماااااالي تكاااااالي  إلاااااى إونسااااابته  (،0.10%)

 (.%4.1) االجتماعية

 
 

  المنتج أنشطة أصول استهالكتكاليف: 

المناااااتا  أن ااااا ةلاااااى مجماااااون تكاااااالي  إا البناااااد ذكانااااات نسااااابة هااااا
لااى مجمااون التكااالي  إا البناد ذونساابته هاا (%82.40)والمساتهل  

 (.%2.5) االجتماعيةولية ؤ المس أن  ة

توجااد تكااالي   ال بأنااه االجتماعيااةولية ؤ ويتضاا  ماان قابمااة المساا
ال قضااايا تخااص أويرجاا  ذلاا  لعاادم وجااود  خاصااة بالمسااتهل ،

 .ال تعويضاتأو أالمنتا 

  أن اااا ةتتضاااامن  ي:المحللللللمجتمللللع لولية ؤ المسلللل أنشللللطة 
التاي تسااهم بهاا ال اركة  ن ا ةألمجموعة من ا يالمجتم  المحل

نساااااان وتح يااااام  ساااااعاد اإنها أوالتاااااي مااااان  ااااا ،لمجتمااااا األ اااااراد 
)باااان  :مل علااااى العناصاااار التاليااااةتوت اااا ،االجتماااااعي االساااات رار

 :(103 ،2015 محمد،
 .يجاد  رص عمل جديدطإ -

 .المجال الصناعيتدريب وتأهيل خريجين جدد للعمل  ي  -
 .دعم المؤسسات التعليمية والث ا ة -
 .دعم الخدمات والمؤسسات الخاصة بالرعاية الصحية -
 .والمؤسسات الرياضية والتر يهية ن  ةدعم األ -
 .التبرعات والمساهمات الخيرية -
 .عاقةا  الو دتوظي   -

، وذلا  ماان يوت ادم ال اركة العدياد مان الخاادمات للمجتما  المحلا
والماااؤتمرات والنااادوات  ،االحتنااااالتوتجهيااا   ،خااالل المسااااعدات

 التكالي  حساب  ذوتن سم هي، التي تهم المدينة والمجتم  المحل
 لى: إنموذو قابمة التكالي  الم ترحة 

  االعتباريةالجهات  أنشطةتكاليف: 

المجتماااا   أن اااا ةلااااى مجمااااون تكااااالي  إا البنااااد ذبل اااات نساااابة هاااا
ولية ؤ المساا أن اا ةجمااالي تكااالي  إلااى إونساابته  (،%6)ي المحلاا

 (.%0.6) االجتماعية

  واالحتفاالتة يجهات الدينال أنشطةتكاليف:  

    يالمجتمااا  المحلااا أن ااا ةلاااى مجماااون تكاااالي  إا البناااد ذنسااابة هااا
ولية ؤ المسااااااااا أن ااااااااا ةلاااااااااى مجماااااااااون تكاااااااااالي  إونسااااااااابته  (4%)

 (.%0.4) االجتماعية
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  السكان المحليين أنشطةتكاليف: 

    يالمجتمااا  المحلااا أن ااا ةلاااى مجماااون تكاااالي  إا البناااد ذنسااابة هااا
ولية ؤ المسااااااا أن ااااااا ةجماااااااالي تكاااااااالي  إلاااااااى إونسااااااابته  (،90%)

 .(%10.5) االجتماعية

 :النتائج  -11

ليهاا إمن خالل ماا ت ادم يمكان صايا ة النتاابا التاي تام التوصال 
  ي هذ  الدراسة  ي الن ا  التالية:

ولية ؤ المسا أن ا ةظهاار المحاسابة عان همياة بال اة  أهنا  . 1
  صااا  عنهااا،ماان خااالل قياسااها وا  ؛داخاال ال ااركة االجتماعيااة

مان  باات  المت ايادطضا و  للنتيجة و  ،االجتماعيةتلبية للم الب 
 .لها عالقة مبا رط بال ركة يالمجتم  الت

لهااااا عالقااااة مبا اااارط بااااالعلوم  االجتماعيااااةولية ؤ المساااا أن اااا ة. 2
 والعلاااااوم ،وا دارط ،االجتمااااانوعلاااام  ،االقتصااااااد :مثاااال ،األخاااار 
 االجتماعيااااةولية ؤ المحاساااابة عاااان المساااا تساااات ي وال  ،ةالت بي ياااا
 . را  ذات العالقةت ديم معلومات دون التنسيم باأل بمنردها

