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يف املؤسسات  هدفت هذه الدراسة إىل إبراز واقع القياس واإلفصاح احملاسيب عن املسؤولية االجتماعية  ملخص عن األداء االجتماعي يف احملاسيب لقياس واإلفصاح غياب نظام حماسيب بضبط عملية اوخلصت الدراسة إىل   - برج بوعريريج-التوضيب وفنون الطباعة املؤسسة حول أدائها االجتماعي واإلفصاح عنه، وأهم املشاكل اليت تواجهها من خالل دراسة ميدانية مبؤسسة  التسجيالت احملاسبية اليت تقوم االقتصادية، فباإلضافة إىل تقدمي اجلوانب النظرية للموضوع مت الوقوف على ا  .résumé       Le but de cette étude vise a mettre en évidence la réalité ou la relation entre  la divulgation de la comptabilité et le responsabilité  sociale dans les institutions économiques .en plus de  fournir les aspects théorique du thème et se tenir sur les registres comptable de l’institution sur ces activités sociales et leurs divulgations.        D’après l’étude d un cas pratique dans une entreprise d emballage et des arts d impressions à BOURDJ BOUARIDJ (BBA) ont a conclu que, Il ya une absence d’un système comptable qui ajuste et mesure la divulgation comptable  sur les performances sociale dans une organisation  MOT CLES : Responsabilité sociale, évaluation comptable, la divulgation comptable, Performance Sociale    .، األداء االجتماعياملسؤولية االجتماعية، القياس احملاسيب، اإلفصاح احملاسيب: الكلمات املفتاحية  .املؤسسة
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قتصادي الذي يهدف إىل اال بيعة نشاطها إىل حتسني أدائهاختالف طاملنشآت االقتصادية على ا تسعى وارد التلوث، استنزاف امل( ثار السلبية على البيئةا حتدث خالل نشاطها جمموعة من اآلتعظيم أرباحها، إال أ ثارها ة من قبل املنشآت الكربى بإمهال آخاصستغالل غري العقالين لليد العاملة وعلى اتمع باال...) الطبيعية ا امطالبة أكثر من أي وقت مضى بتحمل جزء من مسؤولييف الوقت الراهن لقد أصبحت املنشآت   ...)السكناألمن، الصحة، التدريب، (السلبية على العمال  ستمر ورسم قدرة حتسينه املو اجتاه اتمع، واعتماد رؤية جديدة قائمة على مفهوم سد احلاجة الفعلية للمجتمع،  طور املتبادل بني اتمع التكامل والتحيقق التوازن، ستجابة إىل كل توقعات أطرافه مما اسرتاتيجيات مالئمة لال إعطاء و اتمع،  يةقيق رفاهاستثمار جزء من أرباحها من أجل حتت، ويعزز فكرة مبادرة هذه األخرية بواملنشآ من  للمنشأةعرفت احملاسبة منذ نشأا عدة تطورات، ففي البداية كانت تم بتسجيل البيانات املالية  .وأسرهموأسرهم، من خالل جمموعة من املمارسات االجتماعية اليت تقوي رابطة املنشأة بالعمال من جهة أخرى املنشآت مطالبة بتحمل مسؤوليتها االجتماعية جتاه املوظفني  .نشأةعن امل صورة اجيابية أفراده دوره مجع بيانات عن  ة عبارة عن نظام للمعلوماتبأجل حتدي صايف املركز املايل، لكن حاليا أصبحت احملاس رض القوائم وع دوالظروف واألحداث اليت أثرت عليها، مث معاجلتها من أجل إعدا للمنشأةقتصادية العمليات اال حتياجات التلبية  ،ظيفة القياس ووظيفة اإلفصاحو  :رب عن احملاسبة بوظيفتني أساسيتنياملالية، لذا أصبح يع ت األعمال من االجتاهات ل منشآمن قب داء االجتماعي واإلفصاح عنهسيب لأليعترب القياس احملا ولذا .دمي القوائم املاليةمستخ وقياس  ه اتمعجتماعية جتاى التزام املنشأة مبسؤولياا االاحلديثة يف احملاسبة واليت من خالهلا يتم التعرف على مد       الجزائرية؟ االقتصاديةفي المؤسسة  األداء االجتماعيلقياس واإلفصاح المحاسبي عن ا كيف يتم :تنبثق إشكالية حبثنا هذا واملتمثلة يفقتصادية، املتزايد والتوجه اجلديد للمنشآت اال هتماميف ظل هذا اال  .أثر ذلك على أدائها االقتصادي
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اجات يحتاجلزائرية ال للمؤسسة االجتماعيسيب عن األداء إىل أي مدى يستجيب اإلفصاح احملا -  للمؤسسة؟ االجتماعيألداء للقياس احملاسيب عن ا يةنهل توجد بيئة قانو  -   :ميكن جتزئة اإلشكالية الرئيسية إىل األسئلة الفرعية التالية :الفرعيةاألسئلة  .أوال        .ثقافة املسؤولية االجتماعية واإلدراك والوعي ألمهية القياس واإلفصاح احملاسيب عن املسؤولية االجتماعيةع، كما تكمن امهيتها يف غرس املنشآت تتكبد أعباء مالية إضافية حلماية البيئة لتحسني صورة منشأة أمام اتمفيما خيص حتسني األداء االجتماعي، حيث أن  املسؤولية االجتماعية من الناحية اإلجيابية اليت حتققها املنشأةيف احلاجة املاسة ملثل هذه الدراسات يف أنه يتناول القياس واإلفصاح احملاسيب عن  تكمن أمهية البحث   :أهمية الدراسة. رابعا  .يف احلد من التلوث البيئي وحتسني رفاهية اتمع االجتماعيةاألمهية اليت تكتسبها املسؤولية  -  ؛االجتماعيةقيمة وأمهية املوضوع يف ظل التطورات املتسارعة للقضايا  -  حداثة املوضوع يف ميدان البحث العلمي؛ -  اخلاص ذا اال وهذا راجع إىل التخصص؛ االهتمام -   :هذا املوضوع ما يلي الختيارمن األسباب اليت دفعت  :ختيار الموضوعدوافع ا. ثالثا  .منفصلة عن قوائمها الرئيسيةالية يتم اإلفصاح عن األداء االجتماعي للمؤسسة يف قوائم م :الفرضية الثانية    .نظام حماسيب ينظمهايتم القياس احملاسيب لألداء االجتماعي للمؤسسة يف حماسبة منفصلة عن حماسبتها وال يوجد  :الفرضية األولى  :ميكن صياغة الفرضيات اليت تساهم يف حل هذه املشكلة كما يلي :فرضيات الدراسة .ثانيا ستخدميه؟م
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واإلفصاح عنها يف التقارير املالية لتحسني األداء  االجتماعيةالقياس احملاسيب للتكاليف  توضيح كيفية -   ؛املنشآتيف توسيع املعارف حول موضوع البحث ودعمه بالتعرف على حلته  -   :تتمثل أهداف الدراسة يف :أهداف الدراسة. خامسا جتماعية دعما ملن يريد إلفصاح احملاسيب عن املسؤولية االإثراء املكتبة اجلامعية ببحث حول اشكالية القياس وا -   ه البحوث؛تالتدرب على اجناز مثل ه -   ومدى استجابتها للربامج املرتبطة ذا املفهوم؛ االجتماعيةسؤولية املمعرفة موقع املؤسسة اجلزائرية من مفهوم  -   ؛ االجتماعيالتعرف على معايري ومؤشرات قياس األداء  -   ؛االجتماعي يف حماولة لتحقيق أهدافه والوصول إىل النتائج املرجوة منه، فإن  عنظرا لطبيعة الدراسة ومتاشيا مع املوضو      :المنهج المستخدم. سادسا  .التعمق يف هذا اال الت احملاسبية، وإلسقاط الدراسة النظرية سيتم إجراء دراسة ميدانية على مؤسسة يوباالعتماد على التسج ،االجتماعيةيسمح بتوفري البيانات واحلقائق عن املشكلة موضوع الدراسة، من أجل إرساء مفاهيم املسؤولية يتم اختيار املنهج الوصفي، ألنه  يتم إال من خالل السري وفق منهج واضح وحمدد، ومن هذا املنطلق ذلك ال مت تطبيق الدراسة خاصة باملؤسسات االقتصادية اخلاضعة للنظام احملاسيب املايل، يف حني : الحدود المكانية  .2016/2017حيث أجريت الدراسة خالل املوسم اجلامعي : الحدود الزمنية  :حدود الدراسة. سابعا  .التوضيب وفنون الطباعة املوجودة يف املنطقة الصناعية لوالية برج بوعريريج واملتمثلة يف مؤسسة  االقتصاديةالدراسة على إحدى املؤسسات    .التوضيب وفنون الطباعة
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البحث كغريه من البحوث األخرى إىل جمموعة من الصعوبات  واجهتنا عند اجناز هذا :الدراسةصعوبات . تاسعا املقابالت الشخصية لغرض جتميع البيانات واملعلومات اليت تساعد يف احلصول على توضيحات؛ -  املراجع والدراسات واألحباث السابقة، واالت وملتقيات ومؤمترات اليت هلا عالقة مبوضوع البحث؛ -   :عليها يف هذه الدراسة ، وكذا مصادر البيانات فيما يلي االعتماداألدوات اليت مت  تتمثل :أدوات الدراسة. ثامنا مت تقسيم البحث إىل فصلني  خبالف  ملعاجلة هذا املوضوع بطريقة تسمح باإلجابة على اإلشكالية املطروحة،  :محتويات الدراسة. عاشرا  .ضيق الوقت -  ؛صعوبة إجراء الدراسة التطبيقية -  نقص املراجع؛ -   :نذكر منها   :املقدمة وخامتة كالتايل
اجلانب النظري للقياس واإلفصاح احملاسيب عن " تناول اجلانب النظري ختت عنوان  :الفصل األول � ، ويف  االجتماعية، حيث مت التطرق يف املبحث األول إىل مدخل إىل املسؤولية "االجتماعيةاملسؤولية  ، يف االجتماعيةتطرق إىل مفاهيم أولية حول القياس واإلفصاح احملاسيب عن املسؤولية املبحث الثاين مت ال  .حني تضمن املبحث الثالث دراسات السابقة لنفس الدراسة
مؤسسة التوضيب "وقد مت من خالله جتسيد الدراسة النظرية على أرض الواقع من خالل : الفصل الثاني � عن وذلك من خالل العرض إىل تقدمي املؤسسة، والتطرق إىل القياس واإلفصاح احملاسيب  "وفنون الطباعة   .يف مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة االجتماعيةاملسؤولية 
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نتيجة تزايد الضغوط على  من املفاهيم اإلدارية احلديثة، واليت ظهرت للمنشآت االجتماعيةعد املسؤولية ت  تمهيد الفصل اليوم  فاملنشآتعليها إضافة إىل حتقيق مصاحلها الذاتية أن تعمل على حتقيق مصاحل اتمع الذي تعمل به، فقط على خدمة مصاحلها الذاتية وحتقيق األرباح، بل يتعدى ذلك وجيب ، حيث أن دورها ال يقتصر املنشآت يعترب القياس احملاسيب للتكاليف ث ، حياعيتصادية باإلفصاح عن أدائها االجتماالق املنشآتتعكس مدى التزام دف املسؤولية االجتماعية إىل توفري املعلومات وإعداد التقارير االجتماعية اليت من شأا أن كما   .ءهاكشرط لتحقيق منوها وضمان بقا  االجتماعيةواملتطلبات  االقتصاديةأصبحت مطالبة بالتوفيق بني أهدافها  األعمال من االجتاهات احلديثة يف احملاسبة واليت من خالهلا يتم التعرف على  منشآتو اإلفصاح عنها من قبل  اهتمام الفكر احملاسيب باحملاسبة عن التكاليف  ، مما زاد منجتاه اتمع االجتماعيةمدى التزام املنشأة مبسؤولياا  وهي بصدد  االجتماعيةوالقوائم االجتماعية اليت تظهر مدى وفاء هذه الوحدات مبسؤولياا املتمثلة يف األنشطة لتلك الوحدات وإعداد التقرير  اعياالجتمحملاسيب املطلوب لقياس األداء العتبار أا متثل التوسع ا االجتماعية          .الدراسات السابقة: الثالث املبحث  .االجتماعيةحول القياس واإلفصاح احملاسيب عن املسؤولية  مدخل عام: املبحث الثاين   .مسؤولية االجتماعيةمدخل لل: املبحث األول  :يلي كماومت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث   .مبا حيقق التوافق بني مصلحتها ومصلحة أفراد اتمع االقتصاديةارات بالوحدات اختاذ القر 
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يف كافة البلدان النامية  للمنشآتالشغل الشاغل  االجتماعيةباملسؤولية   االهتمامأصبح يف ظل املتغريات   يةمدخل إلى المسؤولية االجتماع:  المبحث األول وذلك لتأثري البالغ على أعمال املنشأة وفعاليتها، وعدم حصر نشاطها باجلانب . منها واملتقدمة على حد سواء وفقا للقدرات  االجتماعيبل العمل على توسيع الدور . دورها يف خدمة مصاحلها الذاتية واقتصار االقتصادي تمعال الذي تنشط فيه املنظمات بشكل مسؤول على أطراف التعامل باإلجيابية وحيقق احلفاظ على حقوق واموضوع املسؤولية االجتماعية يف الفرتة األخرية انتشارا واسعا، واهتماما كبريا من طرف كتاب االدارة شهد  االجتماعيةمفهوم المسؤولية :المطلب األول  .ا القرارات  لوحدة حماسبية معينة، وتوصيل املعلومات الالزمة للفئات املختصة، دف مساعدم يف اختاذجمموعة من األنشطة اليت ختتص بقياس وحتليل األداء االجتماعي : "إن حماسبة املسؤولية االجتماعية هي  .االجتماعيةالمسؤولية  عن تعريف محاسبة :الفرع األول  .سواء رجال األعمال على حدتصاد ومن طرف واالق عملية اختيار متغريات ومقاييس وإجراءات قياس :" كما تعترب احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية على أنه     1".الصحيحة معلومة بطريقة منتظمة واليت تستخدم يف تقييم األداء ى مستوى املؤسسة،مث تقدمي علاألداء االجتماعي  املعلومات لألطراف املعنية داخل  اتمع سواء كانت هذه األطراف االجتماعي للمؤسسة، وأخريا إيصال هذه     2".داخل املؤسسة أو خارجها
مذكرة لنيل القياس المحاسبي لتكاليف أنشطة المسؤولية االجتماعية واإلفصاح عنها في القوائم المالية الختامية، العليمات، نوفان محاد حممد   1                                                            مدى إمكانية تطبيق المحاسبة وإفصاح   عن المسؤولية االجتماعية من طرف المؤسسات االقتصادية  جناي حممد عالء الدين، حممد براق،  2  .29ص، 2010شهادة دكتوراه، جامعة دمشق،  إسرتاتيجية ملتقى الدويل الثالث عشر حول دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم  بالجزائر في ظل قواعد الحوكمة،   .5ص،2016نوفمرب  14/15، جامعة شلف، اجلزائر، -الواقع والرهانات - التنمية املستدامة
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التزام أصحاب النشاطات التجارية " جتماعية لرجال األعمال على أااملسؤولية االعرف البنك الدويل   2."قتوتطورها، مع حتقيق فائدا الذاتية بنفس الو تعهد والتزام متخذي القرار يف القيام باألفعال اليت من شأا ان حتافظ على ثروة اتمع "  تعرف على اا :منها هناك عدة تعاريف نذكر  المسؤولية االجتماعية  تعريف: الفرع الثاني  .املستفيدة يف تقاريرها املالية السنويةالـــيت ختـــتص بقيــــاس وحتليـــل األداء االجتمــــاعي للمؤسســـة االقتصـــادية واالفصــــاح عنـــه جلميــــع الفئـــات أو األطــــراف والعمليــات  جمموعـة االجـراءات  :بنـاءا علـى مـا سـبق ميكـن القـول أن احملاسـبة عـن املسـؤولية االجتماعيـة هـي  1.عليها والرقابة فيها التحكم إمكانية أساس على عنها باملسؤولني املختلفة النشاط عناصر ربـط مث ومـن اإلداري، التنظـيم يف اإلداريـة باملسـتويات تـرتبط مسـؤولية مراكـز إىل االقتصـاديةة الوحـد تقسـيم علـى ويركز االقتصادية، يف الوحدة القائم اإلداري بالتنظيم احملاسيب النظام يربط أسلوب: وتعرف أيضا على أا   أو نتائج ملموسة، ولذلك مثة اهتمام واسع مبفهوم األداء االجتماعي للشركات،الذي ال يشمل مبادئ  حفز املسؤولية يف كثري من األحيان مبعناه الواسع، فإنه ينحصر يف معناه الضيق مبجال األخالق واملبادئ، وليس بأعمال رتبطة حبماية البيئة، ويف الوقت الذي يستخدم فيه مفهوم جمرد حاملي األسهم، وقد يغطي املفهوم أيضا القيم املوتشمل سلوك اإلدارة املسؤول يف تعاملها مع األطراف املعنية اليت هلا مصلحة شرعية يف مؤسسة األعمال، وليس ما جتاه اتمع،  السلوك األخالقي للمنشأة هي" للمنشآتاملسؤولية االجتماعية : نيباالستشهاد بعدد من اجلامعي للمنشآتعىن املسؤولية االجتماعية يسعى معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية لتوضيح م  3."مستوى معيشة  الناس بأسلوب خيدم التجارة وخيدم التنمية يف أن واحددامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائالم واتمع احمللي واتمع ككل لتحسني باملسامهة يف التنمية املست
، العـدد 09، جملـة الزرقـاء للبحـوث والدراسـات، الـد األردنيـة الفنـادق فـي المسـؤولية محاسـبة تطبيـق مدىجودة عبد احلكيم مصطفى وآخرون،   1                                                            مذكرة لنيل شهادة التنمية المستدامة، المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق الطاهر خامرة،   3  .26-25ص، 2001، األردن، 1، دار وائل للنشر، طالتسويق والمسؤولية االجتماعيةتامر ياسر البكري،   2  .29، ص 2009، 02   .80ص ،2007املاجستري، ختصص اقتصاد وتسيري البيئة، جامعة ورقلة، اجلزائر،
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امللموسة يف   اآلثاروالنتائج أو ) مثل تكييف نظم اإلدارة والتكنولوجيات(مم فقط بل كذلك العمليات اهل املنشأة اجتاه اتمع من خالل تفاعلها  التزاما على أ االجتماعيةمما سبق ميكن تعريف املسؤولية   2".نوعية حياة القوى العاملة وعائالم، وكذلك اتمع احمللي واتمع ككلواملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية والعمل على حتسني من قبل منظمات األعمال بالتصرف أخالقيا املستمر  االلتزام: "على أا االجتماعيةاملسؤولية  (WBCSD)املستدامة عرف جملس األعمال العاملي للتنمية 1."أصحاب املصلحة د من روف البيئية واحلفاهية للمجتمع عن طريق حتسني الظاليت تساهم يف حتقيق الر  اجتماعيةوقيامها بأنشطة  الطوعية أو غري الطوعية اليت تتطلع ا  االلتزاماتأو  ،يف جمموعة األنشطة االجتماعيةتتمثل املسؤولية  أبعاد المسؤولية االجتماعية ومجاالتها: الثاني المطلب .مع حتقيق مصاحلها الذاتية نشاطها للبيئة احمليطة ا،  سببهاالسلبية اليت ي اآلثار أم  اختيارااليت قد ال تعود باملنفعة املباشرة على املنشأة سواء كان هذا اإلطالع  االحتياجاتاملنشأة، وتقي ببعض    3:يف للمنشأة االجتماعيةأبعاد املسؤولية  تتمثل أبعاد المسؤولية االجتماعية: الفرع األول  .وجماالا االجتماعيةأبعاد املسؤولية  متييز ويف ضوء هذا املنظور ميكن. تنفيذا للقوانني واألحكام
جبب أن تنتج سلع  عأساسية يف اتم تصاديةاقباعتبار املنشأة وحدة : المسؤولية االقتصادية �  وخدمات مطلوبة من اتمع مع حتقيق الربح؛

