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اقية باإلبالغ عن االستدامة   قياس مدى التـزام الشركات العر
 :GRI ومعاييـر ESG / ISX / S & P ا ملؤشرات

ً
 وفق

اقية املدرجة   بحث تطبيقي في عينة من الشركات املساهمة العر
في سوق العراق لألوراق املالية 

إيمان جواد أحمد الخفاجيأ. د. طالل محمد علي الججاوي
 قسم املحاسبة - كلية اإلدارة واالقتصاد 

 جامعة كربالء
جمهورية العراق

امللخص 1

تتعامل االستدامة مع الشركات كوحدة اجتماعية تؤثـر في املجتمع  وتتأثـر به؛ لذا فإن هذا املجتمع يحتاج إلى معرفة 
التأثيـــرات االجتماعيــة والبيئيــة، باإلضافــة إلــى التأثيـــرات االقتصاديــة ألنشــطة الشــركات وبشــفافية، ولذلــك أهــم  املبــادرات 
العامليــة إلعــداد  تقاريـــر االســتدامة هــي مبــادرة اإلبــالغ العامليــة )GRI(، وهــي منظمــة غيـــر ربحيــة تعــزز االســتدامة االقتصاديــة 
 لإلبــالغ  عنهــا، وإعــداد التقاريـــر لجميــع الشــركات واملؤسســات التـــي تســتخدم علــى 

ً
والبيئيــة واالجتماعيــة، وتوفــر إطــاًرا شــامال

نطاق واسع في جميع أنحاء العالم من خالل وضع معاييـر للمبادرة وإقرارها؛ بهدف تطبيقها على أساس متسق عاملًيا، وإتاحة 
لغــة مشتـــركة وطريقــة موحــدة للشــركات وأصـــحاب املصلحــة لإلبــالغ ، وفهــم تأثيـــر الشــركات علــى االقتصــاد والبيئــة واملجتمــع، 
وزيــادة جــودة وضمــان شــفافية املعلومــات ألصـــحاب املصلحــة، ومنهــم األجيــال القادمــة، ممــا يتيــح قــدًرا أكبـــر مــن املســاءلة، 

وبالتالــي تـــزويد أصـــحاب املصلحــة بالقــدرة علــى تحديــد ومقارنــة التأثيـــر ملختلــف الشــركات.

ويهدف البحث إلى توظيف معاييـر  GRI لتحليل محتوى التقاريـر املالية السنوية لعينة من الشركات املدرجة في سوق 
العــراق لــأوراق املاليــة؛ ملعرفــة مــدى التـــزامها باإلبــالغ عــن أنشــطتها االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة، ومعاييـــر الحوكمــة 
 S & P لتحقيــق مســئوليتها تجــاه املجتمــع وفًقــا ملنظــور التنميــة املســتدامة. ومعرفــة عالقــة شــفافية اإلبــالغ وفًقــا ملقيــاس 
 GRI  للشــركات املســاهمة العراقيــة املدرجــة بســوق العــراق لــأوراق املاليــة بمســتوى إبــالغ  هــا عــن االســتدامة وفًقــا ملعاييـــر

.ESG / ISX ومؤشــرات 

 GRI  وبينت نتائج البحث أن مستوى التـــزام الشركات العراقية )عينة البحث( باإلبالغ عن االستدامة وفًقا ملعاييـــر     
 S & P كانت ضعيفة وبنسبة 29.10% لضعف إبالغ   الشركات عن أغلب املؤشرات ومن خالل مقياس ESG / ISX ومؤشرات
للشفافية تم قياس درجة الشفافية في اإلبالغ ، فكانت النتيجة 39.53 %، وهي أيًضا ضعيفة، مما نتج عنه ضعف مساهمة 

الشركات العراقية عينة البحث في تحقيق التنمية املستدامة خالل الفتـرة )2015-2014(.

الكلمات املفتاحية: االستدامة االقتصادية والبيئية واالجتماعية، معاييـر  GRI، محاسبة االستدامة.

املقدمة

يشــهد العالــم منــذ ثالثــة عقــود أزمــات اقتصاديــة وبيئيــة واجتماعيــة كثيـــرة وخطيـــرة، مثــل اختــالل التنــوع البيولوجــي، 
وتقلــص املســاحات الخضــراء، وتلــوث املــاء والهــواء، وعمالــة األطفــال، والعمــل القســري، وانتشــار البطالــة، وإفــالس الشــركات 
الكبـــرى... إلــخ، تحــت هــذه الظــروف دعــت األمــم  املتحــدة املجتمــع الدولــي لوضــع حلــول وقائيــة وعالجيــة، وعلــى أثـــر ذلــك توصلــت 
دول العالم إلى إجماع حول انتقاد نموذج التنمية املتبع »نموذج الحداثة« الذي نتج عنه نمط حياتـي استهالكي تبذيـري للموارد 
املتاحة، وبهذا ظهر مفهوم التنمية املستدامة كبديل لنموذج الحداثة. وتأتـي أهمية استدامة الشركات واإلبالغ عنها من أنه لم 
تعد سمعة الشركة قائمة على مراكزها املالية فقط حسب النظرة التقليدية، ولم يعد هدفها تعظيم الربح، فانهيار الشركات 
العاملية وإفالسها وعدم قدرتها على االستمرارية  أدى إلى ظهور مفاهيم جديدة في بيئة األعمال، ولعل أهمها مسئولية الشركات 

 *  تم استالم البحث في أكتوبـر 2017، وقبل للنشر في ينايـر 2018، وتم نشره في مارس 2020.
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فــي ســوق  الشــركات املدرجــة  مــن  الســنوية لعينــة  املاليــة  التقاريـــر  GRI لتحليــل محتــوى  إلــى توظيــف معاييـــر  البحــث  يهــدف 
العــراق لــأوراق املاليــة؛ ملعرفــة مــدى التـــزامها باإلبــالغ عــن أنشــطتها االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة، ومعاييـــر الحوكمــة لتحقيــق 
مســئوليتها تجــاه املجتمــع وفًقــا ملنظــور التنميــة املســتدامة. ومعرفــة عالقــة شــفافية اإلبــالغ وفًقــا ملقيــاس S&P للشــركات املســاهمة 
العراقيــة املدرجــة بســوق العــراق لــأوراق املاليــة بمســتوى إبــالغ  هــا عــن االســتدامة وفًقــا ملعاييـــر GRI ومؤشــرات ESG/ISX. وبينــت 
 ESG/ISX ومؤشــرات GRI نتائــج البحــث أن مســتوى التـــزام الشــركات العراقيــة )عينــة البحــث( باإلبــالغ عــن االســتدامة وفًقــا ملعاييـــر
كانــت ضعيفــة وبنســبة 29.10% لضعــف إبــالغ   الشــركات عــن أغلــب املؤشــرات ومــن خــالل مقيــاس S&P للشــفافية تــم قيــاس درجــة 
الشــفافية فــي اإلبــالغ ، فكانــت النتيجــة 39.53 %، وهــي أيًضــا ضعيفــة، ممــا نتــج عنــه ضعــف مســاهمة الشــركات العراقيــة عينــة 

البحــث فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة خــالل الفتـــرة )2015-2014(.
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والتـــي تتـــرجم مــدى مســاهمة الشــركات فــي عمليــة التنميــة املســتدامة، وذلــك مــن خــالل قيــاس مــدى تبنيهــا ألبعــاد االســتدامة فــي 
أدائها البيئي واالجتماعي إلى جانب األداء االقتصادي، والتـــزامها بقواعد الحوكمة، والذي يعبـــر عن مدى اســتجابتها لحاجات 
ومتطلبات املجتمع، ومدى حـرصها وقدرتها على استدامة االستمرارية، وقياس شفافية إفصاحها عن مدى تبنيها لتلك األبعاد.

الدراسات السابقة

دراســة )هاتــف، 2006(، »إدراك املســئولية االجتماعيــة للشــركات الصناعيــة العراقيــة واإلفصــاح عنهــا فــي التقاريـــر 
لهــذه  االجتماعيــة  للمســئولية  العراقيــة  الصناعيــة  الشــركات  إدارات  إدراك  بيــان مســتوى  إلــى  الخارجيــة« وهدفــت  املاليــة 
الشركات ومستوى اإلفصاح الحالي عن هذه املسئولية في التقاريـر املالية الخارجية  ، وأسباب تدني مستوى هذا اإلفصاح.

وتوصــل إلــى أن إدارات الشــركات الصناعيــة العراقيــة تــدرك مســئوليتها االجتماعيــة بشــكل مرتفــع فــي املجــاالت األربعــة 
فــي  )العامليـــن واملجتمــع واملستهلكيـــن والبيئــة(. وتدنــي إفصــاح الشــركات الصناعيــة عــن مســئوليتها االجتماعيــة  املدروســة 
تقاريـــرها املاليــة الخارجيــة، وذلــك نتيجــة عــدم تحديــد مفهــوم املســئولية االجتماعيــة، وعــدم وجــود أنظمــة وتعليمــات مهنية أو 

 عــن عــدم تحديــد طريقــة وأســلوب اإلبــالغ فــي هــذا املجــال.
ً

حكوميــة تلــزم بذلــك، فضــال

دراســة )العرموطــي، 2013(، »أثـــر محاســبة االســتدامة علــى تقاريـــر اإلبــالغ املالــي فــي الشــركات الصناعيــة املســاهمة 
العامــة األردنيــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان«، وهدفــت إلــى التعــرف علــى أثـــر محاســبة االســتدامة علــى تقاريـــر اإلبــالغ املالــي فــي 
الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية املدرجة في بورصة عمان بعدم وجود أثـر ذي داللة إحصائية لعناصر محاسبة 
االســتدامة )العناصر البيئية، العناصر االجتماعية، العناصر االقتصادية( على تقاريـــر اإلبالغ املالي في الشــركات الصناعية 
املســاهمة العامــة األردنيــة، وذلــك مــن وجهــة نظــر املديـريـــن املالييـــن واملحاسبيـــن واملدققيـــن والعامليـــن فــي أقســام املحاســبة.

دراسة )عبد املنعم والعجلوني، 2013(،  »تقاريـر االستدامة... التجسيد الحقيقي للحاكمية املؤسسية في الشركات: 
تقاريـــر  التعــرف علــى مفهــوم  إلــى  مــن وجهــة نظــر مدققــي الحســابات الخارجييـــن األردنييـــن«، وهدفــا فيهــا  دراســة ميدانيــة 
االســتدامة وأثـــر اإلبــالغ عنهــا بالنســبة للشــركات، وأثـــر الحاكميــة املؤسســية فــي التنميــة املســتدامة فــي املجتمعــات املطبقــة لهــا، 
وتوضيــح كيفيــة تجســيد تقاريـــر االســتدامة ملفهــوم الحاكميــة فــي الشــركات، وتوصــال إلــى أن تقاريـــر االســتدامة تعتبـــر التطبيــق 

الصـــحيح للحاكميــة املؤسســية، مــن حيــث جلــب االســتقرار إلــى األســواق التـــي تعمــل مــن ضمنهــا الشــركات. 

دراســة )عبــد الرحيــم، 2015(،  »قيــاس أثـــر تطبيــق املؤشــر املصــري ملســئولية الشــركات عــن التنميــة املســتدامة فــي 
ضبــط األداء املالــي مــع دراســة ميدانيــة علــى الشــركات املصريــة املقيــدة بالبورصــة«، وهــدف فيهــا إلــى بنــاء نمــوذج مقتـــرح لقيــاس 
املؤشــر املصري ملســئولية الشــركات عن عملية األداء املالي وتحديد تأثيـــر مكونات هذا املؤشــر على قياس الضبط املالي لهذه 
الشــركات. واســتنتج أن أهمية املؤشــر املصري ملســئولية الشــركات تتضـــح في أنه يمكن اســتخدامه في قياس حجم املعلومات 
التـــي تتيحهــا الشــركات مــن خــالل اإلفصــاح االختيــاري عــن ممارســاتها فيمــا يخــص الحوكمــة والبيئــة واملســئولية االجتماعيــة، 
كمــا إنــه يعتبـــر ضماًنــا أال يكــون قيــام الشــركة بــدور اجتماعــي أو بيئــي ناتــج عــن قــرار فــردي قــد يتغيـــر بتغيـــر الفــرد أو الظــروف، 

كمــا إن املؤشــر يســاهم فــي زيــادة روح املنافســة بيـــن الشــركات.

دراســو )أحمــد، 2015(، فقــد هــدف فــي بحثــه »تحليــل محتــوى اإلفصــاح املحاسبـــي عــن التنميــة املســتدامة للشــركات 
املسجلة بالبورصة املصرية«، وهدفت إلى اكتشاف مدى إفصاح الشركات عن التنمية املستدامة من خالل تحليل محتوى 
التقاريـــر املاليــة الســنوية لعينــة مــن الشــركات املســجلة فــي البورصــة املصريــة. وتوصــل إلــى أن الشــركات املصريــة تفصـــح عــن 
التنميــة املســتدامة ألنشــطتها  فــي تقاريـــرها الســنوية وليــس فــي تقاريـــر مســتقلة عــن التنميــة املســتدامة، وأن هــذا اإلفصــاح لــم 
يســتوِف متطلبــات املبــادرة العامليــة إلعــداد  التقاريـــر  )GRI(. ووجــود عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة بيـــن كل مــن: حجــم 

الشــركة وإيـــراد الســهم الواحــد وبيـــن قيــام الشــركات باإلفصــاح عــن التنميــة املســتدامة.

 Sustainability Reporting & the Global Reporting Initiative-“  )Broman & Östberg، 2008( دراســة 
Antecedents and Motives Affecting the Practice in Five Swedish Companies”، وهدفــت إلــى تحليــل األســباب التـــي 
مــن أجلهــا تقــوم الشــركات الخمــس الســويدية باإلبــالغ عــن االســتدامة واألســباب التـــي تجعلهــم يقومــون بذلــك وفًقــا ملعاييـــر 
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مبادرة اإلبالغ العاملية ) GRI( إلى أن ممارســة االســتدامة واإلبالغ عنها وفًقا ملعاييـــر)GRI( هو نتيجة ألســبقيات متمثلة بحجم 
الشركة ونوع الصناعة والتقاريـر التقليدية وهيكل امللكية التـي يحـركها أصـحاب املصلحة. ومن الدوافع التـي تؤثـر على قرار 
الشــركة ملمارســة االســتدامة هي تحفيـــز املوظفيـــن، وزيادة الشــفافية، وتحسيـــن التواصل مع أصـــحاب املصلحة الخارجييـــن. 

أمــا الدوافــع لاللتـــزام بمعاييـــر )GRI( فتتعلــق باملزايــا الهيكليــة، مثــل قابليــة املقارنــة واالتســاق بيـــن التقاريـــر.

 Social and Governance )ESG) ،Investigating Environmental«   ،)Amankwah & Abonge, 2011( دراســة
considerations in Venture Capital & Private Equity firms«، والتـــي بينــت إلــى أن الهــدف هــو التحقيــق فيمــا إذا كانــت 
املشــروعات الناشــئة وشــركات املســاهمة  الخاصة تدمج قضايا )ESG( ضمن أنشــطتها  لتعزيـــز االســتدامة، وتحليل كيف أن 
اختــالف الثقافــات والســياقات املؤسســية فــي البلــدان املختــارة قــد تؤثـــر علــى الصناعــات التـــي تعتمــد مبــادئ )ESG(. وخلصــا 
إلــى وجــود مســتويات ملموســة مــن إدمــاج اعتبــارات )ESG( بيـــن املستثمريـــن فــي املشــروعات الناشــئة والشــركات املســاهمة  
البيئيــة والقضايــا االجتماعيــة، مثــل  مــوارد أكثـــر لحــل املشــكالت  مــن خــالل اعتمــاد  إلــى زيادتهــا  الخاصــة، ولكنهــم بحاجــة 

التقنيــات النظيفــة واألعمــال الخيـــرية للمجتمــع.

دراسة ) The Adoption of Gri-practices and the Effect  on Financial Performance“ ،)Jadoon, 2016”، والتـي 
هــدف إلــى فحــص العالقــة بيـــن اعتمــاد ممارســات GRI وتأثيـــره فــي األداء املالــي للشــركة، وبشــكل أكثـــر تحديــًدا دراســة مــا إذا 
كانــت الشــركات التـــي تطبــق معاييـــر GRI )فــي املتوســط أكثـــر ربحيــة( أفضــل أداء باملقارنــة مــع الشــركات نفســها التـــي ال تطبــق 
املمارســات نفســها. وخلــص إلــى أنــه ال توجــد عالقــة بيـــن اعتمــاد ممارســات GRI وأدائهــا فــي أســواق األســهم  والتدفــق النقــدي 
املتوقــع وكلفــة رأس املــال، وأن نتائــج هــذه الدراســة ال تدعــم نتائــج الدراســات الســابقة. وأن تأثيـــر ممارســات GRI )التقاريـــر 
املتكاملة( والقيمة التـــي تخلق للشركات وأصـــحاب املصالح كما هو معلن عنها من قبل واضعي املعاييـــر ال تـــزال غيـــر واضـــحة.