ولية ؤ المساااا أن ااا ةال ت اااوم ال اااركة بت بياااام المحاسااابة عاااان . 3
ولية ؤ باااالر م مااان وجاااود بناااود متعاااددط تخاااص المسااا ،االجتماعياااة
 يكماان  ااي والساابب ،ننااام عليهااات ااوم با  أنهااا، ماا  االجتماعيااة

  .االجتماعيةولية ؤ همية المسألدارط درا  ا إعدم 
 للنماااوذو و  اااا   االجتماعياااةولية ؤ ت ااادم ال اااركة خااادمات المسااا. 4

 العاااملين أن اا ةوماان ثاام  ،ةيااالبيب ن اا ةاأل ي اا الم تاار ، وذلاا 
 .المنتا والمستهل  أن  ةوكذل   ،يالمجتم  المحل أن  ةو 
 ااار هاااام ل يااااج مجااااالت التنمياااة ؤ م االجتماعياااةالمحاسااابة . 5

 المستدامة من وجهة نظر ال ركة.

قاادرها  بنساابة االجتماعيااةولية ؤ المساا ي اا يالن ااا  البيباا  جااا. 6
  يمساهمة ال ركة عن  ر ؤ وهو م ىولالمرتبة األ ي  (55%)

 المستدامة.التنمية ب يالمجال البيب
 رهاقااد بنساابة االجتماعيااةالمساابولية  ين ااا  العاااملين  اا  جااا. 7
 يمساهمة ال اركة  اعن انية وهو مؤ ر ثالمرتبة ال ي  (28%)

 التنمية المستدامة.ب الالمجال الب ر 

   بنسبة االجتماعيةولية ؤ المس ي  يجا  ن ا  المجتم  المحل. 8
 ي ااار لمسااااهمة ال اااركة  اااؤ وهاااو م الثالثاااةالمرتباااة  ي ااا (11%)

 التنمية المستدامة.ب االجتماعيالمجال 
 االجتماعيااااةولية ؤ المساااا يجااااا  ن ااااا  المنااااتا والمسااااتهل   اااا. 9

مساهمة ال اركة عن قل وهو مؤ ر المرتبة األ ي  (%3)بنسبة 
 التنمية المستدامة.ب االقتصادالالمجال  ي 
يتعاااار  مااا   ال االجتماعياااةولية ؤ المسااا أن ااا ةن بياااان إ. 10 

  الرب .تح يم هام   يهد  ال ركة  
بياااة داخااال يقياساااات ب بأخاااذن ال اااركة ت اااوم أباااالر م مااان . 11 

نهاااا لااام ت ااام أ األخااار ، إالوالملوثاااات  االنبعاثااااتال اااركة ل يااااج 
كااد ماان قياسااات أوذلاا  للت ،جرا  قياسااات خااارو حاادود ال ااركةعباا

ظهاااااار نوعياااااة إ يوهاااااذا يسااااااعد ال اااااركة  اااااالمحلاااااي،  المجتمااااا 
ن ال اركة أ إلىالسبب ويرج  ذل  وجدت، ن إ  خر الملوثات األ

بياااان تكاااالي   يا يسااااعد  اااذوهااا من  اااة صاااناعية،  ااايموجاااودط 
 الخارجية.بية يالب ن  ةاأل
 االختبااااراتكانااات تكاااالي  مراقباااة الجاااودط قليلاااة وتكاااالي  . 12 

 ويرجااا  ذلااا  أيضاااا، منخنضاااةتكاااالي  الجاااودط كاااذل   للمناااتا و
 .صوللألالعالية  ةال يم إلى األمر

ال ماااان خااااالل إ ال ااااركة بالمسااااتهل  د لاااا اهتمااااامال يوجااااد . 13
  اذللمسااتهل  وهاا أصااولتوجااد  نهااا الأ ،كمااا تااو ير جااودط المنااتا

عاادم وجااود بساابب  علااى المااد  البعيااد  يضاار بساامعة ال ااركةقاد 
 .ل هتكالي  خاصة بالمست

نهاااا المناااتا وذلااا  أل أصاااولب عاااالي اهتماااامال اااركة  يتع ااا. 14
 .تح يم الجودط يتساعد ب كل  عال  

 مااانن اااا ات ا و  يمباااانكال صاااولانناااام علاااى األ وجااادي ال. 15
 يتدن ييساهم   الذال قد األمر ،يلمجتم  المحلا لخدمة ال ركة

 سمعة ال ركة.