، امللتقى الدويل حول دور االقتصاد اإلسالمي في تعزيز مبادئ المسؤولية االجتماعية  للشركاتموالي خلضر عبد الرزاق، بوزيد سايح،   1                                                            ، املؤمتر المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيقها للتنميةالحوكمة كآلية لتفعيل المسؤولية االجتماعية العرايب محزة، بوقدوم مروة،   World  Business  Council  for  Sustainable  Development (WBCSD), Meeting   changing   expectations :  Corporate  social  responsibility,  1999,  p03.  3 2  .2ورهانات املستقبل، ص ..الواقعاالقتصاد اإلسالمي،  - 14،  - الواقع والرهات  -الدويل الثالث عشر حول دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم إسرتاتيجية التنمية املستدامة   .9-8نوفمرب،جامعة الشلف، ص 15
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 احرتامه والتقيد به؛ موحدة يف اطار تنظيمي على املنشأةختص االلتزامات القانونية ومجلة التشريعات : المسؤولية القانونية �
جمموع سلوكات ونشاطات ليست بالضرورة موحدة يف اطار قانوين ولكن   :المسؤولية األخالقية �  م ا؛القيا من املنشأة ء يف اتمع ننتظركأعضا
كالدعم املقدم اتمع احلصول عليها من املنشأة  املزايا اليت يرغب وهي املنافع و : المسؤولية التطوعية �   1:اآلتيةويرى بعض الباحثني أن مسؤولية املنشأة تتشكل من خالل األبعاد  .إخل......ملشاريع اتمع احمللي واألنشطة اخلريية
، نظام للرعاية الصحية، توفري األمن االجتماعيةاملسامهة يف التأمينات : المسؤولية اتجاه العاملين �  يف تأمني سكن للعاملني ووسائل النقل؛الصناعي، توفري برامج تدريبية، املساعدة 
 صادق؛توفري بيانات عن املنتج وتاريخ صالحيته، إعالن وترويج الشفافية والنزاهة، عدم الغش أو تقدمي منتجات مؤذية صحيا، : ن والمستهلكينالمسؤولية اتجاه الزبائ �
دفع الضرائب وعدم التهرب، التربع للمنشأة واجلمعيات اخلريية ورعاية : المسؤولية اتجاه المجتمع �  اتمع وتنميته وحتسني إطاره املعيشي؛خلريية، إعانة الفقراء، الرعاية الصحية، تظاهرات ثقافية وغريها من النشاطات اليت تساهم يف مساعدة التظاهرات ا
تاجية، ر البيئية النامجة عن النشاطات اإلنمكافحة التلوث وإدراك األخطا: لبيئةالمسؤولية اتجاه ا �  واالهتمام لصناعات الصديقة للبيئة؛
األعمال على أا عالقة مصاحل  ومنشآتينظر إىل العالقة ما بني املوردين : المسؤولية اتجاه الموردين �  ، والصدق يف التعامل؛االلتزاماتاألعمال باإلضافية إىل تسديد  ملنشآتاهزة باالستمرار يف التوريد وخاصة لبعض أنواع املواد األولية الالزمة للعمليات اإلنتاجية، وأسعار عادلة ومقبولة للمواد عمال تطلعام ومطالبهم املشروعة اليت ميكن تلخيصها األ املنشآتم هذه ادلة، لذلك يتوقع املوردون أن حترت متب