أهمية البحث

تتمثــل البيئــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة فــي أي بلــد مــن مجموعــة مــن الشــركات العاملــة فــي ذلــك البلــد ضمــن 
االقتصــاد الكلــي للبلــد بجانــب القطاعــات األخـــرى، والشــركات كوحــدات اقتصاديــة واجتماعيــة ضمــن االقتصــاد الجـــزئي البــد 

أن يكــون تأثيـــرها كبيـــرا جــًدا فــي البيئــة الكليــة للبلــد.

هذه املكونات االقتصادية والبيئية واالجتماعية يـــزداد تأثيـــرها باملجتمع إيجاًبا أو سلًبا، ولتحديد هذا التأثيـــر يتطلب 
قيــاس مــدى التـــزام هــذه الشــركات باإلبــالغ عــن مســتوى التأثيـــر ودرجــة مســئوليتها مــن الجانــب االقتصــادي والجانــب البيئــي 
 عــن مــدى التـــزامها بإرشــادات الحوكمــة لضبــط هــذا التأثيـــر، ومــن جانــب آخـــر مــدى شــفافية 

ً
والجانــب االجتماعــي، فضــال

الشــركات مــن خــالل قيــاس مــدى اإلفصــاح عــن جوانــب التأثيـــر، وهنــا تكمــن األهميــة التطبيقيــة الكبـــرى للبحــث عندمــا 
تســتديم الشــركات فــي املجتمــع.

أهداف البحث

توعية وتثقيف الشركات املساهمة املدرجة في سوق العراق لأوراق املالية واملساهميـن وأصـحاب املصالح بأهمية - 
.GRI اإلبالغ عن االستدامة عن طريق إعداد تقاريـر  االستدامة وفًقا ملعاييـر

العــراق -  فــي ســوق  الشــركات املدرجــة  مــن  الســنوية لعينــة  املاليــة  التقاريـــر  GRI لتحليــل محتــوى  توظيــف معاييـــر 
لــأوراق املاليــة ملعرفــة مــدى التـــزامها باإلبــالغ عــن أنشــطتها االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة ومعاييـــر الحوكمــة 

لتحقيــق مســئوليتها تجــاه املجتمــع وفًقــا ملنظــور التنميــة املســتدامة.

S & P/ ISX / ESG لقيــاس أداء الشــركات العراقيــة -  معرفــة املشــكالت واملعوقــات التـــي تواجــه تطبيــق مؤشــرات 
املدرجــة بســوق العــراق لــأوراق املاليــة واإلبــالغ عــن االســتدامة وفًقــا ملعاييـــر GRI ودرجــة الشــفافية فــي اإلفصــاح عــن 

املعلومــات الجوهريــة ذات الصلــة باستـــراتيجية الشــركة.

معرفــة عالقــة شــفافية اإلبــالغ وفًقــا ملقيــاس S & P للشــركات املســاهمة العراقيــة املدرجــة بســوق العــراق لــأوراق - 
.ESG / ISX ومؤشــرات GRI املاليــة بمســتوى إبالغهــا عــن االســتدامة وفًقــا ملعاييـــر
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مشكلة البحث

بمــا أن مفهــوم االســتدامة واإلبــالغ عنهــا بشــفافية يعــد مــن املوضوعــات الحديثــة فــي مجتمــع األعمــال وأن أولــى خطــوات 
البحــث كانــت عــام )1997( تبعهــا إصــدار الدليــل االستـــرشادي لإلبــالغ عــن االســتدامة مــن قبــل األمــم  املتحــدة. وأخيـــرا صــدور 
معاييـــر مؤسســة مبــادرة اإلبــالغ العامليــة )GRI( عــام )2016( واملتعلقــة باإلبــالغ عــن االســتدامة مــن خــالل جوانبهــا االقتصاديــة 
والبيئيــة واالجتماعيــة والحاكميــة واملنافســة علــى البقــاء واالســتمرار بجانــب ضغــوط أصـــحاب املصلحــة الواســع املتمثلــة 
باملجتمــع ككل، ومــا يطلبــه مــن الشــركات ومــدى قدرتهــا علــى االســتدامة، وبعكــس ذلــك فإنهــا تواجــه صعوبــات فــي الحفــاظ علــى 

اســتمراريتها مــن خــالل اإلبــالغ عــن ذلــك بشــفافية، وممــا تقــدم يمكــن صياغــة تســاؤالت البحــث باآلتـــي:

مــا مــدى التـــزام الشــركات العراقيــة باإلبــالغ عــن االســتدامة فــي جانبهــا االقتصــادي مــن خــالل املؤشــرات االقتصاديــة؟   - 
)Economic  Standards)

البيئيــة؟  -  املؤشــرات  خــالل  مــن  البيئــي  جانبهــا  فــي  االســتدامة  عــن  باإلبــالغ  العراقيــة  الشــركات  التـــزام  مــدى  مــا 
)Environmental Standards)

مــا مــدى التـــزام الشــركات العراقيــة باإلبــالغ عــن االســتدامة فــي جانبهــا االجتماعــي مــن خــالل املؤشــرات االجتماعيــة؟  - 
)Social Standards)

مؤشــراتها؟ -  خــالل  مــن  بالحوكمــة  املتعلــق  جانبهــا  فــي  االســتدامة  عــن  باإلبــالغ  العراقيــة  الشــركات  التـــزام  مــدى  مــا 
)Governance Standards)

 -)Standard & poor’s( .ما مدى التـزام الشركات العراقية بالشفافية في اإلبالغ عن االستدامة من خالل مؤشرات الشفافية

فرضيات البحث

ضعــف مســتوى اإلبــالغ عــن االســتدامة وفًقــا ملؤشــرات ESG / ISX ومعاييـــر GRI يؤثـــر فــي مــدى مســاهمتها فــي تحقيــق 
اســتدامة الشــركات وهــو ناتــج عــن:

 -.GRI ومعاييـر ESG / ISX ضعف مستوى اإلبالغ عن االستدامة املتعلق بالجانب االقتصادي وفًقا ملؤشرات

 -.GRI ومعاييـر ESG / ISX ضعف مستوى اإلبالغ عن االستدامة املتعلق بالجانب البيئي وفًقا ملؤشرات

 -.GRI ومعاييـر ESG / ISX ضعف مستوى اإلبالغ عن االستدامة املتعلق بالجانب االجتماعي وفًقا ملؤشرات

 -.GRI ومعاييـر ESG / ISX ضعف مستوى اإلبالغ عن االستدامة املتعلق بقواعد الحوكمة وفًقا ملؤشرات

ال تحقق الشركات العراقية املستوى املطلوب للشفافية في اإلبالغ عن االستدامة حسب مقياس S & P للشفافية.- 

حدود البحث
الحدود املكانية للبحث

لــأوراق  البيئــة املحاســبية وبالتحديــد مجموعــة مــن الشــركات العراقيــة املســاهمة الخاصــة املدرجــة بســوق العــراق 
املاليــة. وتتمثــل باآلتـــي:

مجتمع البحث: الشركات العراقية املساهمة الخاصة املدرجة بسوق العراق لأوراق املالية.1- 

عينــة البحــث: تــم اختيــار شــركة مــن كل مــن القطاعــات األربعــة فــي الســوق املالــي )قطــاع الصناعــة، االتصــاالت، 2- 
الخدمــات واالســتثمارات( وبهــذا تتكــون العينــة مــن أربــع شــركات.

الحدود الزمانية للبحث: الفتـرة من )2015-2014(.

تتم معالجة البيانات واملعلومات املعلنة للشركات العراقية باستعمال الوسائل واالختبارات اآلتية:

توظيف معاييـر GRI ومؤشرات ESG لقياس مدى التـزام الشركات املساهمة العراقية باإلبالغ عن االستدامة.1- 

عــد مــن مؤسســة )S & P( لقيــاس درجــة الشــفافية فــي اإلبــالغ للشــركات 2- 
ُ
اســتخدام مقيــاس S & P وفًقــا للنمــوذج امل

)عينــة البحــث( ويوضـــح أنمــوذج البحــث كاآلتـــي:
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 املتغير غير املعتمد

 املتغير املعتمد

  

مستوى الشفافية
للشركات العراقية 

S&Pوفق مقياس 

استدامة الشركات 
العراقية

ات مستوى التزام الشرك 
العراقية باإلبالغ عن

االستدامة وفق 
ISX/ESGمؤشرات 

GRIومعايير 

يـن.
َ
املصدر: الشكل من إعداد الباحث

الشكل )1(: أنموذج البحث

مفهوم االستدامة أو التنمية املستدامة واالستمرارية كمدخل لها

 )Sustainable Development( بالرجوع للمعنى اللغوي نجد أن التنمية املستدامة أو االستدامة هي تـرجمة ملصطلح
تعنــي الــدوام أو اإلدامــة، واملأخــوذة فــي اللغــة العربيــة مــن الفعــل داوم يــداوم، الــذي جــاء فــي معــان عــدة فــي لســان العــرب منهــا: 

.)www.almaany.com( التأنــي فــي ال�شــيء، طلــب دوامــه واملواظبــة عليــه

أما اصطالًحا، فقد تعددت املفردات التـي تعبـر عن مفهوم التنمية املستدامة، فالبعض يعبـر عنها بالتنمية املتواصلة، 
ويطلــق عليهــا البعــض اآلخـــر: التنميــة املوصولــة، بينمــا يســميها آخـــرون التنميــة القابلــة لإلدامــة أو التنميــة القابلــة لالســتمرار، 
وشاع هذا املصطلح ألول مرة خالل النصف الثاني من القرن العشريـن، حيث ظهر في األدبيات االقتصادية ثم االجتماعية، 
ومع عقد التسعينيات استخدم في األدبيات السياسية واإلدارية )عبد الرحيم، 2015: 21(، وقد بـــرز ألول مرة خالل مؤتمر 
ســتوكهولم عام 1972 حول البيئة اإلنســانية الذي نظمته األمم  املتحدة، والذي يعد الخطوة  األولى نحو االهتمام العالمي 

بالبيئة، الذي ناقش القضايا البيئية وعالقتها بواقع الفقر وغياب التنمية في العالم )املشهداني والركابي، 2011: 495(.

كمــا تعــددت تعريفــات التنميــة املســتدامة، فقــد تــم تعريفهــا فــي »مؤتمــر ريــو« - وهــو مــا عــرف بقمــة األرض - »ضــرورة 
إنجــاز الحــق فــي التنميــة بحيــث يتحقــق علــى نحــو متســاو تــوازن الحاجــات التنمويــة والبيئيــة ألجيــال الحاضــر واملســتقبل« 
(UNEP,1992: Chap1(، كمــا عرفهــا )Joseph, 2016: 104( بأنهــا  »األدوات التـــي تســتخدمها الشــركات لتتمكــن مــن الحفــاظ 

علــى وضــع مســتقر«.

يتضـــح ممــا ســبق أن االســتدامة تنطــوي علــى تكامــل بيـــن األهــداف االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة، ويمكــن توجيــه 
االنتقــادات للتعريفــات الســابقة، وذلــك ألن كثيـــرا مــن الدراســات اســتخدمت التعريــف الــذي ورد فــي تقريـــر »بـــرونتالند« عــام 
(1987( قبــل أكثـــر مــن 25 عاًمــا الــذي ســبق ذكــره، إذ أصبــح قديًمــا وغيـــر صالــح للبحــث فــي املحاســبة مــن أجــل االســتدامة 



...GRI ومعاييـر ESG/ISX/S&P قياس مدى التـزام الشركات العراقية باإلبالغ عن االستدامة وفًقا ملؤشرات

148

لتـركيـــزه علــى اســتدامة النظــم البيئيــة واالجتماعيــة، فــي حيـــن أن تـركيـــز بحــوث محاســبة االســتدامة فــي الوقــت الحالــي علــى 
الشــركات«.  »اســتدامة 

وبهــذا اإلطــار فقــد عرفتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة )OECD( بأنهــا  »التنميــة التـــي تتضمــن إدمــاج األهــداف 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية للمجتمع من أجل تعظيم رفاهية اإلنسان في الوقت الحاضر دون اإلضرار بقدرة األجيال 

.)www.http:www.oecd.org/dac( »املقبلــة علــى تلبيــة احتياجاتهــا

ومــن ذلــك نســتنتج أن االســتدامة تعنــي املحافظــة علــى مــوارد الشــركة وأموالهــا وأصولهــا التـــي هــي مــوارد املجتمــع ككل 
وعلى املدى الطويل. وبتطبيق هذا االســتنتاج على املحاســبة، فاالســتدامة تعني أكثـــر من االســتمرارية التـــي أشــار  إليها معيار 
املحاسبة الدولي رقم )1( »عند إعداد القوائم املالية يجب مراعاة تقييم قدرة الشركة على االستمرار لفتـرة ال تقل عن )12( 
شهًرا من تاريخ امليـزانية« )معيار املحاسبة الدولي رقم 1(. كما يمكن تعريفها بأنها  »أحد املبادئ األساسية في إعداد القوائم 
املاليــة. ويعنــي أن الشــركة مســتمرة فــي ممارســة نشــاطها فــي املســتقبل القريــب، وهــي ليســت مضطــرة - كمــا ال توجــد لديهــا نيــة - 
لتقليل أو تصفية حجم أعمالها، أو البحث عن وسائل حماية من الدائنيـن بما يتوافق مع القوانيـن. وبالتالي تسجيل األصول 
وااللتـــزامات على أســاس أن الشــركة ســتكون قادرة على تحقيق قيمة أصولها وتســوية التـــزاماتها من خالل ممارســة أنشــطتها 
العاديــة« )معيــار املراجعــة املصــري 570(، فهــي تعكــس التوقــع الطبيعــي مــن الوحــدة املحاســبية، وتعكــس توقعــات أصـــحاب 

املصلحة باعتبار أن التوقف عن ممارســة األنشــطة أو التصفية تمثل حالة اســتثنائية )ســرحان، 49:2007(.

ومما سبق يمكن تحديد مفهوم االستدامة على مستوى الشركة الذي يـرتبط بمفهوم املسئولية االجتماعية للشركات 
(CSR( التـــي تحافــظ علــى املســاهمات العمليــة للتنميــة املســتدامة فــي مجاالتهــا الرئيســة الثالثــة االجتماعيــة، االقتصاديــة 
والبيئيــة )Persic & Jankovic, 2017: 3(، أن تتضمــن تأثيـــر نشــاط الشــركة فــي البيئــة الخارجيــة علــى املســتقبل، فينبغــي علــى 
الشــركات إحــداث التــوازن بيـــن التقــدم االقتصــادي ومراعــاة البعــد االجتماعــي مــن ناحيــة والبيئــي مــن ناحيــة أخـــرى، بحيــث ال 

يؤثـــر التقــدم االقتصــادي الحالــي فــي حــق األجيــال املســتقبلية باســتخدام املــوارد نفســها للتنميــة.

وقــد صنــف Murphy فتـــرات التنميــة املســتدامة للشــركات بأربعــة عصــور )الخيـــرية، التوعيــة، اإلصــدار، واالســتجابة( 
باآلتـي:

جدول رقم )1( 
مراحل التنمية املستدامة للشركات*

التفاصيلالتسميةالفتـرة

ظهرت بوضوح املسئولية االجتماعية للشركات من خالل التبـرع للجمعيات الخيـرية.الخيـرية  الفتـرة املمتدة حتـى عام 1950

تــم تصنيفهــا علــى أنهــا عصــر الوعــي عندمــا اعتـــرفت الشــركات بشــكل أكبـــر بـ”املســئولية الشــاملة”، التوعية1967-1953
وســاهمت فــي شــئون املجتمــع.