 :التوصيات  -12

 االجتماعياااااة ن ااااا ةاأل أصاااااولعلااااى ال اااااركة  صااااال وبيااااان . 1
 صاااولاأل اسااتهال حااال  يو اا و الم تاار ،ذمااو نلل و  ااا   ،وتبويبهااا

  انتهااابعااد  صااولم األيعااادط ت يااال ااركة إ إدارطعلااى يتعااين  هنااع 
بتكاااالي  التركياااب  احاااال تحميلهااا ي ااا ا  يضاااأو  ي،نتااااجا  هااااعمر 
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 أصاااااول  النتيجاااااة تااااانعكج علاااااى كا اااااة ذن هاااااأ،كماااااا  والصااااايانة
  .االجتماعية ن  ةاأل

خااااد  مااااام المبااااادرط أعلااااى ال ااااركة الليبيااااة للحديااااد والصاااالب . 2
،ساااوا   االجتماعياااةولية ؤ بت بياام وممارساااة المحاسااابة عااان المسااا

المناااتا  أن ااا ة وأ، العااااملين أن ااا ة وأبياااة يالب ن ااا ةكانااات األ
و أمااان خاااالل قياساااها  ،يالمحلااا المجتمااا  أن ااا ة وأوالمساااتهل  

ن ال ااااركة ت ااااوم ،وذلاااا  أل ال ااااوابم الماليااااة ي صااااا  عنهااااا  ااااا 
 ي ااا ا  ن هناااا  قصاااور أال إ ن ااا ة  األذعلاااى هااا ينناااام النعلااا با

 .عملية التوجيه والتصني 
لية ؤو مجاااااال المسااااا  اااااي هماااااا قدمتاااااتسااااات ي  ال اااااركة تحدياااااد . 3

لل يااااااج  المحاسااااابي النماااااوذوتباعهاااااا إمااااان خاااااالل  االجتماعياااااة
 .االجتماعيةلية ؤو  صا  عن المسوا 

الرقابااة و م يعلااى ال ااركة التركياا  علااى تكااالي  ال ياااج والت ياا. 4
تتح اااام نتيجااااة  البيباااايتكااااالي  الن اااال  ألنوذلاااا   التلااااوبعلااااى 

 تل  التكالي .لهمال ال ركة إ
ما  بناود  م تاتال يضرورط ت وير ال اوابم المالياة الختامياة لكا. 5

ساااهم ت والتاايسااية يوحساااباتها الرب االجتماعيااةلية ؤو المساا أن اا ة
 المستدامة.بيان مجاالت التنمية   ييضا أ

 صااااااا   لل ياااااااج وا يو محاساااااابذنمااااااو  يالعماااااال علااااااى تبناااااا. 6
 .االجتماعيةلية ؤو المس أن  ةلتكالي   المحاسبي

ن ال ركة سو  عو الم تر   ذخالل ت بيم ال ركة للنمو  من. 7
 االجتماعياااة والاااذال ن ااا ةناااون مااان التاااوا ن باااين تلااا  األ ع ااايت

 على توا ن مجاالت التنمية المستدامة. بدور  ينعكج
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 31/12/2013 قائمة التكاليف االجتماعية بالشركة الليبية للحديد والصلب الملحق/