، املؤمتر الدويل الثالث عشر لتنمية المستدامةااإلجتماعية لمنظمات األعمال ودورها في تحقيق ، حكيم بن حسان، املسؤولية أمينة قهواجي  1                                                            نوفمرب،جامعة  15-14،  -الواقع والرهات  -حول دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم أسرتاتيجية التنمية املستدامة     .6الشلف، ص
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صالحها، وكذلك احملافظة على املوارد الطبيعية، إأو  حبيث تتم الرقابة على التلوث أثناء التنفيذ ومنع األضرار البيئيةيتضمن هذا اال املظاهر البيئية للنشاط االنتاجي للمشروع، : مجال الموارد الطبيعية والمساهمات البيئية/ 1  1:للمنشأة إىل االجتماعيةتنقسم جماالت املسؤولية  مجاالت المسؤولية االجتماعية : انيالفرع الث  .زيادة حجم املبيعات، باإلضافة إىل محاية أصول املنشأةتكمن مسؤولية املنشأة اجتاههم بتحقيق أقصى ربح، تعظيم قيمة السهم،  :المساهمينالمسؤولية اتجاه  � خلفات، كفء الستبعاد أو ختفيض كمية امل  تاتقني وإتباعواهلواء واملياه والضوضاء ووضع برامج املخلفات الصلبة وجيب يف هذا اال اإلفصاح عن مدى التزام املشروع باملتطلبات القانونية لتجنب مسببات تلوث األرض  . جددكفء تساعد يف ختفيض استخدام املوارد الطبيعية غري القابلة للت  تاتقنيوتوجيه البحث عن  أسامة اخلويل مراعاة العناصر ذات األمهية تبعا .ويف دراسات تقييم األثر البيئي يقرتح عامل البيئة العريب د .لى املصادر النادرة للمواد اخلام والطاقة وحماولة اكتشاف مصادر جديدة هلاعومسامهة املشروع يف احملافظة    :لطبيعة نشاط املشروع، ويذكر العناصر التالية
 مياه السطح، املياه اجلوفية، اجلو؛ ، األرض: كيميائية  –عناصر طبيعة  �
 النبات، احليوانات؛: عناصر حيوية �
 االعتبارات اجلمالية والثقافية؛ ،واألمنالصحة : اعتبارات بشرية �
املني، املسامهة اجلمعيات اخلريية، رعاية الطفولة، توظيف املعوقني وذوي احلاجات اخلاصة، توفري وسائل نقل للعإعانات ومنح تعليمية، مساعدة  األوبئةو عموما، مثل املسامهة يف الرعاية الصحية وبرامج احلد من األمراض يتضمن هذا اال اإلفصاح عن اخلدمات املقدمة للمجتمع احمللي أو اتمع : مجال المساهمات العامة/ 2 .فرص عمل: اقتصادية –اعتبارات اجتماعية  � ويالحظ أن غالبية هذه األنشطة تتسم باالختيارية و االلتزام ...توظيف وحتضري األقليات  ،اإلسكانيف برامج 

  .264-256،ص2003، عمان، 1دار وائل للنشر، ط بدائل القياس المحاسبي المعاصر، رضوان حلوه حنان،   1                                                           
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ورة على العاملني فيها كموارد بشرية تساهم بصهذا اال تأثري أنشطة املنشأة  يتضمن :ةمجال الموارد البشري/3 .واجتماعي متبادلالطوعي من قبل املشروع، األمر الذي يعزز استمراريته وتنميته وتعاون اتمع احمللي يف حتقيق رفاه اقتصادي  فأمهية املوارد البشرية وحماوالت احملافظة على سالمتها وحتسني أحواهلا ورفع كفاءا . فعالة يف حتقيق أهداف املنشأة رية يف مام اإلدارة باملوارد البشويتضح اهت.الوقت نفسه يف زيادة الرفاه االجتماعي لشرحية مهمة من شرائح اتمعفكل تلك اإلجراءات تساهم يف حتقيق نتائج اقتصادية اجيابية للمشروع كما تساهم يف ...ونيل رضاها ووالئها للعاملني، األمن الوظيفي  خطط املزايا العينية املتاحة واألجور،املقدمة لتعليم العاملني وأسرهم، مستويات الرواتب إجراءات االستقطاب والتعيني، برامج التدريب املتاحة للعاملني، التسهيالت : إن أهم هذه األنشطة هي .اسبة املوارد البشريةإفراد حماسبة خاصة ا، حم منفعتها، طول : يتضمن هذا اال املظاهر النوعية للمنتجات، مثل: مجال مساهمات المنتج أو الخدمة/4 ...واستقرار اليد العاملة، سياسات الرتقية، السالمة الصناعية والصحية للعاملني إضافة إىل نيلها رضا .كذلك أثرها على تلوث البيئةحياا، أماا، وقابليتها لتقدمي اخلدمة أو الوظيفة املرجوة، و  واالكتمال والوضوح عن طريقة االستخدام وحدودها واملخاطر املرتبطة ومدة  اإلعالناملستهلك، الصدق يف          .منشور يف عبوته وتعرض تلك البيانات مبلصوقة على املنتج أو بإرفاق...صالحية االستخدام
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  1:جمموعة من املبادئ ذات العالقة باملسؤولية االجتماعية وهي للمنشآتيل املسؤولية االجتماعية وردت يف دل مبادئ المسؤولية االجتماعية :الفرع األول  .وعلى اتمعات اليت حتتضنها املنشآتأمهية كبرية، من خالل الفوائد اليت تعود على  االجتماعيةباملسؤولية  املنشآتيكتسب قيام ، كما على مبادئ وقواعد أخالقية للمنشآت االجتماعيةترتكز املسؤولية  المسؤولية االجتماعية و أهميتهامبادئ : الثالثالمطلب 
 املسؤولية؛ �
 الشفافية؛ �
 السلوكيات األخالقية؛ �
 احرتام رغبات ذوي العالقة؛ �
 وانني واألنظمة؛احرتام الق �
 احرتام السلوكيات واألعراف والعاملية؛ �
مبسؤولياا االجتماعية، وأن سرتاتيجية ملبادرات قيام املنشأة إىل وجود سبعة مبادئ إوأشار بعض الباحثني  .ق اإلنساناحرتام حقو  � أن هذه  الكتفاء الذايت، كمامضافة وحتقق ا، وهي دف إىل حتديد وتطوير فرص إسرتاتيجية ذات قيمة للمنشأة جديدةطة انطالق ملبادرات هذه املبادئ ال ينبغي تفسريها على أا قائمة ألفضل املمارسات، ولكن كنق أظهرت حيث  املنشآتأن تتواجد بنفس الدرجة يف املبادئ اإلسرتاتيجية ذات الطبيعة املستدامة، ليست بالضرورة  من و  ألخرى درجة خمتلفة وحبيث ختتلف من منشأةلديها بعض هذه املبادئ ب منشآتبعض الدراسات أن هناك    2:ئ االسرتاتيجية هيوهذه املباد ،آلخرقطاع 

مذكرة خترج لنيل مدى التزام الشركات المساهمة العامة الكويتية باإلفصاح عن بنود محاسبة المسؤولية االجتماعية، فهد راعي الفحماء،   1                                                              .19-18، صنفس المرجعفهد راعي الفحماء،   2  .18، ص2012شرق األوسط، الكويت، شهادة ماجستري يف حماسبة، جامعة ال
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عاية املواهب الالزمة وصقل املهارات الالزمة من خالل توفري فرص وظيفية استثنائية ومميزة، ور  إنشاء �  ة؛على منتجات املنشأحصول وتوسيع نطاق لل
إجياد مستهلكني للمرة ل استخدام املوارد بكفاءة و أسواق جديدة والقيام بتصنيع املنتجات من خال إنشاء �  منتجات حمددة؛ بإنتاجوالتخصص األوىل  
 إنتاجية العاملني ورفاههم؛محاية رفاه العاملني والعمل على استبدال االستغالل بالتعليم والتأكيد على املنتجات األخالقية وتعزيز  �
قيمة أكرب بأقل األشياء وإنتاج احلياة من خالل إعادة استخدام العوادم  البيئية وإنشاء اآلثاراحلد من  �  املواد اخلام؛وجتديد 
 املنتجات املعادة أو املعيبة من خالل جتزئتها ملكوناا األصلية، وحتويل النفايات إىل طاقة وغذاء؛االستفادة  من املنتجات الثانوية من خالل إعادة تصميم املنتجات من أجل التعلم واملنفعة وإعادة تصنيع  �
   1:يلي فيما ؤولية االجتماعية بالنسبة للمنشأةتتجلى أمهية املس أهمية المسؤولية االجتماعية :الفرع الثاني  .خالل سلسلة التزويد والتعريف باملنتجات البديلة اليت تعد صديقة للبيئة ومكافأة مستخدميهامن حتسني وسائل النقل واحلد من التعبئة من أن املنتجات وسلسلة التزويد صديقة للبيئة لذلك البد  �
ة اجتاه أطراف متعددة ذات مصلحة مباشرة تماعية متثل مبادرات طوعية للمنشأخاصة إذا اعتربنا أن املسؤولية االجاتمع وترسيخ املظهر االجيايب لدى العمالء والعاملني وأفراد اتمع بصورة عامة، ة يف حتسني صورة املنشأ �  أو غري مباشرة من وجودها؛
 إىل نشر التعاون والرتابط بني خمتلف األطراف؛ ة األعمال، وتؤدييف منشأحتسني مناخ العمل السائد  �
 جانب من ذاتية الفرد واموعة؛متثل جتاوبا فعاال مع التغريات احلاصلة يف حاجات اتمع وانتقاهلا إىل احلاجات االجتماعية وحتقيق  �
والعالقة اإلجيابية مع إضافة إىل فوائد أخرى تتمثل يف املردود املايل واألداء املتطور والقبول االجتماعي  � ، مذكرة التخرج لنيل شهادة ماجستري يف دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصاديةبوسالمي عمر،   1                                                             .اتمع وغريها   .59، ص2013-2012علوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر،



ا	&�%$ ا	#"!ي 	����س وا����ح ا	������ � ا	���و	�� ا�������:         ا	��� ا�ول   

11  

مسؤولية المحاسبي عن ال واإلفصاححول القياس  مفاهيم أولية:المبحث الثاني  االجتماعية عن طريق القياس واإلفصاح احملاسيب حملاولة التعبري عن تلك   باآلثارإن اهتمام اتمع والدولة  االجتماعية  وائم املالية وما له من دور يف جعل القوائم م املراحل الرئيسية عند إعداد القكما يعترب القياس احملاسيب أه .االجتماعية انسجاما مع الدور االجتماعي واالقتصادي الشامل الذي تقوم به احملاسبة اآلثار العوامل البيئية فيه وذلك جبعل القياس  يتخذها مستخدموها، وقد استجاب القياس احملاسيب لألثار اليت تركتهامعلومات عن أداء املنشأة ومركزها املايل والتغريات اليت حتصل فيها، واليت بدورها تؤثر على قرارات اإلقتصادية اليت ة القياس احملاسيب مبثابة العمل األساسي يف جمال التطبيق احملاسيب، واليت تسمح بإنتاج تعترب عملي ةمسؤولية االجتماعيالقياس المحاسبي عن ال: األول المطلب  . احملاسبية املتعارف عليهااحملاسيب، وتعود أمهيته كمبدأ ثابت يف إعداد التقارير املالية إىل كونه أحد األسس الرئيسية ايل ترتكز عليها املبادئ واملهمة اليت يرتكز عليها الفكر  ئيسيةميثل اإلفصاح أحد األركان الر و  ، ت مصداقية ومعربة عن واقع املنشأةاملالية ذا إىل حد ما يف الشكل إال أا تتفق يف املضمون،  هناك تعريفات متعددة لعملية القياس حىت وإن إختلفت القياس المحاسبي   تعريف: األول الفرع  . تذهب إىل ما هو أبعد من األهداف التقليديةاحملاسيب يتضمن أبعادا متعددة ليخدم أغراضا متعددة  عداد وعرض القوائم املالية املعتمد نة معايري احملاسبة الدولية ضمن إطار إعرف القياس احملاسيب من قبل جل  :ونذكر منها األيت مليزانية العمومية عملية حتديد القيم النقدية للعناصر اليت سيعرتف ا يف القوائم املالية وتظهر يف ا" عليها بأنه  دار اليازوري العلمية للنشر و  1ط ،مرافب الحساباتالقياس المحاسبي ومحدداته وانعكاسها على رأي طالل اجلجاوي و سامل الزوبعي،   1                                                             1".وقائمة الدخل   .  33، ص2013التوزيع، األردن، 
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ثروة اليت يف حيازة هذه الوحدة والتغري الذي عليه من توليد مزيد من الثروة، ومن مث أصبح من الضروري قياس اللذلك تنظر احملاسبة إىل النشاط االقتصادي الذي تقوم به الوحدة وما يرتتب . أو توزيع دف حتقيق الربح أساسااالقتصادية مبفهوم احملاسبة املالية هي املشروع الذي خيتص مبزاولة األنشطة االقتصادية من إنتاج  الوحدة لقياس المحاسبي نطاق ا: الفرع الثاني  .االقتصاديةتساهم يف اختاذ القرارات اليت تقوم ا املنشأة، ويتم التعبري عنها من خالل أرقام وبيانات من أجل توفري معلومات للمصاحل املعنية كما الناجتة عن األداء نشاط معني  االقتصاديةن القياس احملاسيب هو تقييم لألحداث خالل ذلك ميكن القول أ من 1".االقتصاديةوالتعبري عنها يف شكل أرقام وبيانات واضحة دف توفري املعلومات اليت من شأا أن تسهل اختاذ القرارات ة، االقتصادية اليت تقوم ا املنشأ عملية حتديد وتبويب العمليات ملختلف األنشطة"يعرف القياس بأنه    3:النشاط والبعد الزمين للنتائج املرغوب قياسها  يف االتيةية واالستمرار يتحدد نطاق القياس يف احملاسبة املالية من حيث طبيعة دويف ضوء فرض الوحدة االقتصا   2.طرأ عليها نتيجة قيامها مبزاولة نشاطها االقتصادي
 األنشطة ذات الطبيعة االقتصادية؛حملاسيب بقياس نتائج األنشطة اليت تدور يف النطاق الوظيفي للوحدة، وينحصر هذا النطاق يف خيتص القياس ا �
     .يدور القياس احملاسيب حول ما له تأثري على املصلحة االقتصادية للوحدة باعتبارها احملدد لبقائها و استمرارها �

ايل اجلديد، املركز اجلامعي ، امللتقى الدويل األول حول النظام احملاسيب املالتوحيد المحاسبي الدولي بين المأمول والموجودمسعود صديقي،   1                                                              .28نفس املرجع، ص  3  .27، ص2000، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر،المحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسؤولية االجتماعية للمشروعحممد عباس بدوى،   2  .3، ص2010جانفي  18-17بالوادي، 
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على أصل أو موجود بتاريخ احلصول،  يعادله للحصول املبلغ الذي دفع أو ماتسجل : التكلفة التاريخية/ 1  1:املالية ويشري أن هذه األسس تشملتستخدم عدد من األسس املختلفة للقياس ولدرجات خمتلفة وضمن تشكيالت متفاوتة من البيانات   أسس القياس المحاسبي: الثالث الفرع ) مثل الضرائب على الدخل(االلتزامات مببلغ املتحصالت املستلمة مقابل الدين أو يف بعض األحيان وتسجيل  تقيد األصول مببلغ النقد أو ما يعادل النقد الذي ميكن  احلصول ) القابلة للتسديد( :القيمة القابلة للتحقق/ 3  وتسجل االلتزامات باملبلغ غري املخصوم من النقد أو ما يعادل النقد املطلوب لسداد الدين يف الوقت احلاضر؛ يف الوقت احلاضر، فس األصلتسجل األصول مببلغ النقد املفرتض دفعه للحصول على ن :التكلفة الجارية/ 2  مببلغ النقد أو ما يعادل النقد املتوقع ان يدفع لسداد االلتزامات ضمن السياق العادي للنشاط؛ وتقيد االلتزامات بقيمة سدادها أي املبالغ غري  صل بطريقة منظمة،بل بيع األعليه يف الوقت احلاضر مقا الية لصايف التدفقات النقدية اخلارجة عد االلتزام بالقيمة املخصومة احلوي األصل ضمن السياق العادي للنشاط، املتوقع أن يولدهاتقيد األصول بالقيمة املخصومة لصايف التدفقات النقدية املستقبلية اليت من : القيم الحالية/ 4  يعادل النقدية اليت من املتوقع ان تدفع لسداد االلتزامات ضمن السياق العادي للنشاط؛ املخصومة النقدية أو ما هناك وجهتان لتعريف التكاليف االجتماعية، متثل االوىل وجهة النظرة  :اساس قياس التكاليف االجتماعية/ 1  االجتماعية والمنافع قياس ومعالجة التكاليف : الفرع الرابع  .تزامات ضمن السياق العادي للنشاطاملستقبلية اليت من املتوقع أن حيتاج إليها لسداد االل . االقتصادي، و تتصف هذه التكاليف عادة بعدم حصول املنشأة على منفعة، أو عائد اقتصادي مباشر مقابالوال يتطلبها نشاطها  املنشآتفمن وجهة النظرة احملاسبية فإن التكاليف االجتماعية متثل املبالغ اليت تنفقها   .ظرة االقتصاديةبية يف حني متثل الثانية وجهة الناحملاس   47-46، صمرجع سبق ذكرهطالل اجلجاوي و سامل الزوبعي،  1                                                           ة هذه  متثل املبالغ اليت مت انفاقها نتيجة اللتزام املنشأة ببعض املسؤوليات يلنظر التكاليف االجتماعية طبقا ف
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ومن الواضح أن األخذ ذا املفهوم سيؤدي اىل اعتماد اساس .  الدولةاالجتماعية اختياريا أو تطبيقا لقوانني ط تلوث اهلواء أو املياه أو تشويه تضحيات نتيجة ملمارسة املنشأة لنشاطها االقتصادي، فقد يرتتب على هذا النشاما من وجهة النظرة االقتصادية، فان التكاليف االجتماعية هي قيمة ما يتحمله اتمع من اضرار او أ .التكلفة الفعلية يف القياس . يرتتب عليها خدمة للمنشأة، وبني التكاليف اليت يرتتب عليها خدمة للبيئة احمليطة باملنشأة أو اتمع ككلفهناك من ينادي بضرورة التفرقة بني التكاليف االجتماعية اليت  :جة المحاسبية للتكاليف االجتماعيةلالمعا/ 2    1.اساس التكلفة الفعليةاخرى من السلع واخلدمات، وعليه فان تبين هذا املفهوم سيؤدي اىل اعتماد اساس تكلفة الفرصة البديلة بدال من جمموعة  إلنتاجليه تكلفة اجتماعية وبذلك فهي متثل قيمة ما يضحي به اتمع من سلع وخدمات عويرتتب السلبية اخلارجية، فتلوث اهلواء يف املنطقة اليت تقع فيها املنشأة يؤثر يف صحة املواطنني املقيمني يف هذه املنطقة، االقتصادية  لآلثاراي أن التكلفة االجتماعية متثل األعباء اليت القيت على عاتق اتمع نتيجة . اجلمال البيئي أي أا تستهدف حتقيق االيراد أو حتسينه، وبالتايل فالبد . اخل...درجة رضا ووالء العاملني أو زيادة والء العمالءاساس ان التكاليف اليت يرتتب عليها خدمة للمنشأة، تستهدف أساسا لتحسني االنتاجية أو زيادا أو زيادة لى على أا توزيع لألرباح، وذلك عويقرتح معاجلة النوع األول على أا عبء على األرباح، ومعاجلة النوع الثاين  . يتحقق من التكاليف املستنفذة اليت تنجم عنها منفعة للمنشأة فاإليراد اإليراد،فهي تكاليف ال عالقة هلا بتحقيق ينما التكاليف اليت يرتتب عليها خدمة للبيئة أو اتمع ألسباب تنجم عن أعمال املنشأة، من حتميلها عليه، ب على الرغم من ضرورة االهتمام باإلفصاح عن املنافع اليت تنشأ نتيجة اضطالع : قياس المنافع االجتماعية/ 3   2.االجتماعية دون متييز هي ختصيص للربح، يرتفع إىل مستوى توزيع األرباحلرأي فهناك من يرى ان كافة بنود التكاليف وخالفا هلذا ا.وعليه فانه جيب اعتبارها توزيعا للربح وليس عبئا عليه اخلارجية املوجبة اليت تعود على اتمع واملنشأة على حد  اراآلثباألنشطة االجتماعية بوصفها تعرب عن  املنشآت ملعادلة قياس االسهام االجتماعي الذي يعد واحدا من أهم مؤشرات  متثل اجلزء املكمل وألامن جهة، سواء  فع يف تطوير اتمع من جهة ثانية، والن االهتمام بالتكاليف االجتماعية دون املنا املنشآتتقييم مدى مسامهة    .180نفس املرجع، ص   2  .178- 177، ص 2002، األردن، 1دار املسرية للنشر والتوزيع  والطباعة، ط المشاكل المحاسبية المعاصرة، مؤيد الفضل، وأخرون،   1                                                           
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وما يرتتب على ذلك من ظهور مركز مايل غري مالئم  األرباحيؤدي إىل تضخيم التكاليف، وبالتايل ختفيض  أننا  إالاليت تتحمل مسؤولياا االجتماعية مقارنة بتلك اليت ال تتحمل هذه املسؤوليات من جهة ثالثة،  للمنشآت    1:منهاعملية قياسها كميا وترمجتها يف صورة نقدية، واليت ميكن االستدالل عليها من أراد الباحثني ذا اخلصوص، واليت عية واملنافع االجتماعية، وذلك للصعوبات اليت تواجه ال نرى ضرورة تضمني منوذج احملاسبة عن املسؤولية االجتما
ال ختضع للسوق، وال توجد معدالت تسعري  ألاماعية ليست سهلة إن عملية القياس املنافع االجت �  مالئمة هلذه املنافع؛
يق اجياد عالقة بني الربامج عند قياس املنافع االجتماعية ميكن استخدام القيم السوقية، وذلك عن طر  �  االار؛للمجتمع من املنشأة الستخدامها كحديقة، وقيمة الثروة السمكية املمنوحة للمجتمع يف حالة ازالة التلوث من حة ماعية والفائدة الناجتة عنها، مثل قيمة السلع واخلدمات املمنوحة للعاملني يف السوق، وقيمة األرض املمنو االجت
اعية، هي أن بعض هذه املنافع ال ميكن قياسها تواجه عملية قياس املنافع االجتم إن من صعوبات اليت � غري النقدي او التعبري عنها يف شكل وصفي، مثل ارتفاع التعبري عنها اما بالقياس  وإمناباستخدام وحدة النقد،  بداية  اليت اقرتحت للقياس يف هذا اخلصوص واليت منها على سبيل املثال عائد تدريب املوارد البشرية، ال تزال يفاما املنافع االجتماعية اليت ميكن قياسها أو التعبري عنها بشكل نقدي، فان االساليب . املستوى الثقايف أو العلمي   .182، صنفس المرجعمؤيد الفضل، وأخرون،   1                                                                      .  الطريق، ومل تتطور بعد بالدرجة اليت ميكن االعتماد عليها كمقاييس حماسبية مقبولة قبوال عاما
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من معلومات، وبالتايل  املنشآتتعتمد العديد من اجلهات ذات املصلحة بشكل كبري على ما تقدمه   مسؤولية االجتماعية فصاح المحاسبي عن الاإل: المطلب الثاني اليت حتتويها  االجتماعيةدورا بارزا يف جعل البيانات واملعلومات  االجتماعيةعن التكاليف واملنافع يصبح لإلفصاح  تقدمي للمعلومات والبيانات إىل املستخدمني بشكل ومضمون صحيح "فصاح احملاسيب على أنه عرف اال  فصاح المحاسبياإل تعريف: أوال  مستوياتهفصاح المحاسبي و اإل تعريف: الفرع األول .القوائم املالية املعدة هلذا الغرض، ذات أمهية كبرية يف اختاذ خمتلف القرارات ، لذلك فهو يشمل املستخدمني الداخليني واملستخدمني اخلارجيني بأن ئم ملساعدم على اختاذ القراراتومال مشول التقارير املالية على مجيع املعلومات الالزمة إلعطاء مستخدم "ويف تعريف أخر لإلفصاح احملاسيب أنه    2."شركةملستخدمي القوائم املالية من األطراف اخلارجية واليت هلا سلطة اإلطالع على الدفاتر والسجالت لليف اهلوامش واملالحظات واجلداول املكملة يف الوقت املناسب، مما جيعل القوائم املالية غري مضللة ومالئمة اء كانت كمية أو وصفية يف القوائم املالية أو املعلومات املالية سو  عملية إظهار"يعرف اإلفصاح على أنه   1."واحد بشكل يعكس يف القوائم املالية إظهار املعلومات مما سبق ميكن تعريف اإلفصاح احملاسيب على أنه عملية   3".ن الوحدة احملاسبيةهذه التقارير صورة واضحة وصحيحة ع ، اختاذ القرار السليم عليها يف االعتمادحقيقة وضع املنشأة دون تضليل حبيث يستطيع مستخدم هذه املعلومات  مذكرة لنيل شهادة  ماجيسرت يف احملاسبة ف ألهمية المحاسبية واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية، ر مدى إدراك المصاخالد صبحي حبيب،   1                                                            .عزز الرابط الثقة بني املتعاملنيوهذا ي قوق ، جملة الباحث، العدد السابع، كلية احلخيار الجزائر بالتكييف مع متطلبات اإلفصاح وفق المعاييرالمحاسبية الدوليةزغدار أمحد يفسر،   2  .46، ص2011ومتويل، جامعة غزة، فلسطني،  ، أثر مستوى اإلفصاح المحاسبي في البيانات المالية المنشورة على تداعيات األزمة المالية في القطاع المصرفي األردنيظاهر شاهر القشي،   3  .48، ص2009/2010والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر،    .6، ص2009/2010مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف حماسبة، جامعة الشرق األوسط، األردن، 
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  1:يلي نواع اإلفصاح تبعا لألهداف من خالل ماأميكن اإلشارة إىل   فصاح المحاسبياإل مستويات: ثانيا
 معلومات بكميات كبرية، مما يؤدي إىل إغراق مستخدمي القوائم املالية مبعلومات قد ال يكون هناك حاجة هلا؛أي أن يشمل اإلفصاح على كافة املعلومات احملاسبية املتوفرة مما يعين معه إظهار : اإلفصاح الكامل �
 من خالل مراعاة مصاحل مجيع هذه الفئات بشكل متوازن؛إخراج القوائم املالية والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح مصلحة فئة معينة على مصلحة الفئات األخرى مجيع األطراف املالية، إذ يتوجب  يهتم اإلفصاح العادل بالرعاية املتوازنة الحتياجات: اإلفصاح العادل �
  2:ول نطاق اإلفصاح بالنسبة للمجاالت الرئيسية التاليةميكن مالحظة وجود إجتاه ح  نطاق اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية : الفرع الثاني لقرارات املستثمرين والدائنني وتتناسب مع نشاط املنشأة وظروفها الداخلية؛نشاطها، إذ أنه ليس من املهم فقط اإلفصاح عن املعلومات املالية بل األهم أن تكون ذات قيمة ومنفعة بالنسبة وطبيعة هو اإلفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروف املنشأة : اإلفصاح المالئم �
 ؛)محاية البيئة(جمال األنشطة اخلاصة باملوارد الطبيعية واملسامهات البيئية  �
 ؛)خدمة اتمع(جمال األنشطة اخلاصة باملسامهات العامة  �
 ؛)العاملني(جمال األنشطة اخلاصة باملوارد البشرية  �
نطاق العمليات املرتبطة  اتساعويكشف تناول األنشطة اليت يتضمنها كل جمال من هذه ااالت عن  ).محاية املستهلك(جمال األنشطة اخلاصة بصايف الدخل ومسامهات املنتج أو اخلدمة  � وحدة  ولكن ذلك ال يعين أن كل. االجتماعي الشامل عن املسؤولية االجتماعية للوحدة االقتصادية باإلفصاح تقوم به وحدة  القيام ا ال تعد قيدا مؤثرا على دخول تلك األنشطة مجيعها يف دائرة الوظيفة احملاسبية، ألن ما العن كل هذه األنشطة، فضال عن أن اختيار الوحدة موعة األنشطة اليت ميكنها  باإلفصاحاقتصادية سوف تقوم    .476، ص2000مصر، دراسات في قضايا ومشاكل محاسبية معاصرة، حممد عباس بدوى، األمري إبراهيم عثمان،   2      .47، صمرجع سابقخالد صبحي حبيب،   1                                                             . ادية أخرىمعينة من هذه األنشطة قد تقوم ا وحدات اقتص
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عبريها عن األداء يت تلقى قبوال عاما من حيث درجة تاحملاسيب شامال لألنشطة ذات املضمون االجتماعي الوطاملا مت حتديد نطاق اإلفصاح عن العمليات االجتماعية، فإنه من املنطقي أن يكون النموذج          : حيث إن عدم اشرتاك املسامهني يف إدارة املنشأة يؤدي إىل مشكلتني مهمتني :اإلفصاح االختياري  -   :يلي ويتضمن ما: المصادر الداخلي/1  2:ةيالتال آلياتسامهة العامة عرب  امل تماعية إىل ذوي املصاحل يف املنشأةميكن أن تنتقل املعلومات االج  اإلفصاح االجتماعي آليات: الفرع الثالث  1.ما تقضى به اعتبارات االفصاح االجتماعي للوحدة االقتصادية، وذلك يف اطار بشأن أنشطة وقيمة  باإلدارةاألوىل وجود عدم متاثل للمعلومات، فان املستثمرون أقل معرفة مقارنة  بأنشطة ة من مزايا معرفتها ، والثانية وجود املخاطر األخالقية حيث تعمل  اإلدارة على االستفاداملنشأة اختياريا وأثرها  املنشآتاالجتماعية اليت تفصح عنها إىل أمهية املعلومات  وقد توصل العديد من الباحثني .خبالف ما تتطلبه معايري إعداد القوائم املالية والتوقعات املستقبلية هلا، وهلذا جيب أن يكون لإلدارة احلوافز لإلفصاح االختياري عن املعلومات  املنشأة كبري على وهي ذات أثر   اإلعالمتحكم ا إدارة املنشأة مثل وسائل وهي اليت ال ت :المصادر الخارجية / 2  املال، ووفقا للمعايري  احملاسبية املقبولة قبوال عاما يف اامع املهنية احملاسبية؛وهو الذي يفرض على منشأة وفقا للقوانني واللوائح التنظيمية واإلدارية يف أسواق  اإللزامياإلفصاح   -   األعمال؛ منشآتحبيتها وعلى توجيه قرارات أصحاب املصاحل يف على ر  ة أمام اتمع، فإذا كانت ، حيث من خالهلا تنعكس صورة املنشأت املسامهة العامةأصحاب املصاحل يف املنشأ عن المسؤولية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين  معوقات االفصاححامد أمحد صالح أبو مسرة،  2  .477-476نفس املرجع، ص  1                                                               .ةعلى املنشأ  سلبية انعكس ذلك سلبيا، وإذا كانت ابية كان األثر إجيابيا على املنشأةهذه الصورة إجي   .47- 46ص، 2009، رسالة ماجستري، احملاسبة والتمويل، اجلامعة االسالمية، غزة، فلسطني، لألوراق المالية
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، ولكن االجتماعيةمل يتم االتفاق على مؤشرات حمددة أو طريقة بذاا لقياس االداء جتاه املسؤولية   األداء االجتماعي و مؤشراته قياس معايير: المطلب الثالث م ونشرت يف 1963البعض أن املعايري احملاسبية العامة اليت وضعتها مجعية احملاسبني األمريكية عام  يرى  معايير قياس األداء االجتماعي: الفرع األول .ظهرت بعض البحوث لوضع معايري ومؤشرات للقياس  .وضوعية والقابلية للمقارنةيتوقع أن تزداد أمهية هذا املعيار ملا يتحقق عنه قدر ليس بالقليل من املاحملاسيب للنشاط االقتصادي و بالرغم من تعرضه للنقد الشديد إال أنه يف ظل القياس احملاسيب لألداء االجتماعي املتعارف عليه يف جمال القياس ) مبدأ التكلفة التارخيية(يقابل هذا املعيار  :التاريخيةمعيار التكلفة االجتماعية / 4 .أن يعرف النتائج االجتماعية لنشاط املنظمةحىت ميكن الوصول إىل درجة اإلقناع العام و إشباع حاجة طاليب املعلومات االجتماعية و كذلك حق اتمع يف مضمون هذا املعيار يكمن يف ضرورة تبيان أسباب حتقق أو عدم حتقق األهداف االجتماعية  :يةببسمعيار ال/ 3 .طريقة موضوعية للقياس احملاسيب سواء للتكاليف أو للعوائد االجتماعيةوحبيث ال تنطوي على أي حتيز بالتضمني أو استخدام طرق القياس اليت يظهر ا التميز واضحا واالعتماد على يتبلور مضمون هذا املعيار يف ضرورة حتديد احلقائق و التقارير عنها بنزاهة وجترد  :معيار الخلو من التميز/2 .أعداد القوائم االجتماعية اخلتاميةاملناسب و بشكل حيقق األهداف املرجوة من نتائجها جلميع أصحاب املصلحة واألطراف االجتماعية املستفيدة بصورة حقيقية تبعث على الثقة ويف الوقت الصلة واالرتباط باهلدف من استخدامه وأن تعكس التقارير االجتماعية األثر االجتماعي لألنشطة املطلوب قياس شاط االجتماعي وثيقة حيث البد أن تكون البيانات و املعلومات احملاسبية املتعلقة بالن :معيار الصالحية/ 1  1:م هي أنسب أسلوب وعلى هذا األساس فإن املعايري االجتماعية املقرتحة كالتايل1966عام 
مداخلة بامللتقى الدويل منظمات األعمال واملسؤولية  ،المسؤولية االجتماعية للشركات في ظل المحاسبة االجتماعية يوسف بوخلخال،  1                                                              .5-4ص ؛2012فيفري  14/15 جامعة بشار،االجتماعية، 
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و يتسع ليشمل األساليب املستحدثة يف القياس االجتماعي أو  االجتماعية بالتكلفة اليت أحدثت هذا العائديف حالة احملاسبة املالية، يعين مقابلة العوائد االجتماعية لكل نشاط اجتماعي حتت كل جمال من جماالت املسؤولية يقابل هذا املعيار مبدأ مقابلة اإليرادات بالتكاليف  :معيار مقابلة العوائد االجتماعية بالتكاليف المسببة لها/ 6 .يف السوقيف جمال احملاسبة املالية، ألنه يتسع ليشمل العوائد االجتماعية غري القابلة للقياس النقدي املباشر وال يوجد هلا سعر و ميكن أن حيل هذا املعيار يف جمال احملاسبة االجتماعية بدال من مبدأ حتقيق اإليراد  :معيار العائد االجتماعي/ 5 األجر األساسي الذي  ويشمل مجيع تكاليف األداء خبالف :مؤشر األداء االجتماعي للعاملين بالمؤسسة /1  1:وهي ،االجتماعيةلية و هناك أربعة مؤشرات أساسية يتم من خالهلا تقييم املسؤ   األداء االجتماعيالتي تقيس  المؤشرات: الفرع الثاني .التكاليف االجتماعية ة بااللتزام أعماهلم وتقوم املنشأة للعاملني لديها بغض النظر عن مواقعهم التنظيمية أو نوع أو طبيعة تقدمه املنشأ وتدريبهم  وتعميق حالة الوالء واالنتماء للعاملني كاالهتمام حبالتهم الصحية بتوفري كافة العوامل الالزمة إلنشاء ويشمل كافة تكاليف األداء االجتماعي املضحى ا حلماية أفراد  :مؤشرات األداء االجتماعي لحماية البيئة /2  وحتسني وضعهم الثقايف واالهتمام مبستقبلهم عند انتهاء فرتة خدمام وما إىل ذلك؛ دف إىل إسهاماتويتضمن كافة تكاليف األ :اء االجتماعي للمجتمعمؤشرات األد/ 3  الطبيعية وتلوث املياه وما إىل ذلك؛من أنشطتها الصناعية، وهذا تشمل على تكاليف محاية تلوث اهلواء والبيئة البحرية واملزروعات واألعشاب ة ردأ األضرار عن البيئة احمليطة واملتولدة ة داخل نطاقه اجلغرايف حيث حتاول جاهدتمع احمليط الذي تعمل املنشأا ة يف املنشأ داء اليت ، -دراسة تطبيقية يف مملكة البحرين– دور المعلومات المحاسبية في قياس وتقييم األداء االجتماعي للمؤسسات الصناعيةالعاين حارس كرمي،  1                                                             اإلسهامات يف برامج التعليم والتدريب االجتماعي ومشاريع التوعية االجتماعية وما إىل ذلك؛التعليمية والثقافية والرياضية واخلريية مث تكاليف  للمنشآتك على التربعات واملسامهات خدمة اتمع مشتملة بذل   .9ص ،16/03/2005-15، كلية العلوم االدارية واملالية، جامعة فيالدلفيا، "واإلبداعالريادة "املؤمتر العلمي الرابع 
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ة واضحة ميكن أن تدخل حيز التطبيق العملي ما مل حتظى مبعلومات حماسبي ان املؤشرات الواردة أعاله ال  .املقدمة إىل املستهلكني املنتجات واخلدماتاملتابعة ما بعد البيع وتدريب وتطوير العاملني وغريها من اخلدمات اليت حتقق حالة الرضا عن املنافع املتأتية من املستهلكني حيث تتضمن تكاليف الرقابة على جودة اإلنتاج وتكاليف البحث والتطوير مث تكاليف ضمانات ل كافة تكاليف األداء اليت تنصب يف خدمة وتشم :اء االجتماعي لتطوير اإلنتاجمؤشرات األد: ارابع  على ضرورة االعتماد على معلومات لقد أكد احد الباحثني . ودقيقة على مستوى املنشأة والبيئة واتمع ككل                         1.واملنافع االجتماعية املؤثرة على بيئة وحميط االستثمارحماسبية صرحية وواضحة لكافة التكاليف 
  .9نفس املرجع، ص العاين حارس كرمي،  1                                                           
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  الدراسات االعربية: المطلب األول  .إليهااليت توصلت  نعرض بعضا من هذه الدراسات السابقة وأهم النتائج  يلي عددة، فيمامن زوايا مت االجتماعيةاملسؤولية تناولت الكثري من الدراسات العربية و األجنبية موضوع   دراسات السابقة:لثالمبحث الثا
دور القياس واإلفصاح المحاسبي عن التكاليف "بعنوان ) يوسف هارون خميس محمد(دراسة  � ، رسالة الماجستير، المحاسبة "األعمال لمنشآتاإلجتماعية في رفع كفاءة األداء المالي  . للمنشآتاء املايل ديف رفع كفاءة األ االجتماعيةتناول البحث دور القياس واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف  .2015والتمويل، جامعة السودان،  األعمال يف السودان، بأمهية القياس واإلفصاح  منشآتمتثلت مشكلة البحث يف عدم اهتمام القائمني على أمر  من قبل  االجتماعيةد اإلجيايب للوفاء باملسؤولية الذي تلعبه منشأم واملردو  االجتماعيةالتكاليف احملاسيب عن  ، املنشآتاألعمال وأمهية الوفاء ا من قبل  ملنشآت االجتماعيةتكمن أمهية البحث يف التعريف باملسؤولية   . واألسس املتبعة يف هذا القياس وكيفية اإلفصاح عنها االجتماعيةاألعمال وبالتايل على أداءها بصفة عامة، باإلضافة إىل عدم إدراكهم ألمهية قياس التكاليف  منشآت  .املنشآتورفع كفاءة األداء املايل يف  االجتماعيةني القياس واإلفصاح عن التكاليف األعمال، معرفة العالقة ب ملنشآت االجتماعيةاملسؤولية هدفت البحث إىل دراسة أسس القياس واإلفصاح احملاسيب عن تكاليف   .االجتماعيوكيفية تطبيقها لإلفصاح عن األداء  االجتماعيةوبيان النماذج احملاسبية اخلاصة بقياس التكاليف 
للمنظمات األعمال  االجتماعيةتسعى هذه الدراسة إىل التعرف على أهم معوقات اإلفصاح عن املسؤولية  .2014، 3العدد ، المجلة األردنية في أدارة األعمال، "لمنظمات األعمال في السعودية االجتماعيةعوقات اإلفصاح عن المسؤولية م"بعنوان ) أحمد بن عبد القادر القرني(دراسة  � دراسة ميدانية على عينة من مراجعي ولتحقيق هذا الغرض قام الباحث بإجراء . يف اململكة العربية السعودية عدد من القروض باستخدام حزمة يف القطاع اخلاص واختبار  االجتماعيةاحلسابات وبعض مسؤويل املسؤولية 