بدأت الشركات تـركز على قضايا محددة، مثل التمييـز العنصري ومشكالت التلوث.اإلصدار1973-1968

بدأت الشركات باتخاذ اإلجـراءات اإلدارية املالئمة ملعالجة املسئولية االجتماعية للشركات.االستجابة1974- وما بعدها
.)Ong, 2016: 21) يـن بالرجوع إلى

َ
*الجدول من إعداد الباحث

للشــركات  االجتماعيــة  املســئولية  بمفهــوم  يـــرتبط  الشــركات  مســتوى  علــى  املســتدامة  التنميــة  مفهــوم  فــإن  وبذلــك 
(CSR( التـــي تحافــظ علــى املســاهمات الفعليــة للتنميــة املســتدامة فــي مجاالتهــا الرئيســة )EGSEE( االقتصاديــة، والحكوميــة، 

.)www.researchgate.net( واألخالقيــة  والبيئيــة  واالجتماعيــة، 

يـــرى الباحثــان أن اســتدامة الشــركات هــي تطبيــق ملفهــوم التنميــة املســتدامة  الخاصــة بمجــال األعمــال  وممــا ســبق 
لأعمــال  االجتماعيــة  واملســئولية  البيئــة  وحمايــة  االقتصــادي،  التقــدم  ودمــج  إدارة  استـــراتيجية  علــى  وتنطــوي  التجاريــة، 
واألنشطة  الخاصة بالشركة التـــي تلبـــي احتياجات الشركة وأصـــحاب املصلحة فيها واملجتمع في الوقت الحاضر، مع حماية 

وتعزيـــز املــوارد البشــرية والطبيعيــة التـــي ســيكون لهــا حاجــة فــي املســتقبل.
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جوانب وأبعاد االستدامة

    أكــد تقريـــر »بـــرونتالند« علــى االرتبــاط الوثيــق بيـــن التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واملحافظــة علــى البيئــة، وأشــار  
التقريـــر إلــى عــدم إمكانيــة تطبيــق استـــراتيجية للتنميــة املســتدامة دون مالحظــة متطلبــات الجوانــب الثالثــة »االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والبيئيــة« وأن كل ُبعــد مــن األبعــاد الثالثــة يشــتمل علــى عــدد مــن األنشــطة التـــي تتداخــل بعضهــا مــع بعــض بمــا 

يحقــق التنميــة املســتدامة، وكمــا يلــي:

البعــد االقتصــادي: فــي مؤتمــر القمــة العالمــي للتنميــة املســتدامة الــذي ُعقــد فــي جوهانسبـــرغ عــام 2002، وبســبب 1- 
ارتبــاط واتصــال غالبيــة االقتصــادات فــي العالــم، تــم التشــديد علــى »اتبــاع نهــج متكامــل« نحــو تحقيــق االســتدامة 
االقتصادية؛ بغية تمكيـن »نمو املسئولية على املدى الطويل«، والتـي من شأنها أن تشمل جميع الدول واملجتمعات 
(Schiehle & Wallin, 2014: 21(. ويعني ذلك أن النمو االقتصادي أمر مهم وهدف مقبول عاملًيا، ويمثل الهدف 

.)Moldan et al., 2011: 5( األكثـــر أهميــة للمجتمعــات علــى مــدى العقــود الخمســة املاضيــة

 عن الطرائق التـي تـربطهم بعضهم 2- 
ً

البعد االجتماعي: يهتم بالقيم واألديان والوضع الذي يعيش فيه الناس، فضال
مع بعض، أو مع املنظمات، وهذا يوضـــح تأثيـــر الشركة في الجوانب والنواحـــي التـــي تؤثـــر بشكل مباشر على البيئة 
ــي تؤثـــر فيهــا علــى الجوانــب  االجتماعيــة التـــي تعمــل فــي إطارهــا، لذلــك يتعيـــن علــى الشــركات أن تعكــس الكيفيــة التـ

.)Lisene, 2015: 23( الســابقة، ســواء أكانــت ســلبية أم إيجابيــة، وإدراج هــذه املعلومــات فــي تقاريـــر االســتدامة

 مــن اآلثــار املباشــرة املعلــن عنهــا مــن قبــل 3- 
ً

البعــد البيئــي: يتعلــق بتأثيـــر أنشــطة الشــركة فــي الطبيعــة، ويشــمل كال
الشركات واآلثار غيـر املباشرة الناجمة عن أطراف ثالثة ذات صلة بإعداد تقاريـر الشركة، مثل املورديـن والزبائن 

.)GRI, 2014)

وتستخدم هذه األبعاد الثالثة املتداخلة فيما بينها عند قياس التنمية املستدامة، وأن املوازنة بينها التباع نهج متوازن 
إزاء اإلبالغ ثالثـــي األبعاد )TBL( ال تـــزال صعبة، وتشكل تحدًيا أمام الشركات ألن شركات معينة قد تعطي أولوية أكبـــر لُبعد 
ا أكثـر من البعديـن اآلخـريـن  ا مقابل الُبعديـن اآلخـريـن، وأن مبادرة اإلبالغ العالمي )GRI( نفسها توفر مؤشرات أكثـر لبعد مَّ مَّ
 الُبعد االقتصادي له ستة مؤشرات في حيـن أن البعد البيئي له ثمانية مؤشرات، واالجتماعي له 

ً
(Lisene, 2015: 24(، فمثال

.)www.global reporting.org( تسعة عشر مؤشًرا

مراحل إدماج التنمية املستدامة في الشركات:

هــي  مراحــل  بثــالث  تمــر  أن  ينبغــي  أعمالهــا،  ســياق  فــي  للشــركات  املســتدامة  التنميــة  مفهــوم  وتطبيــق  إلدمــاج 
.)2:2015 )عبدالرحيــم،

 - مرحلة االلتـزام
ً

أوال

التـــي فيهــا ينبغــي علــى الشــركات االلتـــزام باللوائــح والقوانيـــن والتشــريعات املتفــق عليهــا، ســواء أكانــت محليــة أم دوليــة 
للحفــاظ علــى البيئــة.

ثانًيا - مرحلة عدم اإلضرار

ينبغــي أن يكــون لــدى الشــركات الوعــي الكافــي بقدرتهــا علــى خلــق آثــار إيجابيــة اقتصاديــة وبيئيــة واجتماعيــة حقيقيــة 
ومحتملــة، وبنــاًء عليــه تقــوم الشــركات بوضــع وتطويـــر وتنفيــذ سياســات وإجـــراءات لتنفيذهــا وللحــد مــن أي ضــرر محتمــل علــى 

العمليــات التشــغيلية.

ا - مرحلة االستدامة 
ً
ثالث

وتتمكن فيها الشركات من املساهمة في تحقيق االستدامة على املستوى الوطني، من خالل الحوار مع أصـحاب املصلحة 
واالستثمار االجتماعي، والعمل على تحقيق اندماج وتكامل بيـن أهداف االستدامة )االقتصادية واالجتماعية والبيئية(.
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محاسبة االستدامة واإلطار املفاهيم لها

 عن االستدامة ومسئولية الشركات أو اإلبالغ 
ً

كانت محاسبة االستدامة تعرف باملحاسبة البيئية أو االجتماعية، فضال
غيـر املالي، وعادة ما يستخدم هذا املصطلح لوصف األساليب الجديدة إلدارة املعلومات، وهي املحاسبة التـي تهدف إلى إنشاء 
وتوفيـــر معلومــات عاليــة الجــودة لدعــم الشــركة فــي توجههــا نحــو تحقيــق االســتدامة )Schaltegger et al., 2006:15(، وقــد تــم 
تعريفهــا »بأنهــا اإلطــار الــذي يمكــن اســتخدامه ليعكــس األثـــر االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، وبيــان كيفيــة ارتباطهــا بعضهــا 
مــع بعــض »)www.researchgate.net(، أمــا علــى مســتوى الشــركات، فقــد ُعِرفــت بأنهــا »نظــام تجميــع وتســجيل ومعالجــة 
وتحليــل وتقديــم املعلومــات عــن اآلثــار املاليــة الناجمــة عــن البيئــة واملجتمــع، واآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة للنظــام االقتصــادي 
مثل الشركة، واملصنع، ومكان العمل... إلخ(؛ والعالقات املتبادلة بيـن الجوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية لأعمال«  

.)Žák, 2009: 159)

أمــا فــي األدبيــات العلميــة، فقــد بـــرز مفهــوم محاســبة االســتدامة منــذ التســعينيات مــن القــرن العشريـــن عندمــا قــدم 
(Grey( ثالثة أســاليب ملحاســبة االســتدامة، وهي التكلفة املســتدامة، ومحاســبة جـــرد رأس املال الطبيعي، وتحليل املدخالت 
واملخـــرجات )Lamberton, 5005: 8(، وتكمــن جذورهــا فــي املحاســبة املاليــة واإلداريــة، ومــن املمكــن تطبيقهــا علــى مســتوى 
فــي  االقتصــاد الكلــي )الدولــة( واالقتصــاد الجـــزئي )الشــركات(. وُيعــد منشــأ املحاســبة البيئيــة ومحاســبة االســتدامة تطــوًرا 
شــكل املحاســبة التقليدية )فهي توجد في نظام املحاســبة التقليدي الذي يحتـــرم احتياجات إدارة الشــركة(، وتمثل محاســبة 
االستدامة املحاسبة التـي تدعم عمليات اتخاذ القرار على جميع املستويات اإلدارية وتتما�شى مع متطلبات األطراف الخارجية 
التـي تكون فيها املعلومات املحاسبية جـزًءا ال يتجـزأ من التقاريـر الخارجية، وفي نهاية التسعينيات أصبح يطلق على محاسبة 
االســتدامة املحاســبة ثالثية األبعاد)TBL(، والتـــي تهدف إلى اإلبالغ عن اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية الناجمة عن 

 .)Odemis، 2011: 16( أنشــطة الشــركة

ومــن األحــداث املهمــة فــي تاريــخ محاســبة االســتدامة مؤتمــر القمــة العالمــي الــذي عقــد فــي جوهانسبـــرغ عــام 2002، 
إذ تــم فيــه إصــدار املبــادئ التوجيهيــة ملحاســبة االســتدامة )الركابــي، 441:2014(، فأصبــح باإلضافــة إلــى نظــم املحاســبة 
التقليديــة التـــي تـــركز علــى جمــع األحــداث االقتصاديــة وتســجيلها واإلبــالغ عنهــا، تلــك األحــداث التـــي لهــا تأثيـــر فــي الوضــع املالــي 
للشركة واألرباح، كما تم توجيه محاسبة االستدامة باعتبارها النهج التكاملي لتوفيـر معلومات دقيقة وموثوقة ألصـحاب 
لأنشــطة  واالجتماعيــة  البيئيــة  بالجوانــب  والخاصــة  إلــخ(،  الرقابيــة...  والهيئــات  الدائنيـــن،  املــدراء،  )املــالك،  املصلحــة 
باســتخدام  وذلــك  الشــركة،  نظــام معلومــات  مــن  أساســًيا  جـــزًءا  ُيعــد  نظــام  فهــي   .)www.researchgate.net( التجاريــة 
الطرائق املحاسبية التـي تهدف إلى توفيـر معلومات عالية الجودة لدعم تطويـر الشركة نحو تحقيق االستدامة من خالل 
اإلبــالغ االســتدامة، فــال يمكــن للمعلومــات املحاســبية ذاتهــا إذا لــم تنقــل إلــى املستخدميـــن أن تســاهم فــي تحقيــق التنميــة 

 )Žák, 2009: 159(.املســتدامة للشــركة وتقييــم وتطويـــر الشــركة مــن أجــل ذلــك

أما أهم  األسباب التـي دفعت الشركات لوضع أنظمة محاسبة االستدامة )Schaltegger & Burritt، 2006: 293( هي:

الضغط التشــريعي: يميل إلى التـركيـــز على محاســبة االمتثال )مثل كمية االنبعاثات في الهواء، والنفايات الســائلة 1- 
ومعاييـــر العمــل... إلــخ( فيتعيـــن علــى الشــركات أن تقــدم أدلــة عمــا إذا كانــت قــد امتثلــت ملعاييـــر محــددة، ولكــن 

يتعيـــن عليهــا أيًضــا أن تبيـــن الحــاالت التـــي حــدث فيهــا عــدم االمتثــال.

التنظيــم أو الرقابــة الذاتيــة: يوضـــح دور املحاســبة فــي تطويـــر ســمعة الشــركات، وإليجــاد الطريقــة التـــي تمكنهــا مــن 2- 
تعظيــم الربــح، ولكــن دون عواقــب ســلبية علــى املجتمــع والبيئــة. 

ــز علــى القــدرة التنافســية لهــا 3-  إدارة حالــة قطــاع األعمــال لتحقيــق االســتدامة: تـــرتبط بتحسيـــن أداء الشــركة والتـركيـ
من خالل توفيـــر معلومات حول فرص األعمال واملخاطر التـــي تواجهها الشركات في ضوء اعتبارات التنمية املستدامة 

بمــا فــي ذلــك إمــكان تحقيــق وفــورات التكلفــة وقضايــا الســمعة وغيـــرها مــن االحتمــاالت التـــي تؤثـــر فــي زيــادة األربــاح.

)عــادة معلومــات  وتقديــم معلومــات  تحليــل،  تجميــع، وتســجيل، ومعالجــة،  نظــام  هــي  االســتدامة  أن محاســبة  وبمــا 
ماليــة( واملرتبطــة بالجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة لأعمــال لتحسيـــن األداء البيئــي واالجتماعــي واالقتصــادي. فمــن ذلــك تهــدف 
إلــى توفيـــر معلومــات عاليــة الجــودة ومالئمــة، وتخــدم اإلدارة مــن جهــة لدعــم عمليــة اتخــاذ القــرار ـكـي تتمكــن الشــركة مــن 
تحقيــق االســتدامة، ومــن جهــة أخـــرى تخــدم املستخدميـــن الخارجييـــن املهتميـــن بهــذا النــوع مــن املعلومــات الســتخدامها لدعــم 
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عمليــة اتخــاذ القــرار  )Žák, 2009: 159(. فهــي تمثــل مصــدر املعلومــات املفيــدة للمديـريـــن وأصـــحاب املصلحــة لتقييــم وإدارة 
ــر فــي التكاليــف لضمــان اســتمرارية الشــركة  املخاطــر االجتماعيــة والبيئيــة، وكذلــك تحديــد كفــاءة اســتخدام املــوارد وللتوفيـ
فــي عملهــا )www.researchgate.net(. لــذا مــن أجــل تنظيــم محاســبة االســتدامة للشــركات مــن الضــروري تحديــد إطارهــا 

ــي: ويتألــف اإلطــار املحاسبـــي الشــامل لالســتدامة مــن خمســة عناصــر يوضـــحها الشــكل اآلتـ

 
  

أهداف اإلطار املفاهيمي 
 ملحاسبة االستدامة

املبادئ األساسية إلطار 
 محاسبة االستدامة

أدوات جمع، وتسجيل 
 البيانات

 اإلبالغ
 )إعداد التقارير(

الخصائص النوعية ملعلومات 
 محاسبة االستدامة

     

 األداء لـقياس 

 من أجل تحقيق أهداف

املساءلة أمام أصحاب 
 املصلحة

 كيان اإلبالغ الشركة

 تعريف االستدامة االستدامة

توفير معلومات 
 مفيدة ملتخذي القرار

 الفترة املحاسبية
 جمع البيانات األساسية النطاق

 الوقتية تكرار اإلبالغ تحليل دورة الحياة

 مؤشرات األداء

 التقييم

 صيغ اإلبالغ

 الشفافية

 االكتمال

 الدقة

 املالءمة
 قابلية التدقيق

 السجالت األساسية
 قابلية املقارنة

 الوضوح
 الحيادية

تدامةسياق االس  
 الشمول 

Source: )Lumberton, 2005:7-26(

شكل )2(: مكونات اإلطار املفاهيم ملحاسبة االستدامة

املساهمات الرئيسة ملحاسبة االستدامة

:)Çalıs, Kan, 2014: 246-267( يمكن إيجار أهم  املساهمات الرئيسة ملحاسبة االستدامة على النحو اآلتـي

وضع وتطويـر معاييـر محاسبية لالستدامة، ومعاييـر لإلبالغ عنها على الصعيديـن الوطني والقطاعي.1- 

إنشاء االتصال بيـن القيم املالية وغيـر املالية للشركات.2- 

اإلبالغ عن النتائج والتفاعالت بيـن أنشطة الشركات ذات الصلة بالكوكب والبشرية.3- 

جعل استدامة الشركات قابلة للتتبع ويمكن التحكم فيها وتنفيذها، ولها دور في توعية وتثقيف األطراف ذات العالقة.4- 

يلــزم الشــركات بالعمــل وممارســة أنشــطتها بشــكل يدعــم  ويـــرى الباحثــان أن محاســبة االســتدامة هــي نظــام معلومــات 
االســتدامة مــن خــالل تلبيتــه الحتياجــات مختلــف أصـــحاب املصلحــة فــي الوقــت الحاضــر واألجيــال القادمــة، وبهــذا يعتبـــر إلزاًمــا 
مســتمًرا لضمــان اســتمرارية عمــل الشــركة علــى املــدى الطويــل األجــل، وملــا فيــه مصلحــة البشــرية كلهــا، وليــس فئــة محــددة منهــا.

اإلبالغ عن االستدامة وأهم األطر املفاهيمية له
ُيعرف )Schaltegger et al., 2006: 15( اإلبالغ عن االســتدامة بأنه »وســيلة رســمية يتم من خاللها توفيـــر املعلومات  
الخاصــة بالوضــع الفعلــي والتقــدم نحــو تحقيــق اســتدامة الشــركات«، فيمــا عرفــه )Brocket & Rezaa, 2012: 27( بأنــه 
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»قديم نموذج يوفر معلومات مالية وغيـر مالية عن مؤشرات األداء الرئيسة املتعلقة باألداء االقتصادي والحوكمة واألداء 
.»)EGSEE( االجتماعــي واألخالقــي والبيئــي

وقــد تطــور اإلبــالغ عــن االســتدامة مــن تـركيـــزه األسا�شــي علــى القضايــا البيئيــة إلــى التـركيـــز علــى األنشــطة االجتماعيــة 
للشركات، ويفصـح اآلن عن جميع املعلومات الالزمة لتحقيق اإلبالغ الثالثـي )TBL( واملتمثلة باملعلومات عن أبعاد االستدامة 
(EGSEE(، أما )مؤتمر األمم  املتحدة للتجارة والتنمية،  )3 :2013فقد عامل اإلبالغ عن االستدامة بأنه »إبالغ عن السياسات 

والتأثيـــرات االجتماعيــة والبيئيــة«.