 البيان االجتماعيةولية ؤ المس أنشطةتكاليف 

 كلى جزئي تحليلي البيئية:  نشطةتكاليف ال 

    .جهزة الغازات العادمةألتكاليف الوقاية ل

   - العينات خذمأتكالي  الك   عن ن ا  

   - جه ط التحميلأتكالي  الك   عن 

   - نابيبألتكالي  الك   على ا

   - ظهار ال يمإتكالي  الك   على ن ا  

  -  .جهزة الغازات العادمةألالوقاية لمجموع تكاليف 

    .جهزة منظومة الغبارأتكاليف 

   - العينات مأخذتكالي  الك   على ن ا  

   - وعية التجم أنابيب أتكالي  الك   على 

   - تكالي  الك   على مراو  ال ن 

   - تكالي  الك   على المصنيات

  -  .جهزة منظومة الغبارأمجموع تكاليف 

    .تكاليف الوقاية لمنظومة الترسيب

   - الترسيب وملح اتها أحوا تكالي  الك   على 

   - ك   ال يوت اآلالتتكالي  الك   على 

   - تكالي  الك   على المضخات وملح اتها

  -  .مجموع تكاليف الوقاية لمنظومة الترسيب

    .ار المبكرذنم جهزة األتكاليف الوقاية ل

   - كسيد الكربونأول أتكالي  الك   على مجسمات  ا  

   -  ارات البيبية الضوبية والصوتية الخارجيةإتكالي  الك   على 

   - نية الداخليةب ارات الإتكالي  الك   على 

  -  .المبكر امنذار لألجهزةمجموع تكاليف الوقاية 

    .ف الرقابة على منظومة ضخ المياهيتكال

   - األحوا تكالي  الك   على 

   - تكالي  الك   على قنوات التصر 

   - تكالي  الك   على الروا   العلوية

  -  .الرقابة على منظومة ضخ المياه فتكاليمجموع 

    .المنع أنشطةتكاليف 

   - مواد صدي ة للبيبة استخدامتكالي  

   - مصادر ال اقة استخدامتكالي  

   9,099,938 سبستوجأل"التخلص من مادط ا التلوب الة مصادر إتكالي  

   - تكالي  تدريب على التعامل م  المواد الضارط بالبيبة

   25,147 كسيد الكربونأ ينثا تأس واناتكالي  تعببة 

   12,441  نا  مين على سيارات اأتكالي  ت

   12,130 تكالي  المصنيات

   18,700 والح راتتكالي  مبيدات ال وار  

   - تكالي  تخ ين ومناولة المواد الضارط

  9,168,355  .المنع أنشطةمجموع تكاليف 
 ج
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 البيان االجتماعيةولية ؤ المس أنشطةتكاليف 

 كلى جزئي تحليلي البيئية:  نشطةتكاليف ال 

    .تكاليف القياس والتقييم

   - تكالي  متابعة مستويات المواد السامة

   - بخرطألدخنة واألتكالي  متابعة مستويات المواد السامة با

  -  .مجموع تكاليف القياس والتقييم

    .الرقابة أنشطةتكاليف 

   - .ةالهوا ، الما ، الترب" التلوبتكالي  عمليات الرقابة على 

   - الضوضا  لوبتتكالي  عمليات الرقابة على 

   - المخلنات الصناعية والنناياتتكالي  عمليات الرقابة على 

  -  .الرقابة أنشطةمجموع تكاليف 

    والخارجي. الداخليتكاليف الفشل 

   - رالهوا ، التربة، الميا ، األم اتكالي  معالجة 

   - والضوضا  والننايات الصحيتكالي  معالجة الصر  

   - تكالي  معالجة تسريبات المواد الم عة

   5,184 األحوا تكالي  حادثة تجم  الميا  المسربة من 

   11,050 تكالي  السي رط على الحرابم

   166,478 ا  نا تكالي  مواد 

   2,242,987 مين على الحرابمأتكالي  الت

  2,425,699  والخارجي. الداخليمجموع تكاليف الفشل 

    .البيئية نشطةل ا أصول استهالكتكاليف 

   568,778  الميا ، الهوا ، والمامصنيات ومنظومات تن ية وقياج  استهال قس  

   23,525 "النباتي  البيولوجية "ال  ا صولاأل استهال قس  

   581,933 ن ل المواد الخ رط أصول استهال قس  

   719,756 النظا ة العامة من الملوثات أصولقس  استهال  

  1,893,992  .البيئية نشطةل ا أصولمجموع تكاليف استهالك 

 13,488,047   .البيئية نشطةمجموع تكاليف ال 

   - العاملين:  أنشطةتكاليف 

    .تكاليف الوقاية والسالمة للعاملين

   21,457 تكالي  الوقاية الصناعية للعاملين

   18,739 نيتكالي  سالمة العامل

   485,216 تكالي  معدات السالمة للعاملين

   111,539 تكالي  بدل للعاملين

   548,136 مين على حياط العاملينأتكالي  الت

  1,185,086  .مجموع تكاليف الوقاية والسالمة للعاملين

    .تكاليف تدريب ومكافئات العاملين

   719,255 للعاملين استثنابيةتكالي  مكا بات 

   80,591 االجتماعيةتكالي  مساهمة ال ركة  ي صندوم الرعاية 

   36,811 تكالي  مكا بات التدريب

   215,188 بالداخل تكالي  التدريب

   617,620 تكالي  التدريب بالخارو
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 البيان االجتماعيةولية ؤ المس أنشطةتكاليف 