ا	&�%$ ا	#"!ي 	����س وا����ح ا	������ � ا	���و	�� ا�������:         ا	��� ا�ول   

23  

بلغ عدد العائد منها استمارة استبيان على عينة الدراسة، ) 210(مت توزيع . االجتماعيةالربامج اإلحصائية للعلوم  اتضح من نتائج التحليل اإلحصائي .ما مت توزيعه من إمجايل) %48(استمارة متثل ) 100(ليل والصاحل التح ويف ضوء . ، واملالية واإلداريةواالجتماعيةمية والتشريعية، العلمية واملهنية، والثقافية ات التنظيوجود عدد من املعوق يف  االجتماعيةر تنظيمي ملمارسة املسؤولية هذه النتائج قدمت الدراسة جمموعة من التوصيات من أمهها بناء إطا   . اململكة العربية السعودية
القياس المحاسبي للتأثيرات البيئية واإلفصاح عنها في "بعنوان ) حنان سعيدي سياف(دراسة  � ، علوم التسيير، جامعة قسنطينة، الجزائر، ، رسالة الماجستير"المؤسسات الصناعية دف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى التزام املؤسسات الصناعية بقياس التأثريات البيئية واإلفصاح عنها  .2013/2014 راسة والبحث دالتلوث البيئي من أهم التأثريات البيئية، وأن إيالء هذا األثر البيئي األمهية الكافية من ال -   :يلي جاءت نتائج الدراسة جبانبيها النظري و امليداين لتبني ما  .قسنطينة كدراسة حالة - SCHB–على مؤسسة اإلمسنت حامة بوزيان  باالعتماديا يف قوائمها املالية، حماسب البيئية واإلفصاح عنها يف قوائمها املالية، وذلك املؤسسة حمل الدراسة ال تلتزم بالقياس احملاسيب لتأثرياا  -  مباشرا يف املركز املايل للمؤسسة ويف نتيجة نشاطها؛املعلومات املتعلقة باألداء البيئي للمؤسسات الصناعية هي ذات طبيعة كمية ومالية، مما جيعلها تؤثر تأثريا  -  بالنتيجة إىل احتواء تأثريات اجلوانب األخرى؛ يؤدي زع بني معوقات تنظيمية وتشريعية، معوقات علمية قات حتد من قيامها بذلك، اليت تتو راجع لعدة معو       .ومهنية، وأخرى ذات الصلة باجلانب اإلداري واملايل
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، مذكرة ماستر، جامعة برج بوعريريج، الجزائر، "الجزائرية االقتصاديةفي المؤسسة  االجتماعيةؤولية اشكالية القياس واإلفصاح المحاسبي عن المس"بعنوان ) بن سنة عادل(دراسة  � أداء املؤسسة حبيث تظم بيانات تتعلق باألداء االجتماعي إىل باجلانب االجتماعي، إلعطاء صورة متكاملة عن تعترب احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية أداة متد املستفيدين ومتخذي القرارات باملعلومات احملاسبية املتعلقة     .2013/2014 عية واالفصاح عنها، ودراسة آليات والوقوف على مدى اهتمام هذه املؤسسات مبجاالت املسؤولية االجتماهدفت الدراسة إىل التعرف على مدى إدراك املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ملفهوم املسؤولية االجتماعية،   .جانب البيانات واملعلومات املالية األخرى   الدراسات األجنبية: المطلب الثاني  . احملاسبةاألوىل إىل عدم توفر قوانني وأنظمة تلزم ا، وكذا كون النظام احملاسيب املايل ال يوفر األرضية لتطبيق هذا النوع من جتماعية ويعود ذلك بالدرجة وخلصت الدراسة إىل أن هناك صعوبات يف تطبيق احملاسبة عن املسؤولية اال  .بوعريريج، وعدد من حمافظي احلسابات وخرباء احملاسبة بالواليةوذلك باستعمال استبانة وزعت على مسؤويل املؤسسات املتواجدة يف املنطقة الصناعية بوالية برج . تطبيقها
عن المسؤولية االجتماعية للمصارف  االفصاح: "بعنوان Brarenco( ،2008(دراسة  � املنشورة يف  احملاسيب  االجتماعي يف التقارير السنوية باإلفصاح، ومقارنتها 2005و  2004االلكرتونية لعامي هدفت الدراسة إىل معرفة مدى اإلفصاح احملاسيب عن املسؤولية االجتماعية للمصارف الربتغالية يف مواقعها  ".البرتغالية في مواقعها االلكترونية كما بينت، أن املصارف الكبرية احلجم تويل اهتمام أكرب باإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية، وأوصت الدراسة . وبينت الدراسة أن اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية أداة مهمة يف احلوار بني الشركات واتمع احمليط  .نفس األعوام يف الصحف التقليدية
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  .املعلومات االقتصاديةمجيع املؤسسات عن املسؤولية االجتماعية، سواء صغرية احلجم أو الكبرية، جنبا إىل جنب مع بضرورة إفصاح 
هندية لدراسة مستوى اإلفصاح فيها إذ  اقتصاديةوحدات  10أجريت هذه الدراسة لعينة مكونة من   "  Corporate Social & Environmental Disclosures & Reporting"بعنوان ) C.V.Baxi & Rupamanjari Sinha Ray, 2009( دراسة � يتزايد وأن هنالك عدة  االقتصاديةالطوعي للوحدات  االجتماعيةأوضحت الدراسة أن اإلفصاح عن املسؤولية  الشرعية، ة األسهم يطالبون بتحقيق األرباح يشمل كل من ان محل االجتماعيةأهداف لإلفصاح عن املسؤولية  ، ويروج للعالمة التجارية وحصة السهم بالسوق، ويؤسس ترابطا االقتصاديةوحيسن من مسعة ومصداقية الوحدات    .وإمنا تقوم بإعداد تقارير وصفية عن ذلك ماعيةاالجتتقوم باإلفصاح عن املسؤولية  اهلندية ال االقتصادية، ويطور املعارف واملهارات التنظيمية، وتوصلت الدراسة إىل أن الوحدات واالجتماعيبني األداء املايل 
على املواقع  االقتصاديةللوحدات  االجتماعيةهدفت هذه الدراسة إىل معرفة حمتوى اإلفصاح عن املسؤولية   ”What Explains the Extent and Content of social and environmental Disclosures on Corporate Websites:A Study of Social and Environmental Reporting in Swedish Listed Corporations"بعنوان ) Torbjorn Tagsson and others,2009(دراسة  � ى اإلفصاح عن وبني مستو  االقتصاديةاإللكرتونية هلا يف السويد ومعرفة العالقة بني حجم ورحبية الوحدة  بنشرها على املواقع  االقتصادية، واستندت الدراسة إىل املعلومات املالية اليت تقوم الوحدات االجتماعيةمسؤوليتها  العام تفصح عن مسؤولياا قطاع الالعاملة ضمن  االقتصاديةوتوصلت الدراسة أن الوحدات  االلكرتونية العاملة ضمن القطاع اخلاص وأيضا إن هنالك عالقة اجيابية بني  ةاالقتصاديبصورة أكرب من الوحدات  االجتماعية ورحبيتها مع مستوى اإلفصاح الذي تقوم به على املواقع اإللكرتونية وان الوحدات  االقتصاديةحجم الوحدات      .الصناعات األخرىاليت تعمل بالصناعات الغذائية تفصح عن املعلومات األخالقية بنسبة أكرب من الوحدات العاملة يف  االقتصادية
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ت ، حيث تناولاالجتماعيةاهتمت غالبية الدراسات السابقة باإلطار النظري للمحاسبة عن املسؤولية   ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: المطلب الثالث القياس واإلفصاح املسؤولني، يف حني جاءت هذه الدراسة تكملة لسابقاا حيث هدفت إىل التعرف على واقع بصورة وصفية إنشائية عن طريق توزيع االستبيان على  االجتماعيةاألنشطة مشكلة القياس احملاسيب لبعض                            .االجتماعيةاملسؤولية  فهوماملؤسسات مب على إدراكاجلزائرية، وكذا الوقوف  االقتصاديةيف املؤسسة  االجتماعيةعن املسؤولية احملاسيب 
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ة من جهة وأصحاب املصاحل واتمع عامة  كوا التزام أخالقي بني املنشأإىل االجتماعيةتشري املسؤولية     الفصل خالصة وهذا بدوره يعزز مكانة املنشأة يف أذهان . شأنه  أن جيعلها طرفا فاعال ومسامها يف تنمية اتمع وخدمتهاألخالقي إىل تقوية الروابط بينها وبني اتمع، من  االلتزاممن جهة أخرى، حبيث تسعى املنشأة من خالل هذا      .تعكس صورة املنشأة كما تساهم يف اختاذ القرارات حيث منها وعرضها بصورة مالئمةاألمهية، ألن احملاسب يستطيع من خالله التعبري عن جهوده يف توفري املعلومات احملاسبية االجتماعية للمستفيدين را يف غاية القوائم املالية وفقا للمبادئ احملاسبية والتشريعات االجتماعية، من خالل االفصاح احملاسيب الذي يعترب أماالجتماعي ما هو إال تعبري نقدي عن األنشطة االجتماعية، واليت ميكن قياسها مبقاييس نقدية وحتديد أثارها على لقياس احملاسيب ا، حيث أن االجتماعيةسيب عن املسؤولية واإلفصاح احملا بالقياس اهتماممما أدى إىل   .ويدمي استمرارها يف السوقاملستهلكني وحيسن من أدائها املستقبلي 