أما )Wiegel, 2013: 8( فقد عرفه بأنه »عملية القياس واإلفصاح وتحمل املسئولية أمام أصـحاب املصالح الداخلية 
 )GRI, 2013: 17( والخارجيــة  حــول أداء الشــركة لتحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة«. بينمــا عرفتــه مبــادرة اإلبــالغ العالمــي
بأنــه »كيــف تســاهم الشــركة أو تهــدف إلــى املســاهمة فــي املســتقبل بالتحســن أو التدهــور فــي األوضــاع االقتصاديــة والبيئيــة 

واالجتماعيــة، والتطــورات، واالتجاهــات علــى املســتوى املحلــي واإلقليمــي والعالمــي«. 

وقــد حــدد )Schiehlé &  Wallin, 2014: 28(  هدفيـــن لإلبــالغ عــن االســتدامة: األول - تقييــم الجوانــب االقتصاديــة 
واالجتماعية والبيئية للشــركة. والثاني - إبالغ الجهود والتقدم املتحقق بخصوص األداء املســتدام الذي تمارســه الشــركة إلى 

أصـــحاب املصلحــة.

وذكــر )GRI, 2015( بــأن اإلبــالغ عــن االســتدامة يمثــل اإلفصــاح عــن املســئولية االجتماعيــة للشــركات الــذي يســاعد 
املنظمــات علــى القيــاس والفهــم والتواصــل فــي أدائهــا االجتماعــي والحوكمــة واالقتصــادي والبيئــي، ثــم تحديــد األهــداف وإدارة 
التغييـــر علــى نحــو أكثـــر فعاليــة، وأن اإلبــالغ عــن االســتدامة ال يعكــس فقــط الربحيــة علــى املــدى الطويــل، ولكــن يعكــس أيًضــا 

اإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلقــة بـــرفاهية املجتمــع والكوكــب والنــاس.

:)Thaslim & Antony, 2016: 24( إن األطر املقبولة العاملية التـي ُيشار إليها حالًيا لإلبالغ عن االستدامة هي
 -1.)GRI( مبادرة اإلبالغ العالمي
 -2.)CDP( مشروع اإلفصاح عن االنبعاثات الكربونية
 -3.)TSC( اتحاد االستدامة
 -4.)UNCTAD( مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
 -5.)GRESB( مؤشر االستدامة العقارية العاملية
 -6.)UNEP FI( مبادرة تمويل بـرنامج األمم املتحدة للبيئة
 -7.)IIRC( مجلس اإلبالغ الدولي املتكامل
 -8)SASB( .مجلس معاييـر محاسبة االستدامة
 -9.)UNPRI( مبادئ األمم املتحدة لالستثمار املسئول

-10 .)UNGC( االتفاق العالمي لأمم املتحدة
-11 .)DJSI( مؤشر داو جونز لالستدامة
-12 .)CDSB( مجلس معاييـر اإلفصاح عن املناخ

ومهمــا كان مصطلــح التقريـــر املقــدم وفًقــا ألي مــن األطــر الســابقة »تقاريـــر االســتدامة«، أو »تقاريـــر اإلبــالغ املتكامــل«، 
أو »اإلبــالغ عــن األداء البيئــي والحوكمــة والجانــب االجتماعــي«)ESG(، أو »تقاريـــر املســئولية االجتماعيــة« )CSR(، أو »تقاريـــر 
.)EGSEE( )Brocket & Rezaa, 2012:28( فهي تعبـر عن كل أو بعض أبعاد االستدامة .)RCG( »مخاطر االمتثال والحوكمة

العالقة بيـن محاسبة االستدامة واإلبالغ عن االستدامة

االســتدامة  ومحاســبة  فــإدارة  عنهــا.  واإلبــالغ  االســتدامة  بــإدارة  وثيًقــا  ــا 
ً
ارتباط يـــرتبط  االســتدامة  محاســبة  مفهــوم 

جـــزء ال يتجـــزأ مــن إدارة الشــركات والفكــرة الرئيســة إلدارة االســتدامة هــي مواءمــة وتنســيق األعمــال مــع الجوانــب واآلثــار  
البيئيــة واالجتماعيــة )Hyršlová,2015:608(. ومحاســبة االســتدامة نشــاط طوعــي يهــدف إلــى تحقيــق اإلبــالغ عــن مســئولية 
الشــركات أو مــا يســمى باإلبــالغ الثالثـــي )TBL( عــن طريــق تقديــم تقاريـــر االســتدامة التـــي تســتخدم لإلبــالغ عــن اآلثــار  البيئيــة 
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واالقتصاديــة واالجتماعيــة ألنشــطة الشــركة )Odemis, 2011:17(، فاســتناًدا إلــى البيانــات املحاســبية املوثوقــة التـــي تقدمهــا 
محاســبة االســتدامة، فــإن اإلبــالغ عــن االســتدامة يقــدم ويدعــم مصداقيــة املعلومــات املتعلقــة بحالــه االســتدامة املؤسســية 
والتقــدم الــذي حققتــه بخصوصهــا )Ge, 2014:12(. وبذلــك يصــف  )Hyršlová, 2015: 608( اإلبــالغ عــن االســتدامة بأنــه 
جـــزء ال يتجـــزأ مــن محاســبة وإدارة االســتدامة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخـــرى كأداة التصــال الشــركات مــع أصـــحاب املصلحــة 

الخارجييـــن. ويوضـــح تلــك العالقــة بالشــكل اآلتـــي:

 ؤولية االجتماعية للشركاتاملس االستدامة 
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 التقارير املتكاملة. -
ؤولية تقارير املستقارير االستدامة املتخصصة و  -

 جتماعية للشركات وتقارير مواطنة الشركاتاال 
 ... إلخ.

 ، أو اجتماعية(تقارير منفصلة أما بيئية -

 أبعاد االستدامة الثالثة )املالية واالجتماعية والبيئية( -
امة )التركيز على الجوانب البيئية، لالستدعدين ب   -

 لة(همماالجتماعية، أما املالية فو 
 

عد واحد من أ -  ستدامة  )ايكولوجية أو اجتماعية(بعاد اال ب 
 

  
Source: )Rüdiger & Kühnen, 2013:7)  

الشكل )3(: العالقة بيـن اإلبالغ عن االستدامة ومحاسبة االستدامة 

تعتبـــر محاســبة االســتدامة واإلبــالغ عنهــا أدوات مفيــدة لضمــان أن األعمــال تجـــري وفًقــا ملبــادئ املســئولية االجتماعيــة 
للشــركات وإبــالغ أصـــحاب املصلحــة بــاألداء املســتدام، ويمكــن للشــركات التـــي تمتثــل ملبــادئ املســئولية االجتماعيــة اكتســاب 
.)Hyršlová, 2015: 608(  القــدرة التنافســية، وبالتالــي ضمــان اســتدامة اســتمرارية عمــل الشــركة علــى املــدى طويــل األجــل

مفهوم مبادرة اإلبالغ العاملية )GRI( والتطور التاريخـي لها
منظمــة دوليــة مســتقلة تســاعد املنظمــات األخـــرى، بمــا فــي ذلــك مؤسســات األعمــال والحكومــات علــى فهــم واإلبــالغ عــن 
تأثيـــر األنشــطة الناتجــة مــن األداء االقتصــادي والبيئــي واالجتماعــي، والحوكمــة علــى قضايــا االســتدامة املهمــة التـــي تمكــن 
الشركات من االستمرارية لفتـرة غيـر محدودة )GRI, 2015(. فهي شبكة كبيـرة من أصـحاب املصلحة املتعدديـن ذوي الخبـرة 
العاليــة توجــد فــي العديــد مــن البلــدان مــن جميــع أنحــاء العالــم ويتعاونــون ألجــل وضــع إطــار لإلبــالغ عــن االســتدامة، مــن خــالل 
تقديم التقاريـر التـي يمكن استخدامها دولًيا من قبل الشركات الراغبة في اإلبالغ عن كيفية تعاملها مع القضايا االقتصادية 

.)Udechukwu & Nakabiito, 2007: 26(  والبيئيــة واالجتماعيــة لضمــان التنميــة املســتدامة لهــا

تأسســت هــذه املبــادرة فــي بوســطن »أمريــكا« عــام 1997، وتـــرجع جذورهــا للمنظمــات التـــي ال تهــدف للربــح، كائتــالف 
.)UNEP( ومعهــد »تيلــوس«، وبـــرنامج األمــم  املتحــدة للبيئــة ،)CERES( االقتصــادات املســئولة بيئًيــا

ويمكن توضيح أهم  األحداث    التاريخية لتطور مبادرة اإلبالغ العاملية بالشكل اآلتـي:
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2006 
5200  2007 

2003 March 2011 
May 2002 May 2013 

2001 Nov 2014 
June 2000 2015 

March 1999 Oct 2016 
1997 Feb 2017 

إطالق العمل  GRIتأسيس 
 (GRIبمعايير )

GRI  عقد املؤتمر
 العام األول في لندن

ادئ انتقال املب
إلى  G4التوجيهية 

 معايير اإلبالغ العاملية

إصدار املبادئ التوجيهية 
 (GIاألولى )

( واالنتقال GSSBتأسيس )
 (GRIإلى مشروع معايير )

 (GSSBفكرة تأسيس ) (CERESانفصلت عن )

إصدار  ،أمستردامنتقال إلى اال 
 G2بادئ التوجيهية الثانية امل

ئ التوجيهية الرابعة إصدار املباد
G4 

االجتماع األول ملجلس أصحاب 
 (SCاملصلحة )

إصدار تحديث للمبادئ التوجيهية الثالثة 
(G3) 

( لـ TACاالستشارية الفنية )تأسيس اللجنة 
GRI 

ق التحالف مع االتفا ،إقليميةافتتاح مكاتب 
 (UNGCالعاملي لألمم املتحدة )

 G3إصدار املبادئ التوجيهية الثالثة 

.GRI يـن في االعتماد على املعلومات املتوافرة في موقع
َ
املصدر: الشكل من إعداد الباحث

الشكل  :)4(أهم  األحداث التاريخية لتطور مبادرة اإلبالغ العاملية

)GRI( ا ملعاييـر
ً

مزايا أو منافع اإلبالغ عن االستدامة وفق

يوضـحها الجدول اآلتـي:

جدول رقم )3( 
منافع اإلبالغ عن االستدامة

املزايا أو املنافع الخارجية    املزايا أو املنافع الداخلية

 الفهم املتـزايد للمخاطر والفرص.- 
التأكيد على الصلة بيـن األداء املالي وغيـر املالي.- 
التأثيـر على استـراتيجية وسياسة اإلدارة في األجل- 
الطويل وخطط األعمال.- 
تـرشيد العمليات، وتخفيض التكاليف، وتحسيـن الكفاءة.- 
قياس وتقييم أداء االستدامة من حيث القوانيـن والقواعد- 
ومعاييـر األداء واملبادرات الطوعية.- 
تفادي أو تجنب التورط في نشر الفشل البيئي واالجتماعي- 
والحوكمة.- 
مقارنة األداء داخلًيا، وبيـن املنظمات والقطاعات.- 

 التخفيف من اآلثار  البيئية واالجتماعية والحوكمة - 
السلبية أو إلغائها.- 
تحسيـن السمعة، والوالء للعالمات التجارية.- 
تمكيـن أصـحاب املصلحة الخارجييـن من فهم القيمة- 
الحقيقية للشركة، واألصول امللموسة وغيـر امللموسة.- 
إظهار الكيفية التـي تؤثـر بها الشركة وتتأثـر بالتوقعات- 
املتعلقة بالتنمية املستدامة.- 

Source: )GRI 2014e).



املجلة العربية لإلدارة، مج 40، ع 1 - مارس )آذار( 2020

155

)GSSB( مجلس معاييـر االستدامة العاملية
املفهوم، سبب التشكيل ودوره

كيــان تشــغيلي مســتقل نشــأ تحــت رعايــة مبــادرة اإلبــالغ العامليــة )GRI( فــي كانــون الثانــي 2015، ويتكــون مــن )15( عضــًوا 
بـــرئاسة )Eric Hespenhide( يشــكلون أفضــل مزيــج مــن الخبـــرات الفنيــة والتجــارب املتنوعــة والذيـــن يتحملــون املســئولية 
 ،)GRI( الوحيــدة لوضــع معاييـــر مقبولــة عاملًيــا لإلبــالغ عــن االســتدامة واملوافقــة عليهــا ونشــرها، ويعمــل وفًقــا لرســالة ورؤيــة
ومنهــج أصـــحاب املصلحــة املتعدديـــن، ووفًقــا لإلجـــراءات القانونيــة املحــددة رســمًيا فــي إطــار املصلحــة العامــة حصــًرا. وإنشــاؤه 

ا بأهميــة وضــع املعاييـــر ولزيــادة تعزيـــز اســتقاللية أنشــطة املصلحــة العامــة.
ً
يمثــل اعتـــراف

تــم تشــكيل )GSSB( إلثبــات أن معاييـــر)GRI( يجـــري وضعهــا وتطويـــرها بطريقــة مســتقلة وموضوعيــة الــذي يعــد أمــًرا مهًمــا ليــس 
فقط للمنظمات، وإنما أيًضا للجهات التنظيمية واملشرعيـن وأسواق األوراق املالية وغيـرهم ممن قد يـرغبون في الرجوع إليها كنقطة 

.)https://www.globalreporting.org( انطالق ملتطلبات اإلبالغ وإعداد تقاريـــر  االســتدامة، ســواء أكان بشــكل إلزامي أم طوعي

األولويات الرئيسة وكيفية تمثيله ملبدأ تعدد أصـحاب املصلحة:

تتمثل أولويات مجلس معاييـر االستدامة العالمي في:

االنتقال من املبادئ التوجيهية )G4( إلى معاييـر )GRI( العاملية.1- 

الكيفيــة التـــي تتنــاول الحاجــة إلــى فهــم القطــاع والتوجيــه واملؤشــرات القطاعيــة مــن خــالل نهجهــا القــوي القائــم علــى 2- 
تعدد أصـــحاب املصلحة.

طلب مدخالت املقاييس التـي هي مفقودة من املعاييـر الحالية.3- 

اإلبالغ عن االستدامة وفًقا ملعاييـر)GRI( يمثل ممارسة املنظمات لإلبالغ العام عن آثارها االقتصادية والبيئية واالجتماعية، 
والعمليــة التـــي تحــدد فيهــا الشــركة آثارهــا املهمــة واإلفصــاح عنهــا وفًقــا إلطــار محــدد. وبالتالــي فــإن اســتخدام املعاييـــر يــؤدي إلــى زيــادة 
قابليــة املقارنــة وجــودة املعلومــات التـــي تــم اإلبــالغ عنهــا، ممــا يتيــح إمــكان اتخــاذ قــرارات أكثـــر اســتنارة بشــأن العالقــة بيـــن أنشــطة 

.)www.globalreporting.org( الشــركة وأثـــرها علــى التنميــة املســتدامة، وبذلــك فهــو يعمــل وفًقــا ملبــدأ تعــدد أصـــحاب املصلحــة

خطوات إصدار معاييـر اإلبالغ والتفسيـرات املتعلقة بها

ُيخول مجلس معاييـــر االستدامة العالمي)GSSB( بموجب صالحياته بوضع وإصدار تصريحات رسمية تشمل )معاييـــر 
العامــة، ووفًقــا لإلجـــراءات  أجــل املصلحــة  مــن  ينبغــي وضعهــا وإصدارهــا بصفــة موثوقــة  بهــا(  املتعلقــة  اإلبــالغ والتفسيـــرات 
:)GSSB Due Process Protocol, 2015:1-14( إلى الخطوات التالية  )GRI(القانونية املحددة، وتنقسم عملية وضع معاييـر

 

 

 
  

تحديد املشاريع واألولويات•1

[مقترح املشروع]بدء املشروع •2

ةووضع املعايير املقترح[ حسب الحاجة]تشكيل مجموعات عمل املشروع •3

[حسب الحاجة]تعيين لجان فنية متخصصة •4

(SC)ولجنة أصحاب املصلحة ( GRI)التفاعل مع مجلس •5

العرض للجمهور •6

النظر في تعليقات املستجيبين للمشروع املعروض•7

النظر في الحاجة إلى إعادة عرض املشروع، واملوافقة على املعيار•8

إصدار معيار نهائي•9

.Source: )GSSB Due Process Protocol, 2015:1) يـن. 
َ
*الشكل من إعداد الباحث

*)GRI( خطوات إصدار معاييـر مبادرة اإلبالغ العاملية )شكل :)5
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معاييـر )GRI( ومؤشرات )ESG( لإلبالغ   عن االستدامة

 .)ESG( الستخدامها من قبل الشركات لإلبالغ   عن آثارها على االقتصاد والبيئة و/ أو املجتمع )GRI(ُصممت معاييـر
وتســتخدم كمجموعــة متـــرابطة ومهيكلــة لتســاعد الشــركة علــى إعــداد تقاريـــر االســتدامة التـــي تســتند إلــى« مبــادئ اإلبــالغ » 
والتـركيـز على املوضوعات املادية، وهي تتألف من ثالثة معاييـر عامة وشاملة، و33 معياًرا تخص موضوعات محددة. ويمكن 

:)www.globalreporting.org( تقســيم هيــكل املعاييـــر إلــى أربــع مجاميــع يمكــن توضيحهــا كاآلتـــي

 

 

 املعايير الشاملة

الخاصةاملعايير   

نقطة البداية الستخدام 
 GRIمعايير 

لإلبالغ عن املعلومات 
 السياقية حول املنظمة

عن نهج اإلدارة  لإلبالغ
 لكل موضوع مادي

 ة لكل موضوع ماديحدد منها لإلبالغ عن إفصاحات محدد

 األساسية
GRI 

101 

 دارةهج اإل ن
GRI 

103 

 إفصاحات عامة
GRI 

102 

 إفصاحات عامة
GRI 

102 

 إفصاحات عامة
GRI 

102 

 إفصاحات عامة
GRI 

102 

 االقتصادية
GRI 

200 

 إفصاحات عامة
GRI 

102 

 إفصاحات عامة
GRI 

102 

 إفصاحات عامة
GRI 

102 

 البيئية
GRI 

300 

 إفصاحات عامة
GRI 

102 

 إفصاحات عامة
GRI 

102 

 إفصاحات عامة
GRI 

102 

 االجتماعية
GRI 

400 

Source: https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/.