 كلى جزئي تحليلي البيئية:  نشطةتكاليف ال 

  1,669,466  .مجموع تكاليف تدريب ومكافئات العاملين

    .تكاليف الصحة وسالمة العاملين

   124,263 تكالي  الخدمات ال بية

   3,977 تكالي  الصحة والسالمة المهنية

   16,000 وأجه ط وأدوات العيادط معداتتكالي  

   4,000 دوية وم هراتأتكالي  

  148,240  .مجموع تكاليف صحة وسالمة العاملين

    .العاملين أصول استهالك

   3,478,559 العاملين أصول استهال مصاري  

  3,478,559  .العاملين أصول استهالكمجموع 

 6,481,351   .العاملين أنشطةمجموع تكاليف 

   - المنتا والمستهل  أن  ةمصاري  

    تكالي  مراقبة الجودط للمنتا

   10,994 تكالي  مواد مراقبة جودط المنتا

   2,000 مراقبة جودط المنتاتكالي  تحليل مواد 

   350 تكالي  معايرط مواد مراقبة جودط المنتا

  13,344  .مجموع تكاليف مراقبة الجودة للمنتج

   - .المنتج واختباراتتكاليف تحليل 

   10,221 المنتا واختباراتتكالي  مواد تحليل 

  10,221  .المنتج واختباراتمجموع تكاليف تحليل 

   - .التفتيش والمراقبة للمنتجتكاليف 

   100,696 تكالي  مواد التنتي  والمراقبة

  100,696  .مجموع تكاليف التفتيش والمراقبة للمنتج

   - .المنتج تكاليف جودة

   978 تكالي  مواد كل  جودط المنتا

  978  .المنتج تكاليف جودة

   585,209 .المنتج أصولمصاريف استهالك 

   - المستهل مصاري  

  585,209 - المنتا والمستهل  أصول استهال مصاري  

 710,448   .المنتج والمستهلك أنشطةمجموع تكاليف 

   - -المحلى: المجتمع  أنشطة

    .الجهات االعتبارية أنشطةتكاليف 

   15,997 تكالي  مصلحة الجوا ات

   69,055 تكالي  اللجنة األمنية

   43,755 ال ر ةتكالي  جها  

   10,821 عينية مساعداتتكالي  

   15,007 تكالي  صيانة مست نيات ومراك   بية

  154,634  االعتبارية.الجهات  أنشطةمجموع تكاليف 
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    .ندواتالمناسبات و الدينية و اللجهات ا أنشطةتكاليف 

   28,776 ال رآنيةتكالي  المساب ات 

   24,500 ومؤتمرات وندواتتكالي  مساب ات 

   30,723 الخدمات أدارط كل + ميا ( م دمة منأتكالي  خدمات )

   30,544 تكالي  ن ل لجهات خارجية من قبل إدارط الن ل

  114,543  .ندواتالو  مناسباتالدينية و الجهات ال أنشطةمجموع تكاليف 

    والهالي.مقدمة للسكان  أنشطةتكاليف 

   75,216 تكالي  مكا بات خارو ال ركة

   700 ا عاقة الذو  ومؤسساتتكالي  مساعدات م دمة للجمعيات الخيرية 

   405,790 تكالي  إ نا  حرابم بالمجتم  المحلى

   1,220,940 المجتم  المحلى وأهالي نا حينالتكالي  تسكين 

   756,226 تكالي  الميا  المو عة خارو ال ركة والمضخة للمدينة

  2,458,872  والهالي.مقدمة للسكان  أنشطةمجموع تكاليف 

 2,728,049   ي.المجتمع المحل أنشطةمجموع تكاليف 

 23,407,895   االجتماعيةولية ؤ المس أنشطةتكاليف  إجمالي

 

 

 

 

 

 

 
  