ية  اني  
لفا دراسة ميدانيةثانيلفصل ال   
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وأبعادها، باإلضافة إىل  االجتماعيةوم املسؤولية همف بعد التطرق إىل اجلانب النظري حيث مت عرض  تمهيد الفصل واقع القياس واإلفصاح احملاسيب عن املسؤولية االجتماعية من أجل حتقيق أهداف الدراسة والوقوف على و  .االجتماعيةالقياس واإلفصاح احملاسيب عن املسؤولية  على  ، ولقد وقع االختيارام بدراسة ميدانية ألحد املؤسسات، وجب علينا القيات االقتصاديةاملؤسس يف واقع لتطبيق منهج وأهداف الدراسة للوصول إىل  –برج بوعريريج  - "EMBAG" وضييب وفنون الطباعةتمؤسسة ال                                 .نتائج وتوصيات تفيد البحث
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تقدمي املؤسسة من خالل التعريف ا واملراحل اليت مرت ا، وكذا أدوات الدراسة و يتطرق هذا املبحث إىل          مؤسسةالتقديم و  أدوات الدراسة: المبحث األول تحديد نتائج املعلومات والوثائق الالزمة وذلك ل من خالل مجعالوصفي  املنهجم الباحث بإتباع اق    منهجية الدراسة: الفرع األول  أدوات الدراسةو  يقةطر  :المطلب األول  .اهليكل التنظيمي داخل املؤسسة يف اجابة على مما يساهم  ،سيب املايلمن منظور النظام احملا هاواإلفصاح عن االجتماعيةاملسؤولية عن  احملاسيب القياس الوقوف على واقعو  االجتماعيةملسؤولية مدى ادراك املؤسسة ملفهوم اإىل التعرف على  الدراسة اليت دف على  يعترب امع الصناعي للورق والسيليلوز من أهم األقطاب الصناعية يف جمال صناعة الورق والسيليلوز          المؤسسة قديمت: الثانيالمطلب   .الدراسة  عمبوضو املتعلقة كما متت هذه الدراسة من خالل مجع الوثائق والبيانات  .قسم األجورمسؤول  -  ؛االجتماعيةصندوق اخلدمات حماسب  -  ؛حماسب املؤسسة -   :عدة مقابالت مع أشخاص هلم صلة مباشرة مبوضوع الدراسة ومن بينهمبإجراء جلمع املعلومات الالزمة حول القياس واالفصاح احملاسيب عن املسؤولية االجتماعية باملؤسسة حمل الدراسة قمنا   أدوات الدراسة: الفرع الثاني  .االشكالية املطروحة   .تليب حاجيات السوق من األكياس الورقية واللب املطوية، ويعتمد نظام إنتاج املؤسسة عل الطلبياتالرائدة يف صناعة التغليف واليت . الصعيد الوطين، ومن أهم فروع امع، املؤسسة الوطنية للتوضيب فنون الطباعة
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، مث ���1968
� 27املؤرخ يف  11/68لصناعات السيلولوزية مبوجب األمر رقم ظهرت الشركة الوطنية ل  تعريف ونشأة المؤسسة : الفرع األول الشركة الوطنية للتوضيب وفنون الطباعة بالورق والورق املقوى مبقتضى املرسوم : متت إعادة هيكلها وتغيري امسه إىل �  23الصادر بتاريخ  85/192:رقم���ر دج 6.5: سنويا ورقم أعمال قدره طن 300.000: ية قدرهاحتول املصنع الصناعي للورق و السيلولوز بطاقة إنتاج 1998ويف سبتمرب   .وحتويله إىل صناعات تامة ونصف مصنعةواالجتماعية إىل استغالل وتنمية نشاطات إنتاج العجني السيلولوزية وورق التغليف، وكذا الورق السميك واملنتوج وهي تسعى إىل إطار املخطط الوطين للتنمية االقتصادية  �1985��كلم جنوب   "1"وفنون الطباعة باملنطقة الصناعية بربج بوعريريج على بعد  تقع الشركة الوطنية للتوضيب  .وشبكة للورق املسرتجع واملستعمل املنتجات الورقيةويتوفر امع على سبعة فروع مستقلة ومؤسسة للتسيري حتوي أربع مركبات إلنتاج العلب وشبكة لتوزيع      .� اخلاصة جبودة  ISO 2000/9001لى شهادة اخل ولقد حتصلت الشركة ع......الغذائية، والصيدالنية والتجميل، ويتمحور نشاط الوحدة أساسا يف تلبية السوق الوطنية من أكياس ومواد التغليف اخلاصة باملواد 1979 جانفي 11، وقد قامت الشركة املنجزة بتشغيل الوحدة فعليا يف عملية اإلنتاج يوم 1978أوت  20 ، وانتهت يف1975 ��ي 11حيث انطلقت األشغال يف  "INGEGO"منها مغطاة، ومت إنشائها من طرف املؤسسة االيطالية  7.5ھ&%�ر،  28 الرابط بني الربج ووالية مسيلة وترتبع على مساحة قدرها "45"املدينة على الطريق الوطين رقم    .اخل......االشهارية تاجات الثانوية كالصور واليومياتإىل جانب هذا تستغل املؤسسة الفضالت من الورق يف إنتاج بعض املن .2003أوت  20: التسيري يف
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: ومن أهم نشاطات املؤسسة، التعامل مع املؤسسات اليت يربط نشاطها ا ونذكر على سبيل املثال         .)1-2( والشكل رقم، املديريات املوجودة باهليكل التنظيميعمل منسق ومنسجم لتحقيق التسيري الفعال واملتكامل لتحقيق األهداف اإلنتاجية، وسوف أتطرق إىل أهم تبعا ملبدأ تقسيم املهام وحتديد الوظائف واملسؤوليات فان الوحدة تنقسم إىل عدة مديريات ومصاحل يف إطار        الهيكل التنظيمي للمؤسسة: الفرع الثالث  ة إىل خط ثانوي يقوم بإنتاج متنوعباإلضاف     خمتص يف إنتاج العلب املطوية: الخط الثاني أكياس صغرية احلجم   .3 أكياس متوسطة احلجم   .2 أكياس كبرية احلجم   .1  :خاص بإنتاج األكياس بأنواعها :الخط األول   :خطني أساسني لإلنتاج ومهاوفنون الطباعة هي مؤسسة عمومية متخصصة يف حتويل الورق بأصنافه وطباعته ومتلك  مؤسسة التوضيب        نشاط المؤسسة:  الثاني فرعال  .عامال 343وتشغل املؤسسة  SOMPCواملؤسسة الوطنية للحبوب  SNMCاملؤسسة الوطنية لالمسنت ومشتقاته 
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   .اخل وتتكون من مصلحة التوظيف والتكوين..كاالستقطاب، االختيار، التعيني، التكوين،التحفيزوتسعى إىل حتقيق ظروف عمل جيدة وحتسينها باستمرار، باإلضافة إىل بعض الوظائف واملهام األخرى  هي مديرية تم بشؤون العاملني وتسهر على االستعمال العقالين لليد العاملة  :مديرية الموارد البشرية. 1  :موضوع الدراسة يتم تقدمي املديريات التالية من خالل اهليكل التنظيمي، ووفق    
 .األفراد وذلك بفعل املنازعات فيما بينهماالجتماعية واحرتام القوانني السارية املفعول والسهر على تطبيق القوانني الداخلية للوحدة فيما خيص تنظيم سلوك وتتمثل مهمتها يف متابعة العاملني من حيث األجور ودفع التأمينات  :ملستخدمنيمصلحة ا �
لعمال اجلدد واملرتبصني بصفة خاصة ودفع الكفاءة يف تم بتكوين ا :مصلحة التوظيف والتكوين �   ، دائرة احملاسبة املالية دائرة احملاسبة التحليلية: يضمن السري احلسن للمؤسسة، وتنقسم إىل ثالثة دوائرتسدد ا تكاليف املنتجات، استالم املبالغ املالية املقابلة للمنتجات املقدمة أو هي اليت توفر اجلانب املايل الذي هي القلب النابض للمؤسسة حيث ترتجم كل عمليات اإلنتاج والبيع إىل األموال  :مديرية المالية والمحاسبة. 2 املستوى اإلنتاجي للعمال القدامى بصفة عامة
بالنقود ومتكن معرفة مدى تطور ذمة املؤسسة تتمثل يف احملاسب بتفسري عمليات النشاط املمكنة للتعبري عنها التبادالت، التدفقات، وهذا يف دفاتر حماسبية بطريقة منضمة تعتمد على نظام حماسيب دقيق ومتكامل ويقوم تقوم جبمع وتسجيل وتبويب وتلخيص كل نشاطات املؤسسة، العمليات،  :دائرة احملاسبة العامة �  .عناصر األصول والفصول
 .املؤسسة حبيث يتم تقدمي التكاليف السلعية واخلدماتية من اجل حتديد سعر البيع وسعر التكلفةتسمح هذه احملاسبة بالتحليل الدقيق لكل شروط االستغالل على مستوى  :دائرة احملاسبة التحليلية �
  احملاسبة املاليةدائرة  �
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توفرة خاصة باهلضاب العليا، حيث يتحول كيميائيا املتسعى لالهتمام باملواد األولية املتاحة على الصعيد الوطين نظرا ملا تكتسبه عملية التوضيب من أمهية بالغة يف تطوير معظم القطاعات االقتصادية الوطنية فان الشركة         أهداف المؤسسة: الفرع الرابع راريس القدمية، كما تم املؤسسة اعتمادا على أرشفة اإلدارات العمومية، وأوراق التوضيب املستعملة واجلرائد والكمن الورق واالستفادة من األوراق القدمية،  كما دف إىل القضاء على التبذير باستعادة فضالت اإلنتاج  .إىل مادة سيلولوزية قابلة إلنتاج الورق   :نذكر منهاخمطط التنمية إطار  ، إىل جانب هذا تسعى املؤسسة إىل حتقيق أهداف أخرى يفإغراء املستهلك يؤدي إىل سهولة تسويق املنتوجمع كل منتوج نظرا للدور الذي يلعبه التغليف يف رواج السلعة، حيث إن  الءمتيبتطوير نوعية التغليف بشكل 
 توفري مناصب الشغل �
 حتقيق النوعية اإلنتاجية �
 توفري املواد االستهالكية �
 منافسة املنتوجات العاملية وجلب العملة الصعبة �
 حتقيق اإلدماج االقتصادي الوطين ورفع قيمة اإلنتاج الوطين  �
 حتقيق املخطط السنوي مع املؤسسات من نفس النوع �
       ملتوجات السيلولوزيةاملشاركة يف تطوير و تنمية عملية استعادة ا  �
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جتماعية من خالل حتملها تكاليف إضافية خارجة عن تكاليف تقدمي اخلدمات اال تسعى املؤسسة       في مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة األداء االجتماعيالقياس واإلفصاح المحاسبي عن : المبحث الثاني            631008    :وتقوم املؤسسة بتسجيلها حماسبيا كما يلي  .01امللحق رقم ، موزعة حسب األشهر ومصادرها كما يف دج14.309.549,36تقدر بـ  2016دمات االجتماعية، حبيث كان جمموع خمصصات لصندوق اخلأموال تقوم املؤسسة بتخصيص   والتسجيل المحاسبي لهاجتماعية أهم التكاليف اال :المطلب األول  .إعانات يف احلاالت الصحية للعمالجتماعية وتقدمي االستغالل واملتمثلة يف إعطاء اهلبات اال
  ختصيص أموال اخلدمات االجتماعية  أموال اخلدمات االجتماعية/ح              - أموال اخلدمات االج–أجور املستخدمني /ح                          422     