)GRI( ملحة عامة عن مجموعة معاييـر :)شكل )6

ويمكــن اســتخدامها مــن قبــل أي شــركة مــن أي حجــم أو نــوع أو قطــاع أو موقــع جغرافــي، بدايــة مــن أول تمــوز عــام 2018 
مع التشــجيع على اعتمادها بوقت ســابق، ويوضـــح الجدول التالي ملخًصا لهذه املعاييـــر:

جدول رقم )4( 
)ESG( ومؤشرات )GRI( معاييـر

عدد املؤشراتعنوان املعياررقم املعيارعدد املؤشراتعنوان املعياررقم املعيار

GRI 101األساسGRI 4021 مؤشرعالقات العمالة/اإلدارة

GRI 10256 مؤشراإلفصاحات العامةGRI 4034 مؤشرالصـحة والسالمة املهنية

GRI 103نهج اإلدارةGRI 4043 مؤشرالتدريب والتعليم

GRI 2014 مؤشراتاألداء االقتصاديGRI 4052 مؤشرالتنوع وتكافؤ الفرص

GRI 2022 مؤشرالتواجد في السوقGRI 4061 مؤشرعدم التمييـز

GRI 2032 مؤشرالتأثيـرات االقتصادية غيـر املباشرةGRI 4071 مؤشرالحـرية النقابية واملفاوضة الجماعية

GRI 2041 مؤشرممارسات الشراءGRI 4081 مؤشرعمالة األطفال

GRI 2053 مؤشرمكافحة الفسادGRI 4091 مؤشرالعمل الجبـري أو القسري

GRI 2061 مؤشرالسلوك املناهض للمنافسةGRI 4101 مؤشراملمارسات األمنية

GRI 3012 مؤشراملوادGRI 4111 مؤشرحقوق الشعوب األصلية

GRI 3025 مؤشرالطاقةGRI 4123 مؤشرتقييم حقوق اإلنسان

GRI 3033 مؤشراملاءGRI 4132 مؤشراملجتمعات املحلية
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عدد املؤشراتعنوان املعياررقم املعيارعدد املؤشراتعنوان املعياررقم املعيار

GRI 3044 مؤشرالتنوع البيولوجيGRI 4142 مؤشرتقييم املورديـن فيما يتعلق باألثـر على املجتمع

GRI 3057 مؤشراالنبعاثاتGRI 4151 مؤشرالسياسة العامة

GRI 3065 مؤشرالنفايات السائلة والصلبةGRI 4162 مؤشرصـحة العميل وسالمته

GRI 3071 مؤشراالمتثال البيئيGRI 4173   مؤشرالتسويق وامللصقات

GRI 3082 مؤشرالتقييم البيئي للمورديـنGRI 4181 مؤشرخصوصية العميل

GRI 4013 مؤشرالتوظيفGRI 4191 مؤشراالمتثال االجتماعي واالقتصادي
يـن.

َ
*الجدول من إعداد الباحث

مفهوم الشفافية في اإلبالغ واألهمية واألهداف

الشــفافية هــي مصطلــح حديــث ُيســتخدم مــن قبــل الجهــات املعنيــة بمكافحــة الفســاد فــي كافــة أنحــاء  العالــم، معبـــرة 
عــن الشــفافية بأنهــا مفهــوم مرتبــط بشــكل وثيــق بحقــوق اإلنســان األساســية، فمــن حــق املواطــن أن يحصــل علــى معلومــات، 
(www.transparency.org(. أما في اإلبالغ فتعني الشفافية »تدفق املعلومات االقتصادية والسياسية واالجتماعية التـي 
بالشــمولية واألهميــة والجــودة واالعتماديــة  املناســب، علــى أن تتصــف هــذه املعلومــات  الوقــت  فــي  يمكــن االعتمــاد عليهــا 

.)vishwanath and Kaufmann, 1999: 3)

وتكمــن أهميــة شــفافية اإلبــالغ فــي »قيــام الشــركة بتوفيـــر معلومــات حقيقيــة وواضـــحة عــن عمليــات وأنشــطة الشــركة 
لخدمــة أصـــحاب املصلحــة واملجتمــع ككل، ليتمكــن املســتفيد مــن التنبــؤ بمســتقبل الشــركة ومــدى قدرتهــا علــى تحقيــق 
األربــاح، وهــذا مــا نصــت عليــه التشــريعات واألنظمــة املفروضــة علــى الشــركة وااللتـــزام بهــا لحمايــة املساهميـــن، ألن عــدم 
التـزام الشركات بتقديم معلومات واضـحة وشفافة يؤدي إلى ضعف ثقة املستثمر بهذه الشركات، وبالتالي عدم االستثمار 

فيهــا« )الجميلــي، 17:2016(.

أهداف شفافية اإلبالغ:

تحسيـن إمكانية التنبؤ، وبالتالي تحسيـن كفاءة القرارات )الحيالي، 122:2008(.1- 

الحفــاظ علــى الثقــة فــي األســواق، وتســاعد علــى تحسيـــن فهــم الجمهــور لهيــكل ونواحـــي نشــاط الشــركة وسياســاتها 2- 
)التميمــي وشــاكر، 10:2009(.

توفيـــر املعلومــات املهمــة واملفيــدة لجميــع أصـــحاب املصالــح لتقييــم املخاطــر، وتمكــن مســتخدمي تلــك القوائــم 3- 
مــن عمــل املقارنــات بيـــن الســنوات، وبذلــك تســاعد شــفافية اإلبــالغ فــي تخفيــض حالــة عــدم التأكــد فــي األســواق 

.)26:2008 )عاشــور، 

مقياس مؤسسة )S & P( لشفافية اإلبالغ

ُيَعــد مقيــاس )S & P( مــن أهــم وأفضــل مقاييــس الشــفافية املســتخدمة أعدتــه مؤسســة )Standard & Poor( التـــي 
يـــرمز لهــا )S & P( بعــد سلســلة مــن البحــوث والدراســات. وال يـــركز هــذا املقيــاس علــى قطــاع معيـــن، فهــو يضــم الشــركات ذات 
القطاعــات املختلفــة كالتكنولوجيــا والصناعــة والبنــوك وغيـــرها، ويقيــس نشــاط أكبـــر الشــركات الرئيســة فــي أمريــكا، وتنــدرج 
تحتــه تصنيفــات مؤشــرات أخـــرى تقيــس أداء الشــركات املختلفــة حســب قيمــة رأســمالها. وأهــم أنــواع مقيــاس )S & P( هــي: 

S & P 500: يعــد مــن أشــهر املقاييــس فــي الســوق األمريكيــة، فهــو يوفــر رؤيــة واســعة النطــاق حــول الســوق ويفضلــه 1- 
.)www.iinvest.gov.eg( أغلــب املستثمريـــن؛ ألنــه يعبـــر عــن حالــة الســوق الفعليــة بصــورة أفضــل

S & P 600: هذا املقياس خاص بأســهم الشــركات الصغيـــرة ذات رأس مال ســوقي يتـــراوح بيـــن   )-22,000,000,000- 
دوالر.  )300,000,000

S & P 400: خاص بأسهم الشركات ذات رأس املال املتوسط الذي يتـراوح بيـن )10,000,000,000-2,000,000,000( 3- 
.)www.bancdebinary.com(  دوالر
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 -4 S&P هــو مؤشــر ســوق األســهم األمريكــي الــذي أعدتــه ســتاندرد وبــورز. ويشــمل جميــع األســهم  فــي :S & P 1500
400 وS & P 500 وS & P 600، ويغطــي هــذا املؤشــر 90% مــن القيمــة الســوقية لأســهم األمريكيــة. )الجميلــي، 

.)73:2016

ويتألف مقياس )S & P( من ثالثة محاور هي:

  - محور الشفافية في اإلفصاح عن هيكل امللكية وحقوق املستثمريـن )18 متطلًبا(.- 
ً

أوال

ثانًيا - محور الشفافية في اإلفصاح عن املعلومات الغيـر املالية واملعلومات املالية )40 متطلًبا(.- 

ا - محور الشفافية في املعلومات عن مجلس اإلدارة )22( متطلًبا.- 
ً
ثالث

:)GRI( ومبادرة اإلبالغ العاملية )ESG( شفافية اإلبالغ عن االستدامة

تعــرف الشــفافية بأنهــا »أداة تقــوم بتســهيل تقييــم أداء الشــركات، مــن خــالل توفيـــر معلومــات دقيقــة وجعلهــا متاحــة 
للجميع« )Hollyer et al,. 2011: 9(. كما ُعرفت بأنها »توفيـر املعلومات الخاصة بالشركة ملن هم خارجها«. إن قياس شفافية 
الشــركات يكــون بثالثــة عناصــر، هــي اإلبــالغ عــن الشــركات، والحصــول علــى املعلومــات الخاصــة واالتصــال، ونشــر املعلومــات. 
فهــم علــى أنهــا كثافــة )قــوة(، وتوقيــت اإلفصــاح عــن الوضــع املالــي، وشــفافية 

ُ
وصنفــت شــفافية الشــركات إلــى شــفافية ماليــة ت

الحوكمــة تفهــم علــى أنهــا كثافــة )قــوة( اإلفصــاح عــن الحوكمــة فهــي ضروريــة لتنفيــذ سياســة مســئولية الشــركات وتعزيـــزها، 
.)Feigo et al., 2013: 53-63( وبدونهــا تظــل مســئولية الشــركات هامشــية كآليــة للحوكمــة

وإن اإلبــالغ عــن مســئولية الشــركات يمثــل أداة اتصــال تســتخدمها الشــركات لنقــل صــورة شــفافة عــن أدائهــا. وأداة 
متاحــة للمديـريـــن تمكنهــم مــن تقييــم التحسيـــن املســتمر فــي املجــاالت غيـــر املاليــة، وشــفافية البيانــات التـــي تقدمهــا الشــركات 
ألصـــحاب املصلحة تمثل الخطوة  األولى لتحسيـــن األداء، من خالل تغييـــر املمارسات الفعلية للشركات في أنشطتها  اليومية 
ــا باإلبــالغ بشــكل عــام، 

ً
وجعلهــا أكثـــر اســتجابة للتحديــات العامليــة واحتياجــات املجتمــع. وبذلــك تعــد الشــفافية مفهوًمــا مرتبط

والسيما باإلبالغ عن االستدامة أو مسئولية الشركات )CSR(. وأصبحت الشركات تؤكد باستمرار على ضرورة تقديم تقاريـر 
شفافة كاستجابة للضغوط املتـزايدة من ِقبل الجهات التنظيمية واملستثمريـن والعمالء بأن تكون شفافة في اإلدارة البيئية 
ا أساسًيا لإلبالغ عن مسئولية الشركات وتعزيـزها، وبالوقت نفسه فإن 

ً
واالجتماعية والحوكمة، ولذلك تعد الشفافية شرط

.)Lydenberg et al., 2010: 7-9(اإلبــالغ عــن مســئولية الشــركات هــي وســيلة لتحسيـــن الشــفافية

:)CSR( هناك عدد من البـراهيـن االقتصادية واألخالقية التـي توضـح أهمية الشفافية مسئولية الشركات

تعزيـــز الكفــاءة التخصيصيــة علــى األقــل للمستهلكيـــن الذيـــن يولــون أهميــة لآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة للمنتجــات - 
التـــي يشتـــرونها، وتعزيـــز الكفاءة واالبتكار في العمليات واملنتجات لزيادة خلق القيمة في أبعاد االستدامة املختلفة. 

فبــدون الشــفافية ال يمكــن تمييـــز الشــركات التـــي تــؤدي أداًء جيــًدا فــي مجــال )CSR( عــن دونهــا مــن الشــركات.

 في الحصول على املعلومات - 
ً

تعد الشفافية مهمة من الناحية األخالقية ألنها تعطي ألصـحاب املصلحة حًقا معقوال
املتعلقــة بالشــركة التـــي تقــدم التقاريـــر عندمــا تؤثـــر أنشــطتها  علــى مصالحهــم، وبذلــك فهــي تعــزز األمانــة والصــدق 

واالنفتاح وااللتـــزام بالحقيقة التـــي تعزز مســئولية الشــركات واملســاءلة.

تحدد مبادرة اإلبالغ العاملية عدة مبادئ تتعلق بمحتوى التقريـر لتعزيـز جودة اإلبالغ عن االستدامة )SR(  وشفافيتها، وهذه 
املبــادئ هــي )التــوازن، القابليــة للمقارنــة، الدقــة، التوقيــت املناســب، الوضــوح، واملوثوقيــة( التـــي ســبق شــرحها، فالتصميــم للشــفافية 
بشــكل صـــحيح، ســواء أكانــت واســعة النطــاق أم مركــزة علــى مؤشــرات األداء الرئيســة ملبــادرة اإلبــالغ العامليــة )GRI(، فهــي تســمح 
لعامة املوظفيـن بوضع القواعد واألنظمة املناسبة لتخفيف اآلثار االجتماعية والبيئية للشركات، وتمكن املنظمات غيـر الحكومية 
مــن إشــراك الشــركات بتأثيـــرها فــي املجتمعــات املحليــة والبيئــة. وتوفــر لأفــراد واملجتمعــات- ســواء أكانــوا مستهلكيـــن أم موظفيـــن أم 

.)https://www.globalreporting.org( مواطنيـــن- املعلومــات التـــي يحتاجــون إليهــا لالستـــرشاد بهــا فــي إبــالغ القــرارات املهمــة

ومهمــا كان ســبب االســتدامة، فســواء أكان نتيجــة الستـــراتيجيات أعمــال الشــركات، أو نتيجــة الظــروف االقتصاديــة 
أو كــرد فعــل لأحــداث الســلبية التـــي أثـــرت بشــكل سلبـــي علــى الشــركات، مثــل االدعــاءات  الخاصــة بعمــل األطفــال والتســربات 
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ــا متـــزايدة مــن مختلــف أصـــحاب املصلحــة لتصبــح أكثـــر 
ً
الســامة، ومهمــا كان تصــرف الشــركة نحوهــا فــإن هنــاك طلًبــا وضغوط

شفافية في إدارتها البيئية واالجتماعية والحوكمة املعروفة باسم ممارسات )ESG( التـي تعني أنه لم يعد بوسع قادة األعمال 
التجاريــة االعتمــاد علــى األداء املالــي وحــده لتقييــم األداء، إذ يتــم اعتمــاد مقاييــس )ESG( بشــكل متـــزايد فــي أي تقييــم للشــركات 
بســبب املطالبــة املتـــزايدة مــن قبــل مختلــف أصـــحاب املصلحــة بشــفافية أكبـــر ملســئولية الشــركات التـــي تعــد األســاس، وأحــد 
املبــادئ التـــي ُيعتمــد عليهــا  لوضــع مقاييــس أو مؤشــرات )ESG(  وفًقــا ملبــادرة اإلبــالغ العامليــة )GRI( التـــي تســمح للموظفيـــن 
بوضــع األنظمــة والقواعــد العامــة لتخفيــف اآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة للشــركات. وتمكيـــن املنظمــات غيـــر الحكوميــة مــن 
إشراك  الشركات في تأثيـرها على املجتمعات املحلية والبيئية، وتوفر لجميع أصـحاب املصلحة املعلومات التـي يحتاجون إليها 

لالستـــرشاد بهــا فــي اتخــاذ القــرارات املهمــة.

مما سبق يـرى الباحثان أن الشركات إذا ما أرادت تحقيق انتعاش اقتصادي قوي ومستدام، فهي بحاجة متـزايدة إلى 
املمارسات التجارية الخاضعة للمساءلة والشفافية. ويعتبـر اعتماد معاييـر  )GRI( وإعداد تقاريـر االستدامة وفًقا لها لإلبالغ 
عن املعلومات  الخاصة باآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية والحوكمة كجـزء من التقاريـر السنوية- حقبة جديدة من 

الشــفافية لشــركات العالم.

)GRI( ا ملعاييـر
ً

ا ملؤشرات )ESG( تطبيق
ً

مدى التـزام الشركات عينة البحث باإلبالغ عن االستدامة وفق

مــن خــالل مؤشــرات )ESG( لقيــاس مــدى اإلبــالغ عــن االســتدامة التـــي ســيتم اســتخدامها دون املســاس بأساســياتها مــع 
تطويعهــا بمــا يتناســب مــع البيئــة العراقيــة لقيــاس العينــة والتوصــل إلــى نتائــج دقيقــة قــدر اإلمــكان، وتتكــون هــذه املؤشــرات مــن 

املحــاور اآلتيــة:

 - املحور االقتصادي
ً

أوال

يتعلــق بتأثيـــرات الشــركة علــى األوضــاع  االقتصاديــة ألصـــحاب املصلحــة فيهــا وعلــى األنظمــة االقتصاديــة علــى املســتوى 
املحلــي والعالمــي. ويضــم هــذا املحــور ســتة جوانــب )بنــود( فرعيــة، وكل جانــب يحتــوي مجموعــة مــن املؤشــرات التـــي تمثــل )13( 
مؤشــًرا، وكل مؤشــر يتكون من مجموعة متطلبات إبالغ خاصة به، على أساســها ســيتم قياس مدى إبالغ الشــركات العراقية 
)عينــة البحــث( عــن املعلومــات  الخاصــة باملحــور االقتصــادي خــالل الفتـــرة )2014-2015( ويوضـــح كيفيــة قيــاس اإلبــالغ عــن 

املعلومات االقتصادية كاآلتـــي: 

املتطلبات التـي تم اإلفصاح عنها / إجمالي املتطلبات *   %100

شركة بغداد للمشروبات الغازية 1-

يبيـــن جــدول رقــم )5( نســب اإلبــالغ عــن املعلومــات الخاصــة باملحــور االقتصــادي لشــركة بغــداد للمشــروبات الغازيــة 
.)2015-2014( للمــدة 

شركة آسيا سيل لالتصاالت 2-

املعلومــات   عــن  اإلبــالغ  بنســب  خــاص   )6( رقــم   الجــدول 
لالتصــاالت  اسياســيل  لشــركة  االقتصــادي  باملحــور  الخاصــة 

.)2015-2014( للمــدة 

الشركة األهلية لإلنتاج الزراعي 3-

املعلومــات  عــن  اإلبــالغ  بنســب  خــاص   )7( رقــم  جــدول 
الخاصــة باملحــور االقتصــادي للشــركة األهليــة لإلنتــاج الزراعــي 

.)2015-2014( للمــدة 

جدول رقم )5( 
نسب اإلبالغ عن املعلومات  الخاصة باملحور االقتصادي 
لشركة بغداد للمشروبات الغازية للمدة )2015-2014( *

20142015البنود
: األداء االقتصادي

ً
18.519%18.519%أوال

7.407%7.407%ثانًيا: التواجد في السوق

ا: التأثيـرات االقتصادية غيـر املباشرة
ً
11.111%11.111%ثالث

3.704%0%رابًعا: ممارسات الشراء

0%0%خامًسا: مكافحة الفساد

7.407%7.407%سادًسا: السلوك املناهض للمنافسة

48.148%44.444%املجموع الكلي للنسب:
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث
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شركة النخبة للمقاوالت العامة:  4-

املعلومــات   عــن  اإلبــالغ  بنســب  الخــاص   )8( رقم  جــدول 
الخاصــة باملحــور االقتصــادي لشــركة النخبــة للمقــاوالت العامــة 

:)2015-2014( للمــدة 

وممــا ســبق يمكــن استخـــراج املتوســط لدرجــة اإلبــالغ عــن 
للجــدول  وفًقــا  البحــث  عينــة  للشــركات  االقتصاديــة  املعلومــات 

رقــم )9( كاآلتـــي:

من خالل الجدول السابق يمكن مالحظة أن درجة اإلبالغ 
عــن املعلومــات االقتصاديــة لعينــة البحــث وصلــت إلــى %37.96، 
وهــي درجــة ضعيفــة مــن خــالل استخـــراج املتوســط لدرجــة اإلبــالغ 

عــن املعلومــات االقتصاديــة.

ثانًيا- املحور البيئي

علــى  الشــركة  بتأثيـــر  لالســتدامة  البيئــي  البعــد  يتعلــق 
األنظمــة الطبيعيــة الحيــة وغيـــر الحيــة، وتشــمل األرض والهــواء 
باملدخــالت،  املتعلقــة  اآلثــار  وتغطــي  البيئيــة.  واألنظمــة  وامليــاه 
مثــل )الطاقــة وامليــاه( واملخـــرجات، مثــل )االنبعاثــات والنفايــات 
التنــوع  تغطــي  فهــي  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة  والصلبــة(.  الســائلة 
البيولوجـــي والنقــل واآلثــار املتعلقــة باملنتــج والخدمــة واالمتثــال 
جوانــب  ثمانيــة  املحــور  هــذا  ويضــم  البيئيــة.  والنفقــات  البيئــي 
)بنــود( فرعيــة، وكل جانــب يحتــوي علــى مجموعــة مــن املؤشــرات 
مجموعــة  مــن  يتكــون  مؤشــر  وكل  مؤشــًرا،   )29( تمثــل  التـــي 
بــه، وعلــى أساســها ســيتم قيــاس درجــة  إبــالغ خاصــة  متطلبــات 
البحــث(،  )عينــة  شــركة  لــكل  البيئيــة  املعلومــات  عــن  اإلبــالغ 
وخــالل الفتـــرة )2014-2015(، ويوضـــح كيفيــة قيــاس اإلبــالغ عــن 

كاآلتـــي:  البيئــي  باملحــور  الخاصــة  املعلومــات  

املتطلبات التـي تم اإلفصاح عنها / إجمالي املتطلبات *   %100

جدول رقم )6(
نسب درجة اإلبالغ عن املعلومات  الخاصة باملحور االقتصادي 

لشركة اسياسيل لالتصاالت للمدة *)2015-2014(

20142015البنود
: األداء االقتصادي

ً
22.222%18.518%أوال

3.704%3.704%ثانًيا: التواجد في لسوق

ا: التأثيـرات االقتصادية غيـر املباشرة
ً
11.111%11.111%ثالث

3.704%3.704%رابًعا: ممارسات الشراء

0%0%خامًسا: مكافحة الفساد

3.704%3.704%سادًسا: السلوك املناهض للمنافسة

44.444%40.741%املجموع الكلي للنسب
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث

جدول رقم )7(
نسب اإلبالغ عن املعلومات  الخاصة باملحور االقتصادي 

للشركة األهلية لإلنتاج الزراعي للمدة )2015-2014( *

20142015البنود
: األداء االقتصادي

ً
22.222%18.518%أوال

0%0%ثانًيا: التواجد في لسوق

ا: التأثيـرات االقتصادية غيـر املباشرة
ً
11.111%11.111%ثالث

0%3.704%رابًعا: ممارسات الشراء

0%0%خامًسا: مكافحة الفساد

0%0%سادًسا: السلوك املناهض للمنافسة

33.333%33.333%املجموع الكلي للنسب
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث

جدول رقم )8(
نسب اإلبالغ عن املعلومات الخاصة باملحور االقتصادي 
لشركة النخبة للمقاوالت العامة للمدة *)2015-2014(

20142015البنود
: األداء االقتصادي

ً
18.518%14.815%أوال

0%0%ثانًيا: التواجد في لسوق

ا: التأثيـرات االقتصادية غيـر املباشرة
ً
7.407%11.111%ثالث

0%0%رابًعا: ممارسات الشراء

0%0%خامًسا: مكافحة الفساد

0%0%سادًسا: السلوك املناهض للمنافسة

25.926%25.926%املجموع الكلي للنسب
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث

جدول رقم )9(
نسب ومتوسط درجة اإلبالغ عن املعلومات  الخاصة باملحور 

االقتصادي للشركات عينة البحث للفتـرة )2015-2014( *

اسم 
20142015اسم الشركةالقطاع

املتوسط 
العام لكل 

شركة
شركة بغداد الصناعة

%46%48.15%44.44للمشروبات الغازية 

شركة اسياسيل االتصاالت
%43%44.44%40.74لالتصاالت

الشركة األهلية االستثمار
%33.33%33.33%33.33لإلنتاج الزراعي

شركة النخبة الخدمات 
%26%25.93%25.93للمقاوالت العامة

%37.96%36.11%39.26املتوسط العام 
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث
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شركة بغداد للمشروبات الغازية  1-

جــدول رقــم )10( خــاص بنســب اإلبــالغ عــن املعلومــات الخاصــة باملحــور البيئــي لشــركة بغــداد للمشــروبات الغازيــة للمــدة 
.)2015-2014)

شركة اسياسيل لالتصاالت 2-

جــدول رقــم )11( خــاص بنســب اإلبــالغ عــن املعلومــات الخاصــة باملحــور البيئــي لشــركة اسياســيل لالتصــاالت للمــدة 
.)2015-2014)

الشركة األهلية لإلنتاج الزراعي 3-

جــدول رقــم )12( خــاص بنســب اإلبــالغ عــن املعلومــات الخاصــة باملحــور البيئــي للشــركة األهليــة لإلنتــاج الزراعــي للمــدة 
.)2015-2014)

شركة النخبة للمقاوالت العامة:  4-

جــدول رقــم )13( خــاص بنســب اإلبــالغ عــن املعلومــات الخاصــة باملحــور البيئــي لشــركة النخبــة للمقــاوالت العامــة للمــدة 
.)2015-2014)

جدول رقم )10( 
نسب اإلبالغ عن املعلومات  الخاصة باملحور البيئي 

لشركة بغداد للمشروبات الغازية للمدة )2015-2014( *

20142015البنود
: املواد

ً
1.389%1.389%أوال

9.722%9.722%ثانًيا: الطاقة

ا: املاء
ً
0%0%ثالث

0%0%رابًعا: التنوع البيولوجي

0%0%خامًسا: االنبعاثات

4.166%5.555%سادًسا: النفايات السائلة والصلبة

0%0%سابًعا: االمتثال )االلتـزام( البيئي

0%0%ثامًنا: التقييم البيئي للمورديـن

15.277%16.666%املجموع الكلي للنسب
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث

جدول رقم )11(
نسب درجة اإلبالغ عن املعلومات  الخاصة باملحور البيئي 

لشركة اسياسيل لالتصاالت للمدة )2015-2014( *

20142015البنود
: املواد

ً
1.389%1.389%أوال

6.944%6.944%ثانًيا: الطاقة

ا: املاء
ً
0%0%ثالث

0%0%رابًعا: التنوع البيولوجي

0%0%خامًسا: االنبعاثات

0%0%سادًسا: النفايات السائلة والصلبة

0%0%سابًعا: االمتثال )االلتـزام( البيئي

0%0%ثامًنا: التقييم البيئي للمورديـن

8.333%8.333%املجموع الكلي للنسب
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث

جدول رقم )12(
نسبة درجة اإلبالغ عن املعلومات  الخاصة باملحور البيئي 

للشركة األهلية لإلنتاج الزراعي للمدة *)2015-2014(

20142015البنود
: املواد

ً
1.389%1.389%أوال

8.333%8.333%ثانًيا: الطاقة

ا: املاء
ً
0%0%ثالث

0%0%رابًعا: التنوع البيولوجي

0%0%خامًسا: االنبعاثات

0%0%سادًسا: النفايات السائلة والصلبة

0%0%سابًعا: االمتثال )االلتـزام( البيئي

0%0%ثامًنا: التقييم البيئي للمورديـن

9.722%9.722%املجموع الكلي للنسب
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث

جدول رقم )13( 
نسب اإلبالغ عن املعلومات  الخاصة باملحور البيئي 

لشركة النخبة للمقاوالت العامة للمدة *)2015-2014(

20142015البنود
: املواد

ً
0%0%أوال

0%0%ثانًيا: الطاقة

ا: املاء
ً
0%0%ثالث

0%0%رابًعا: التنوع البيولوجي

0%0%خامًسا: االنبعاثات

0%0%سادًسا: النفايات السائلة والصلبة

0%0%سابًعا: االمتثال )االلتـزام( البيئي

0%0%ثامًنا: التقييم البيئي للمورديـن

0%0%املجموع الكلي للنسب
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث
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ممــا ســبق يمكــن استخـــراج املتوســط لدرجــة 
عينــة  للشــركات  البيئيــة  املعلومــات  عــن  اإلبــالغ 

.)14( رقــم  للجــدول  وفًقــا  البحــث 

مــن خــالل الجــدول الســابق يمكــن مالحظــة 
لعينــة  البيئيــة  املعلومــات  عــن  اإلبــالغ  درجــة  أن 
ضعيفــة  درجــة  وهــي   %8.33 إلــى  وصلــت  البحــث 
جــًدا مــن خــالل استخـــراج املتوســط لدرجــة اإلبــالغ 

عــن املعلومــات البيئيــة خــالل فتـــرة البحــث.

ا - املحور االجتماعي
ً
ثالث

البعــد  فــإن   ،GRI معاييـــر  ســياق  فــي 
بآثــار الشــركة علــى  االجتماعــي لالســتدامة يتعلــق 
يضــم  فــي إطارهــا.  التـــي تعمــل  النظــم االجتماعيــة 
فرعًيــا،  )بنــًدا(  جانًبــا  عشــر  تســعة  املحــور  هــذا 
وكل جانــب يحتــوي علــى مجموعــة مــن املؤشــرات 
يتكــون  مؤشــر  وكل  مؤشــًرا،   )34( تمثــل  التـــي 
وعلــى  بــه،  خاصــة  إبــالغ  متطلبــات  مجموعــة  مــن 
أساســها ســيتم قياس درجة اإلبالغ عن املعلومات 
البحــث(، وخــالل  لــكل شــركة )عينــة  االجتماعيــة 
قيــاس  كيفيــة  ويوضـــح   )2015-2014(. الفتـــرة 
اإلبــالغ عــن املعلومــات الخاصــة باملحــور االجتماعي 

كاآلتـــي: 
املتطلبات التـي تم اإلفصاح عنها / إجمالي 

املتطلبات *   %100

شركة بغداد للمشروبات الغازية:  1-

جــدول رقــم )15( خــاص بنســب اإلبــالغ عــن 
لشــركة  االجتماعــي  باملحــور  الخاصــة  املعلومــات 
بغــداد للمشــروبات الغازيــة للمــدة )2015-2014(.

شركة اسياسيل لالتصاالت:  2-

جــدول رقــم )16( خــاص بنســب اإلبــالغ عــن 
لشــركة  االجتماعــي  باملحــور  الخاصــة  املعلومــات  

:)2015-2014( للمــدة  لالتصــاالت  اسياســيل 

الشركة األهلية لإلنتاج الزراعي 3-

عــن  اإلبــالغ  نســب  يبيـــن   )17( رقــم  جــدول 
للشــركة  االجتماعــي  باملحــور  الخاصــة  املعلومــات 
.)2015-2014( للمــدة  الزراعــي  لإلنتــاج  األهليــة 

جدول رقم )14(
نسبة ومتوسط درجة اإلبالغ عن املعلومات  الخاصة باملحور البيئي 

للشركات عينة البحث للفتـرة )2015-2014( *

اسم 
القطاع

20142015اسم الشركة
املتوسط 
العام لكل 

شركة
%15.97%15.28%16.67شركة بغداد للمشروبات الغازية الصناعة

%8.33%8.33%8.33شركة اسياسيل لالتصاالتاالتصاالت
%9.72%9.72%9.72الشركة األهلية لإلنتاج الزراعيالزراعة

%0%0%0شركة النخبة للمقاوالت العامةالخدمات 
%8.33%8.68%7.78املتوسط العام 

يـن.
َ
* الجدول من إعداد الباحث

جدول رقم )15(
نسب اإلبالغ عن املعلومات  الخاصة باملحور االجتماعي لشركة بغداد 

للمشروبات الغازية للمدة )2015-2014( *

20142015البنود
: التوظيف

ً
4.348%4.348%أوال

0%0%ثانًيا: عالقات العمالة/اإلدارة

ا: الصـحة والسالمة املهنية
ً
0%0%ثالث

4.348%4.348%رابًعا: التدريب والتعليم

1.449%1.449%خامًسا: التنوع وتكافؤ الفرص

0%0%سادًسا: عدم التمييـز

0%0%سابًعا: الحـرية النقابية واملفاوضة الجماعية

0%0%ثامًنا: عمالة األطفال
0%0%تاسًعا: العمل الجبـري والقسري

0%0%عاشًرا: املمارسات األمنية

0%0%حادي عشر: حقوق الشعوب األصلية

0%0%ثاني عشر: تقييم حقوق اإلنسان

0%0%ثالث عشر: املجتمعات املحلية

0%0%رابع عشر: تقييم املورديـن فيما يتعلق باألثـر على املجتمع

2.898%2.898%خامس عشر: السياسة العامة

0%0%سادس عشر: صـحة العميل وسالمته

2.898%5.797%سابع عشر: التسويق وامللصقات

0%0%ثامن عشر: خصوصية العميل

1.449%1.449%تاسع عشر: االمتثال االجتماعي واالقتصادي

17.390%20.289%املجموع الكلي للنسب
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث
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شركة النخبة للمقاوالت العامة:  4-

جــدول رقــم )18( الخــاص بنســب اإلبــالغ عــن املعلومــات  الخاصــة باملحــور االجتماعــي لشــركة النخبــة للمقــاوالت العامــة 
للمــدة )2015-2014(.

ومما سبق يمكن استخـراج املتوسط لدرجة اإلبالغ عن املعلومات البيئية للشركات عينة البحث وفًقا لجدول رقم )19(.

من خالل الجدول السابق يمكن مالحظة أن درجة اإلبالغ عن املعلومات االجتماعية لعينة البحث وصلت إلى  11.77%وهي 
درجة ضعيفة جًدا من خالل استخـراج املتوسط لدرجة اإلبالغ عن املعلومات االجتماعية خالل الفتـرة )2014 - 2015(.

رابًعا- اإلفصاحات العامة

تنطبــق علــى جميــع الشــركات التـــي تعــد تقاريـــر االســتدامة لإلبــالغ عــن املعلومــات الخاصــة بــاألداء االقتصــادي والبيئــي 
فــي اإلفصــاح وفًقــا للخيــار األسا�شــي أو  فــي االعتمــاد علــى اختيــار الشــركة ألســلوبها  فــي مجــال الحوكمــة  واالجتماعــي وأدائهــا 
املفصــل، وتحتــوي علــى ســتة بنــود )جوانــب فرعيــة(، وكل بنــد يحتــوي علــى مجموعــة مــن املؤشــرات التـــي تمثــل )22( مؤشــًرا 
خاًصــا بالحوكمــة، و)34( مؤشــًرا خاًصــا ببقيــة البنــود األخـــرى، وكل مؤشــر يتكــون مــن مجموعــة متطلبــات إبــالغ خاصــة بــه 
يتــم اســتخدامها لقيــاس درجــة إبــالغ الشــركات )عينــة البحــث( عــن املعلومــات  الخاصــة بأدائهــا فــي مجــال الحوكمــة وببقيــة 
اإلفصاحــات العامــة املتمثلــة بـــ )ملــف الشــركة، واالستـــراتيجية  الخاصــة بهــا، واألخــالق والنزاهــة، وإشــراك أصـــحاب املصلحــة 

فــي اتخــاذ القــرار، واإلبــالغ عــن املمارســات(، ويمكــن توضيحهــا كاآلتـــي:

جدول رقم )16( 
نسب اإلبالغ عن املعلومات  الخاصة باملحور االجتماعي 

لشركة اسياسيل لالتصاالت للمدة *)2015-2014(

20142015البنود
: التوظيف

ً
4.348%4.348%أوال

0%0%ثانًيا: عالقات العمالة/اإلدارة

ا: الصـحة والسالمة املهنية
ً
0%0%ثالث

4.348%4.348%رابًعا: التدريب والتعليم

2.898%2.898%خامًسا: التنوع وتكافؤ الفرص

0%0%سادًسا: عدم التمييـز

0%0%سابًعا: الحـرية النقابية واملفاوضة الجماعية

0%0%ثامًنا: عمالة األطفال
0%0%تاسًعا: العمل الجبـري أو القسري

0%0%عاشًرا: املمارسات األمنية

0%0%حادي عشر: حقوق الشعوب األصلية

0%0%ثاني عشر: تقييم حقوق اإلنسان

0%0%ثالث عشر: املجتمعات املحلية

رابــع عشــر: تقييــم املورديـــن فيمــا يتعلــق باألثـــر 
علــى املجتمــع

%0%0

1.449%1.449%خامس عشر: السياسة العامة

0%0%سادس عشر: صـحة العميل وسالمته

2.898%2.898%سابع عشر: التسويق وامللصقات

0%0%ثامن عشر: خصوصية العميل

1.449%1.449%تاسع عشر: االمتثال االجتماعي واالقتصادي

17.390%17.390%املجموع الكلي للنسب
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث

جدول رقم )17(
نسب اإلبالغ عن املعلومات  الخاصة باملحور االجتماعي 
للشركة األهلية لإلنتاج الزراعي للمدة )2015-2014( *

20142015البنود
: التوظيف

ً
2.898%2.898%أوال

0%0%ثانًيا: عالقات العمالة/اإلدارة

ا: الصـحة والسالمة املهنية
ً
0%0%ثالث

0%0%رابًعا: التدريب والتعليم

0%0%خامًسا: التنوع وتكافؤ الفرص

0%0%سادًسا: عدم التمييـز

0%0%سابًعا: الحـرية النقابية واملفاوضة الجماعية

0%0%ثامًنا: عمالة األطفال
0%0%تاسًعا: العمل الجبـري أو القسري

0%0%عاشًرا: املمارسات األمنية

0%0%حادي عشر: حقوق الشعوب األصلية

0%0%ثاني عشر: تقييم حقوق اإلنسان

0%0%ثالث عشر: املجتمعات املحلية

يتعلــق  فيمــا  املورديـــن  تقييــم  عشــر:  رابــع 
املجتمــع علــى  باآلثــار 

%0%0

0%0%خامس عشر: السياسة العامة

0%0%سادس عشر: صـحة العميل وسالمته

1.449%1.449%سابع عشر: التسويق وامللصقات

0%0%ثامن عشر: خصوصية العميل

0%0%تاسع عشر: االمتثال االجتماعي واالقتصادي

4.347%4.347%املجموع الكلي للنسب
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث
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الحوكمة 1-

تعــد  التـــي  الشــركات  لجميــع  العامــة  اإلفصاحــات  مــن  تعــد 
تقاريـــر اســتدامة، وجـــزًءا مــن اإلطــار العــام الــذي يســاهم فــي اإلدارة 
لإلفصــاح،  متطلًبــا  و)30(  مؤشــًرا،   )22( مــن  وتتكــون  املســئولة، 
اتخــاذ  بمســئولية  وتفويضهــا  حوكمــة،  هيئــة  بتشــكيل  والخاصــة 
القــرارات، وتقييــم أدائهــا وفعاليتهــا بــإدارة املخاطــر دعًمــا ألهــداف 
االقتصاديــة  باألبعــاد  الهــدف  هــذا  ارتبــاط  وكيفيــة  الشــركة، 
والبيئيــة واالجتماعيــة. وأن الشــركات عينــة البحــث لــم تبلــغ عــن أي 

الحوكمــة. الخاصــة بمؤشــرات  اإلبــالغ  مــن متطلبــات  متطلــب 

إن درجــة اإلبــالغ عــن االلتـــزام بقواعــد الحوكمــة لعينــة 
البحــث هــي 0%، وهــي درجــة ضعيفــة جــًدا مــن خالل استخـــراج 
بحوكمــة  الخاصــة  املعلومــات  عــن  اإلبــالغ  لدرجــة  املتوســط 
البحــث(  )عينــة  الشــركات  اهتمــام  لعــدم  نتيجــة  الشــركات 
خــالل الفتـــرة )2014 2015 -( باإلبــالغ عــن األداء الحوكمــي.

خامًسا- اإلفصاحات العامة األخـرى: 

وهــي خمســة بنــود )جوانــب فرعيــة( وكل بنــد يحتــوي علــى مجموعــة مــن املؤشــرات التـــي تمثــل )34( مؤشــًرا خاًصــا بـــ 
)ملــف الشــركة واالستـــراتيجية الخاصــة بهــا، واألخــالق والنزاهــة، وإشــراك  أصـــحاب املصلحــة فــي اتخــاذ القــرار، واإلبــالغ عــن 
املمارســات(، وكل مؤشــر يتكــون مــن مجموعــة متطلبــات إبــالغ خاصــة بــه، يتــم اســتخدامها لقيــاس مــدى التـــزام الشــركات 

)عينــة البحــث( باإلبــالغ عــن اإلفصاحــات العامــة ويوضـــح كيفيــة قياســها كاآلتـــي:

املتطلبات التـي تم اإلفصاح عنها /إجمالي املتطلبات *   %100

شركة بغداد للمشروبات الغازية 1-

جــدول رقــم )20( يبيـــن نســب اإلبــالغ عــن املعلومــات الخاصــة باإلفصاحــات العامــة األخـــرى لشــركة بغــداد للمشــروبات 
الغازيــة للمــدة )2015-2014(.

شركة اسياسيل لالتصاالت 2-

جــدول رقــم )21( نســب اإلبــالغ عــن املعلومــات الخاصــة باإلفصاحــات العامــة األخـــرى لشــركة اسياســيل لالتصــاالت 
.)2015-2014( للمــدة 

جدول رقم )18( 
نسب اإلبالغ عن املعلومات  الخاصة باملحور االجتماعي 
لشركة النخبة للمقاوالت العامة للمدة )2015-2014( *

20142015البنود
: التوظيف

ً
4.348%4.348%أوال

0%0%ثانًيا: عالقات العمالة/اإلدارة

ا: الصـحة والسالمة املهنية
ً
0%0%ثالث

0%0%رابًعا: التدريب والتعليم

1.449%1.449%خامًسا: التنوع وتكافؤ الفرص

0%0%سادًسا: عدم التمييـز

0%0%سابًعا: الحـرية النقابية واملفاوضة الجماعية

0%0%ثامًنا: عمالة األطفال
0%0%تاسًعا: العمل الجبـري أو القسري

0%0%عاشًرا: املمارسات األمنية

0%0%حادي عشر: حقوق الشعوب األصلية

0%0%ثاني عشر: تقييم حقوق اإلنسان

0%0%ثالث عشر: املجتمعات املحلية

رابــع عشــر: تقييــم املورديـــن فيمــا يتعلــق باألثـــر 
علــى املجتمــع

%0%0

0%0%خامس عشر: السياسة العامة

0%0%سادس عشر: صـحة العميل وسالمته

0%0%سابع عشر: التسويق وامللصقات

0%0%ثامن عشر: خصوصية العميل

0%1.449%تاسع عشر: االمتثال االجتماعي واالقتصادي

5.797%7.246%املجموع الكلي للنسب
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث

جدول رقم )19(
نسب ومتوسط درجة اإلبالغ عن املعلومات  الخاصة باملحور 

االجتماعي للشركات عينة البحث للفتـرة )2015-2014(

اسم 
20142015اسم الشركةالقطاع

املتوسط 
العام 
لكل 
شركة

ــمــــشــــروبــــات الصناعة ــلــ شــــــركــــــة بـــــــغـــــــداد لــ
%18.84%17.39%20.29الغازية 

%17.39%17.39%17.39شركة اسياسيل لالتصاالتاالتصاالت
%4.35%4.35%4.35الشركة األهلية لإلنتاج الزراعيالزراعة

ــــاوالت الخدمات  ــقـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــة لـ ــبـ ــ ــــخـ ــنـ ــ ــــة الـ ــ ــــركـ ــ شـ
%6.52%5.80%7.25العامة

%11.77%11.23%12.32املتوسط العام 
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث
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الشركة األهلية لإلنتاج الزراعي 3-

جــدول رقــم )22( يبيـــن نســب اإلبــالغ عــن املعلومــات الخاصــة باإلفصاحــات العامــة األخـــرى للشــركة األهليــة لإلنتــاج 
.)2015-2014( للمــدة  الزراعــي 

شركة النخبة للمقاوالت العامة 4-

جــدول رقــم )23( يبيـــن نســب اإلبــالغ عــن املعلومــات الخاصــة باإلفصاحــات العامــة األخـــرى لشــركة النخبــة للمقــاوالت 
العامــة للمــدة )2015-2014(.

وممــا ســبق يمكــن استخـــراج املتوســط لدرجــة اإلبــالغ عــن املعلومــات الخاصــة باإلفصاحــات العامــة األخـــرى للشــركات 
عينــة البحــث وفًقــا لجــدول رقــم )24(.

مــن خــالل الجــدول الســابق يمكــن مالحظــة إن درجــة اإلبــالغ عــن معلومــات اإلفصاحــات العامــة األخـــرى لعينــة البحــث 
وصلــت إلــى 36.05%، وهــي درجــة ضعيفــة جــًدا مــن خــالل استخـــراج املتوســط لدرجــة اإلبــالغ عنهــا خــالل فتـــرة البحــث.

وفيمــا يلــي خالصــة الجــداول الســابقة التـــي توضـــح مســتوى اإلبــالغ عــن مؤشــرات )ESG( لــكل شــركة مــن شــركات عينــة 
:)GRI( البحــث وفًقــا ملعاييـــر

جدول رقم )20(
نسب اإلبالغ عن املعلومات  الخاصة 

باإلفصاحات العامة األخـرى لشركة بغداد 
للمشروبات الغازية للمدة )2015-2014( *

20142015السنة
: ملف الشركة

ً
37.209%37.209%أوال

0%0%ثانًيا: االستـراتيجية

ا: األخالق والنزاهة
ً
2.325%2.325%ثالث

رابًعا: إشراك  أصـحاب 
املصلحة

%0%0

ــا: اإلبــــــــــــالغ عــن  ــ ــًســ ــ ــامــ ــ خــ
املمارسة

%0%0

املجموع الكلي 
للنسب

%39.534%39.534

يـن.
َ
* الجدول من إعداد الباحث

الجدول رقم)21( 
نسب اإلبالغ عن معلومات اإلفصاحات 

العامة األخـرى لشركة اسياسيل 
لالتصاالت للمدة )2015-2014( *

20142015السنة
: ملف الشركة

ً
37.209%37.209%أوال

0%0%ثانًيا: االستـراتيجية

ا: األخالق والنزاهة
ً
2.325%2.325%ثالث

رابًعا: إشراك  أصـحاب 
املصلحة

%0%0

ــا: اإلبــــــــــــالغ عــن  ــ ــًســ ــ ــامــ ــ خــ
املمارسة

%0%0

املجموع الكلي 
للنسب

%39.534%39.534

يـن.
َ
* الجدول من إعداد الباحث

جدول رقم )23(
نسب اإلبالغ عن معلومات اإلفصاحات العامة 
األخـرى لشركة النخبة للمقاوالت العامة للمدة 

* )2015-2014(

السنة  20142015
: ملف الشركة

ً
30.233%30.233%أوال

0%0%ثانًيا: االستـراتيجية

ا: األخالق والنزاهة
ً
2.325%2.325%ثالث

0%0%رابًعا: إشراك  أصـحاب املصلحة

0%0%خامًسا: اإلبالغ عن املمارسة

32.558%32.558%املجموع الكلي للنسب
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث

جدول رقم )22(
نسب اإلبالغ عن معلومات اإلفصاحات 
العامة األخـرى للشركة األهلية لإلنتاج 

الزراعي للمدة )2015-2014( *

السنة  20142015
: ملف الشركة

ً
30.233%30.233%أوال

0%0%ثانًيا: االستـراتيجية

ا: األخالق والنزاهة
ً
2.325%2.325%ثالث

رابًعا: إشراك  أصـــحاب 
املصلحة

%0%0

عــن  اإلبــالغ  خامًســا: 
رســة ملما ا

%0%0

املجموع الكلي 
للنسب

%32.558%32.558

يـن.
َ
* الجدول من إعداد الباحث

جدول رقم )24(
نسب تطور ومتوسط درجة اإلبالغ عن املعلومات  الخاصة 
باإلفصاحات العامة األخـرى للشركات للفتـرة )2015-2014(

اسم 
20142015اسم الشركةالقطاع

املتوسط 
العام لكل 

شركة

%39.53%39.53%39.53شركة بغداد للمشروبات الغازية الصناعة

%39.53%39.53%39.53شركة اسياسيل لالتصاالتاالتصاالت

%32.56%32.56%32.56الشركة األهلية لإلنتاج الزراعيالزراعة

%32.56%32.56%32.56شركة النخبة للمقاوالت العامةالخدمات 

%36.05%36.05%36.05املتوسط العام 
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث
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جدول رقم )25( 
مستوى اإلبالغ عن االستدامة )مؤشرات ESG( لكل شركة من شركات عينة البحث للمدة )2015-2014(

متوسط نسب اسم الشركة
اإلبالغ عن املحور 

االقتصادي

متوسط نسب 
اإلبالغ عن 

املحور البيئي

متوسط نسب 
اإلبالغ عن املحور 

االجتماعي

متوسط نسب 
اإلبالغ عن 

أداء الحوكمة

متوسط نسب اإلبالغ 
عن اإلفصاحات 

العامة األخـرى

املتوسط 
العام ملحاور 

االستدامة

24.13%39.53%0%18.84%15.97%46.30% شركة بغداد للمشروبات الغازية 

21.57%39.53%0%17.39%8.33%42.59%شركة اسياسيل لالتصاالت

15.99%32.56%0%4.35%9.72%33.33%الشركة األهلية لإلنتاج الزراعي

13.00%32.56%0%6.52%0.00%25.93%  شركة النخبة للمقاوالت العامة

18.67%36.05%0%11.78%8.51%37.04%املتوسط العام لكل شركة 
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث

مــن النتائــج الســابقة يمكــن التوصــل إلــى أن الشــركات العراقيــة عينــة البحــث ضعيفــة فــي مســتوى إبالغهــا عــن االســتدامة وفًقــا 
ــر )GRI(، فأعلــى مســتوى لإلبــالغ عــن االســتدامة يصــل إلــى )24.13%( لشــركة بغــداد للمشــروبات الغازيــة،  ملؤشــرات )ESG( ومعاييـ
وأقــل مســتوى لإلبــالغ عــن االســتدامة يصــل إلــى )13%( لشــركة النخبــة للمقــاوالت العامــة، لكــن املســتوى العــام ملتوســط اإلبــالغ عــن 

االســتدامة للشــركات عينــة البحــث يشــكل نســبة 18.67%، وهــي درجــة ضعيفــة جــًدا، وهــذا مــا يثبــت فرضيــة البحــث األولــى.

ا لنموذج مؤسسة )S & P( للشفافية:
ً

مدى الشفافية في اإلبالغ للشركات )عينة البحث( وفق

ُيَعد مقياس  )S&P(من أهم وأفضل مقاييس الشــفافية املســتخدمة الذي أعدته- بعد سلســلة من البحوث- مؤسســة 
(Standard & Poor(، ويـــرمز لــه بـــ)S&P( الــذي ســيتم اســتخدامه مــع مرونــة  التصــرف املســموح بهــا فــي زيــادة اإليضاحــات 
لتطويــع املقيــاس مــع متطلبــات البيئــة العراقيــة؛ ليكــون مناســًبا لقيــاس العينــة والتوصــل إلــى نتائــج دقيقــة قــدر اإلمــكان، وهــو 
يتكــون مــن ثالثــة بنــود تحتــوي علــى )13( مؤشــًرا، وكل مؤشــر يتضمــن مجموعــة متطلبــات إبــالغ خاصــة بــه، وهــي )80( متطلًبــا، 
علــى أساســها ســيتم قيــاس درجــة الشــفافية فــي اإلبــالغ لــكل شــركة )عينــة البحــث(، وخــالل الفتـــرة )2014-2015(، ويوضـــح 

كيفيــة قيــاس الشــفافية فــي اإلبــالغ، كاآلتـــي:

املتطلبات التـي تم اإلفصاح عنها /أجمالي املتطلبات *   %100

شركة بغداد للمشروبات الغازية 1-

من خالل جدول رقم )26( يوضـح نسب الشفافية في اإلبالغ لشركة بغداد للمشروبات الغازية خالل فتـرة البحث.

شركة اسياسيل لالتصاالت:  2-

يوضـح جدول رقم )27( الخاص بنسب الشفافية في اإلبالغ لشركة شركة اسياسيل لالتصاالت للمدة )2015-2014(.

الشركة األهلية لإلنتاج الزراعي:  3-

يوضـح جدول رقم )28( نسب الشفافية في اإلبالغ للشركة األهلية لإلنتاج الزراعي خالل فتـرة البحث.

جدول رقم )26( 
نسب الشفافية في اإلبالغ لشركة بغداد للمشروبات الغازية 

للمدة )2015-2014( *

20142015البنود
: هيكل امللكية وحقوق املستثمريـن

ً
10%10%أوال

22.5%20%ثانًيا: الشفافية عن املعلومات املالية وغيـر املالية

ا: شفافية املعلومات عن مجلس اإلدارة
ً
15%15%ثالث

47.5%45%املجموع الكلي للنسب
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث

جدول رقم )27( 
نسب الشفافية في اإلبالغ لشركة اسياسيل لالتصاالت 

للمدة *)2015-2014(

20142015البنود
: هيكل امللكية وحقوق املستثمريـن

ً
12.5%12.5%أوال

18.75%18.75%ثانًيا: الشفافية عن املعلومات املالية وغيـر املالية

ا: شفافية املعلومات عن مجلس اإلدارة
ً
11.25%11.25%ثالث

42.5%42.5%املجموع الكلي للنسب
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث
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شركة النخبة للمقاوالت العامة:  4-

اإلبــالغ  فــي  الشــفافية  نســب   )29( رقــم  جــدول  يوضـــح 
.)2015-2014( للمــدة  العامــة  للمقــاوالت  النخبــة  لشــركة 

خالصة الجداول الســابقة توضـــح مســتوى الشــفافية في 
اإلبــالغ حســب مقيــاس )S & P( لــكل شــركة.

من خالل جدول )30( يمكن مالحظة أن درجة الشفافية 
وهــي   ،%39.53 إلــى  البحــث وصلــت  عينــة  للشــركات  اإلبــالغ  فــي 
درجــة ضعيفــة مــن خــالل استخـــراج املتوســط لدرجــة الشــفافية 
2015-( فتـــرة  خــالل  البحــث(  )عينــة  شــركة  لــكل  اإلبــالغ  فــي 

2014(. وفي االعتماد على مستوى اإلبالغ عن االستدامة-  وفًقا 
فــي اإلبــالغ حســب مقيــاس  ESG ومســتوى الشــفافية  ملؤشــرات 

S&P - يمكــن معرفــة مــدى مســاهمة الشــركات بتحقيــق التنميــة املســتدامة التـــي يمكــن توضيحهــا وفًقــا للجــدول رقــم )31(.

ممــا ســبق نجــد أن مســاهمة الشــركات العراقيــة فــي تحقيــق االســتدامة ضعيفــة جــًدا، فأعلــى مســاهمة كانــت لشــركة 
بغــداد للمشــروبات الغازيــة  التـــي بلغــت 35.19%، وأقــل مســاهمة ســجلتها شــركة النخبــة للمقــاوالت العامــة بنســبة %24.00، 
وأن املتوسط العام ملساهمة الشركات عينة البحث في تحقيق االستدامة خالل فتـرة البحث بلغت 29.10% نتيجة ضعف 

اإلبــالغ عــن محــاور االســتدامة وضعــف الشــفافية فــي اإلبــالغ عنهــا.

جدول رقم )31(
اقية عينة البحث بتحقيق االستدامة للفتـرة )2015-2014( * نسبة مساهمة الشركات العر

اسم الشركة

متوسط 
نسب اإلبالغ 
عن املحور 
االقتصادي

متوسط 
نسب اإلبالغ 
عن املحور 

البيئي

متوسط 
نسب اإلبالغ 
عن املحور 
االجتماعي

متوسط 
نسب اإلبالغ 

عن أداء 
الحوكمة

متوسط نسب 
اإلبالغ عن 

اإلفصاحات 
العامة األخـرى

املتوسط 
العام 
ملحاور 

االستدامة

املتوسط 
العام لشفافية 

ا 
ً

اإلبالغ وفق
)S&P( ملقياس

املتوسط 
العام 

لالستدامة 

35.19%46.25%24.13%39.53%0%18.84%15.97%46.30%شركة بغداد للمشروبات الغازية 
32.04%42.50%21.57%39.53%0%17.39%8.33%42.59%شركة اسياسيل لالتصاالت

25.19%34.38%15.99%32.56%0%4.35%9.72%33.33%الشركة األهلية لإلنتاج الزراعي
24.00%35.00%13.00%32.56%0%6.52%0.00%25.93%شركة النخبة للمقاوالت العامة

29.10%39.53%18.67%37.21%1%11.74%7.92%40.00%املتوسط العام
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث

االستنتاجات

إن تحقيــق اســتدامة الشــركات فــي اعتمــاد محاســبة االســتدامة يـــرتبط بفــرض اســتمرارية الشــركات ألنهــا تدعــو إلــى 1- 
تلبيــة احتياجــات مختلــف األطــراف أصـــحاب املصلحــة- ومنهــم األجيــال القادمــة- مــن خــالل توســيع مســئولية إدارتهــا 

لتشــمل املســئولية البيئيــة واالجتماعيــة وااللتـــزام بقواعــد الحوكمــة باإلضافــة إلــى املســئولية االقتصاديــة.

جدول رقم )28(
نسب الشفافية في اإلبالغ للشركة األهلية لإلنتاج الزراعي 

للمدة )2015-2014(

20142015البنود
: هيكل امللكية وحقوق املستثمريـن

ً
7.5%8.75%أوال

16.25%15%ثانًيا: الشفافية عن املعلومات املالية وغيـر املالية
ا: شفافية املعلومات عن مجلس اإلدارة

ً
11.25%10%ثالث

35%33.75%املجموع الكلي للنسب
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث

جدول رقم )30( 
نسب تطور ومتوسط درجة الشفافية في اإلبالغ للشركات 

اقية عينة البحث للفتـرة )2015-2014( * العر

اسم 
20142015اسم الشركةالقطاع

املتوسط 
العام لكل 

شركة
%45.63%46.25%45.00شركة بغداد للمشروبات الغازية الصناعة

%42.50%42.50%42.50شركة اسياسيل لالتصاالتاالتصاالت

%34.07%34.38%33.75الشركة األهلية لإلنتاج الزراعيالزراعة

%35.00%35.00%35.00شركة النخبة للمقاوالت العامةالخدمات 

%39.53%39.06%41.25املتوسط العام 
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث

جدول رقم )29( 
نسب الشفافية في اإلبالغ لشركة النخبة للمقاوالت العامة 

للمدة )2015-2014( *

20142015البنود
: هيكل امللكية وحقوق املستثمريـن

ً
8.75%8.75%أوال

15%15%ثانًيا: الشفافية عن املعلومات املالية وغيـر املالية
ا: شفافية املعلومات عن مجلس اإلدارة

ً
11.25%11.25%ثالث

35%35%املجموع الكلي للنسب
يـن.

َ
* الجدول من إعداد الباحث
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يعتبـر االلتـزام بمعاييـر مبادرة اإلبالغ العاملية )GRI( من العوامل املهمة في تحقيق استدامة الشركات.2- 
عــدم انســجام اإلطــار املفاهيمــي للمحاســبة املاليــة مــع متطلبــات التنميــة املســتدامة، وذلــك ألن التنميــة املســتدامة 3- 

تجعــل الشــركات تهــدف إلــى تحقيــق الربــح العــادل املر�شــي، مــن خــالل تلبيــة احتياجــات مختلــف أصـــحاب املصلحــة، 
وبذلــك فهــي تنقــل الشــركات مــن مفهــوم الوحــدة املحاســبية إلــى الوحــدة املجتمعيــة.

إن شــفافية اإلبــالغ يســاعد فــي معرفــة التأثيـــر البيئــي واالجتماعــي واالقتصــادي للشــركات فــي املجتمــع، ويســاعد فــي 4- 
معرفــة مــدى تطبيقهــا لقواعــد الحوكمــة.

اإلبالغ عن االســتدامة والشــفافية فيه يســاعد على عرض وضع الشــركة بشــكل صـــحيح، ومدى اهتمامها بالقضايا 5- 
البيئيــة واالجتماعيــة، وعــدم إضرارهــا بحصــة األجيــال القادمــة وديمومة املوارد.

يمكــن قيــاس مســتوى اإلبــالغ عــن االســتدامة للشــركات العراقيــة املدرجــة بســوق العــراق لــأوراق املاليــة باســتخدام 6- 
مؤشرات ESG / ISX التابعة ملعاييـر GRI لكون هذه املؤشرات تغطي جميع أبعاد االستدامة االقتصادية والبيئية 

واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمة.
 -7 S &( يمكن قياس مســتوى الشــفافية في اإلبالغ للشــركات العراقية املدرجة بســوق العراق لأوراق املالية باســتخدام مقياس

P(؛ ألنــه يعتمــد علــى اإلبــالغ بشــفافية عــن املعلومــات املاليــة وغيـــر املاليــة، واإلفصــاح عــن معلومــات تخــص هيــكل مجلــس 
اإلدارة، وهيــكل امللكيــة وحقــوق املستثمريـــن التـــي علــى أساســها يتــم تحديــد مســتوى الشــفافية فــي اإلبــالغ لــدى الشــركة.

مــن خــالل النتائــج التـــي تــم التوصــل إليهــا باســتخدام مؤشــرات ESG/ISX يتبيـــن أن مســتوى اإلبــالغ عــن االســتدامة 8- 
للمشــروبات  بغــداد  شــركة  ســجلت  إذ   ،%29.10 بنســبة  ضعيفــة  كانــت  الســوق  فــي  املدرجــة  العراقيــة  للشــركات 
الغازيــة أعلــى نســبة لإلبــالغ عــن االســتدامة بنســبة 24.13%، وهــي أيًضــا ضعيفــة، وهــذا دليــل علــى ضعــف اإلبــالغ 

عــن االســتدامة للشــركات العراقيــة املســاهمة  الخاصــة املدرجــة بســوق العــراق لــأوراق املاليــة.
وصلــت نســبة الشــفافية فــي اإلبــالغ حســب مقيــاس S&P للشــركات العراقيــة املدرجــة فــي الســوق إلــى  39.53%  ممــا 9- 

يــدل علــى ضعــف الشــفافية فــي اإلبــالغ عــن معلوماتهــا.
ضعــف مســاهمة الشــركات العراقيــة املســاهمة الخاصــة املدرجــة بســوق العــراق لــأوراق املاليــة فــي تحقيــق التنميــة  10-

فــي  بلغــت نســبة مســاهمتها  فــي اإلبــالغ، وضعــف اإلبــالغ عــن االســتدامة، إذ  املســتدامة نتيجــة ضعــف الشــفافية 
تحقيــق التنميــة املســتدامة 29.59% كمتوســط للشــفافية فــي اإلبــالغ واإلبــالغ عــن االســتدامة.

التوصيات

تعديل اإلطار املفاهيمي للمحاسبة املالية بشكل ينسجم مع متطلبات تحقيق التنمية املستدامة.1- 
ضــرورة االهتمــام باســتدامة الشــركات مــن قبــل هيئــة ســوق العــراق لــأوراق املاليــة، مــن خــالل وضــع إطــار تشــريعي 2- 

.)GRI( محاسبـــي يجعــل الشــركات ملزمــة باإلبــالغ عــن االســتدامة وفًقــا ملعاييـــر مبــادرة اإلبــالغ العامليــة
توعيــة وتثقيــف املستثمريـــن بأهميــة التنميــة املســتدامة وأهميــة الشــفافية فــي اإلبــالغ عــن آثــار أنشــطة الشــركة 3- 

واالقتصاديــة. واالجتماعيــة  البيئيــة 
إصدار معيار محاسبـي يـرشد املحاسبيـن في إجـراء عمليتـي القياس واإلفصاح لعمليات املحاسبة املستدامة. 4- 
إدراج مفهوم استدامة الشركات ضمن الخطط واملناهج الدراسية من قبل األكاديمييـن ليتمكن طلبة الجامعات 5- 

مــن االطــالع علــى أحــدث مفاهيم املحاســبة.
إلزام الشركات العراقية املدرجة بسوق العراق لأوراق املالية بتبني وتطبيق قواعد الحوكمة.6- 
إلــزام الشــركات العراقيــة املدرجــة بســوق العــراق لــأوراق املاليــة بإصــدار تقريـــر االســتدامة، باإلضافــة إلــى التقاريـــر 7- 

وبيــان  للشــركات  االســتدامة  تقاريـــر  ليدقــق  الخارجـــي  املدقــق  عمــل  نطــاق  توســيع  مــع  األخـــرى،  الســنوية  املاليــة 
.)GRI( مســتوى التـــزامها بتطبيــق معاييـــر مبــادرة اإلبــالغ العامليــة

للشــركات 8-  اإلبــالغ  فــي  الشــفافية  مســتوى  ملعرفــة  املاليــة  لــأوراق  العــراق  ســوق  ِقبــل  مــن   )S&P( مقيــاس  اعتمــاد 
فيــه. املدرجــة 

التـــي 9-  الحوافــز  التنميــة املســتدامة واإلبــالغ عنهــا، وكذلــك ملعرفــة  تبنــي  إجـــراء بحــوث الكتشــاف قيــود ومعوقــات 
أو بشــكل منفصــل. تبنيهــا واإلبــالغ عنهــا ضمــن تقاريـــرها الســنوية  تشــجع الشــركات علــى 
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Abstract

Sustainability deals with companies as a social unit that affects and is affected by society, so this society 
needs to know and transparently the social and environmental impacts as well as the economic impacts of 
corporate activities, So the most important global initiatives sustainability reporting is the global reporting 
initiative )GRI( is a nonprofit organization promotes economic, environmental and social sustainability 
and provides a comprehensive framework for reporting and reporting for all companies and institutions 
which is widely used throughout The world through the development and approval of initiative criteria 
to be applied on a consistent basis globally, providing a common language and unified way for businesses 
and stakeholders for corporate reporting and understanding the impact on the economy, environment 
and society, and to increase the quality and transparency of information to stakeholders, including future 
generations, Allowing for greater accountability and thereby provide stakeholders with the ability to identify 
and compare the effect of different companies.

The aim of the research is to use GRI standards to analyze the content of the annual financial reports 
of a sample of listed companies in the Iraqi Stock Exchange to determine their commitment to reporting on 
their economic, environmental, and social and governance activities to achieve their responsibility towards 
society in accordance with the sustainable development perspective. In addition, the relationship of S & 
P reporting transparency to Iraqi listed companies on the Iraq Stock Exchange at the level of reporting on 
sustainability according to the GRI and ESG / ISX.

The results of the study showed that the level of the Iraqi companies’ commitment to reporting on 
sustainability according to the GRI and ESG / ISX standards was weak and 29.10% for not reporting to most 
companies on the most indicators.

In the S & P Transparency Index, the degree of transparency in the reporting was measured. The 
result was 39.53% resulting in weak contribution of Iraqi companies to the research sample in achieving 
sustainable development during the period )2015-2014(.
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