  1669792      1669792  
  ا    حتويل أموال اخلدمات االج إىل الصندوق اخلاص   الصندوق/ح               أموال اخلدمات االجتماعية/ح  31/12/2016              53      422   

  1669792      1669792  
تخصيصها ملختلف اخلدمات االجتماعية اليت ينص عليها قانون ب اللجنة املسرية للصندوق توىلوت ،)512001( أو حساا البنكي )53001( بعدها يتكون رصيد موجب بصندوق اخلدمات االجتماعية للمؤسسة      أشهر فما فوق هبة ) 6(ستة  متنح إىل كافة العمال املتواجدين يف مناصب عملهم :منحة المولد النبوي. أوال  .الصندوق وفق اجتهادات خاصة مبحاسب الصندوق، نظرا لعدم نظام حماسيب ينظم العملية املنح، التعويضات والقروض اليت يقدمهاويكون التسجيل احملاسيب ملختلف . اخلدمات االجتماعية للمؤسسة وذلك مبناسبة املولد النبوي الشريف، واليت تقدر حسب ما تسمح ) دج1000(ألف دينار جزائري : ـتقدر ب مالية

 2016جانفي 
 2016جانفي 
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           656021    التسجيل المحاسبي   دجx 1000  =277000 277= إمجايل هبة املولد النبوي الشريف    2016دج كهبة مالية مبناسبة املولد النبوي الشريف يف 1.000عامل مبلغ  277منحت املؤسسة لـ  .للجنة املسامهة اجتماعمع حمضر  االجتماعيةوهذا بعد تقدمي قائمة املستفيدين من قبل مصلحة املستخدمني ومصلحة الشؤون  به امليزانية لكل عام
       53001  

    تقدمي هبة للعمال مبناسبة مولد النبوي الشريف  الصندوق/ح              - منحة املولد النبوي– واهلبات والتربعاتالغرامات والعقوبات واإلعانات املمنوحة، /ح  2016                       

  277000      277000       
      قسط اهلبة املتعلقة بالسنة املقبلة  مشاركة األجراء النتيجة/ح              املطلوب استالمها   األعباء األخرى الواجب دفعها واملنتجات  /ح  31/12/2016              656021        468  

دج للهدية  1500بقيمة  2017مارس 8اسبة عيد املرأة يف عاملة مبن 19ـ قدمت املؤسسة هدايا ل ؛جتماع للجنة املسامهةحمضر ا مع وهذا بعد تقدمي القائمة من مصلحة املستخدمني مارس من كل سنة حسب ما تسمح به امليزانية لكل عام 08فما فوق، وذلك مبناسبة اليوم العاملي للمرأة واملصادف ليوم ) 6(املتواجدات يف مناصب عملهن ستة أشهر  إىل كل العامالت) دج1500(متنح هبة مالية قدرها ألف ومخس مائة دينار جزائري : هبة عيد المرأة. ثانيا  .تكون خاصة بدوريت استغالل وبذلك يقوم يف اية السنة بتسجيل قيد التسويةأن الصندوق يعترب هبة املولد النبوي منحة سنوية وباعتبار أن املولد يكون يف منتصف السنة فهي  نالحظ        138500      138500        .الواحدة

2016 
31/12/ 2016 



درا�� ��ا��:                                                                               ا�
	� ا�����   

38  

      623     التسجيل المحاسبي  دجx 19  =28500 1500= ملرأة بة املالية مبناسبة عيد اقيمة اهل
      428    

  تقدمي هبات مالية مبناسبة اليوم العاملي للمرأة  دفعها                  الواجب األعباءاملستخدمون، /ح          اإلشهار والنشر والعالقات العامة /ح   31/3/2017             
  تسديد االعباء نقدا  صندوق/ح              املستخدمون، األعباء الواجب دفعها/ح  //                        53        428       28500        28500    
مائة دينار جزائري متنح هبة مالية قدرها ألف ومخس: منحة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. ثالثا .هاريةشإكهدايا عيد املرأة  هبة صندوق يسجل أن ال نالحظ    28500        28500     ، وذلك مارس من كل سنة 14اليوم العاملي للمعوقني واملصادف ليوم إىل العمال املعاقني مبناسبة ) دج1500(   53001       656021    التسجيل المحاسبي  2017مارس 14اخلاصة يف  االحتياجاتمالية لعامل مبناسبة اليوم العاملي ذوي قدمت املؤسسة هبة   ؛وذلك بعد تقدمي قائمة املستفيدين مع حمضر اجتماع للجنة املسامهة. لكل عامحسب ما تسمح به امليزانية 

  االحتياجات اخلاصة مبناسبة اليوم العاملي لذوي  منحةتقدمي   الصندوق/ح                - هبة اإلعاقة– واهلبات والتربعاتوالعقوبات واإلعانات املمنوحة،  الغرامات/ ح  
    1500        1500  

  

31/02/2016 
08/03/2016 

14/03/2016 
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حسب متنح هبة مالية إىل كافة العمال مبناسبة الدخول املدرسي ألبنائهم : منحة الدخول المدرسي. رابعا وحسب ما تسمح به امليزانية لكل سنة، ، االجتماعيةوحسب اخلطوط العريضة للخدمات  األقسام الدراسية، سنة، وشهادة مدرسية ) 16(إىل السادسة عشر ) 6(وذلك بعد تقدمي العامل شهادة عائلية من سن السادسة    53001         656025    التسجيل المحاسبي   دج1.200.000بقيمة  منحت املؤسسة هبة مالية للعمال مبناسبة الدخول املدرسي لألبنائهم       لكل ابن يدرس يف الطور الثانوي؛
                  N   املدرسيتقدمي هبة مالية للعمال مبناسبة الدخول   صندوق/ح               - منحة الدخول املدرسي– واهلبات والتربعاتالغرامات والعقوبات واإلعانات املمنوحة،  /ح  

 1.200.000        1.200.000  
إىل كافة العمال ) دج3000(متنح هبة مالية قدرها ثالثة أالف دينار جزائري  :منحة عيد األضحى. خامسا  وهذا بعد تقدمي قائمة أشهر فما فوق مبناسبة عيد األضحى املبارك، ) 6(املتواجدين يف مناصب عملهم ستة            دجx 3000  =1.200.000 400= هبة مالية مبناسبة عيد األضحى   عامل مبناسبة عيد األضحى املبارك  400ـ ل مالية منحت املؤسسة هبة  .وذلك ما تسمح به امليزانية لكل عاماملستفيدين والتأكد منها من طرف مصلحة املستخدمني، 

 2016سبتمرب 
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  إثبات دين  مشاركة األجراء النتيجة/ ح             -منحة عيد األضحى– أجور املستخدمني/ح  N                         423      631032    المحاسبي التسجيل
  املاليةاهلبة دفع   صندوق/ح              مشاركة األجراء النتيجة/ ح  //                       53001      423    1.200.000      1.200.000  
لكل عامل له احلق ) دج5000(مخسة أالف دينار جزائري  ـمتنح هبة التقاعد اليت تقدر ب :منحة التقاعد.سادسا .أن الصندوق يسجل اهلبة كمنحة املردودية الناجتة عن مسامهة العمال يف نتيجة املؤسسةنالحظ       1.200.000      1.200.000     512         656025    التسجيل المحاسبي :دج، وسجلت حماسبيا كما يلي10.000أحيل عاملني على التقاعد وقدمت هلم مبلغ  2016يف شهر جانفي   .بة املالية قدمت يف أشهر خمتلفةاهل .دجx 5000  =160.000 30= هبة التقاعد   .أحيلوا على التقاعدعامل  30ـ قدمت املؤسسة هبة التقاعد ل      .مع حمضر اجتماع جلنة املسامهة بعد تقدمي قرار بالتقاعدوهذا ، يف ذلك

   نيعاملتقدمي هبة تقاعد ل  البنك/ح            -هبة التقاعد– واهلبات والتربعاتالغرامات والعقوبات واإلعانات املمنوحة، / ح                  
  10000          10000   

 2016أكتوبر 

 2016جانفي 

// 
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املتويف، حبيث قدمت املؤسسة ما جمموعه ختتلف منحة الوفاة حسب الشخص  :منحة الوفاة. سابعا ويف نفس اليوم لكل عامل وقع يف ذمة ) دج20000(متنح هبة مالية نقدا قدرها عشرين ألف دينار جزائري  - 1  .2016دج كمنح الوفاة خالل سنة 68.000 منحت املؤسسة هبة مالية لذوي احلقوق بسبب وفاة أحد العمال قدرها  2016شهر سبتمرب يف   .جتماع للجنة املسامهة، بعد تقدمي شهادة وفاة مع حمضر ا)وفاة عامل(اهللا     لوفاة عامل منحة ماليةتقدمي   البنك/ح             - هبة الوفاة– واهلبات والتربعاتالغرامات والعقوبات واإلعانات املمنوحة، / ح   N                    512         656024    التسجيل المحاسبي   :دج، وسجلتها حماسبيا كما يلي20.000
ة مع حمضر إجتماع مع شهادة عائلي زوجته، وهذا حسب احلالة املالية للميزانية لكل عام، وبعد تقدمي شهادة وفاةلكل عامل تويف احد من أبويه، ابنه، ابنته، ) دج6000(متنح هبة مالية قدرها ستة أالف دينار جزائري . 2   20000          20000     512         656024    التسجيل المحاسبي    2016شهر جانفي يف  هبة  لعاملة بسبب وفاة أحد والديهاقدمت املؤسسة        .للجنة املسامهة

  وفاة احد أبوينلعاملة بسبب منحة تقدمي   البنك/ح               - هبة الوفاة– واهلبات والتربعاتالغرامات والعقوبات واإلعانات املمنوحة، /ح                  
    6000          6000  

 2016سبتمرب 

 2016جانفي 
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لكل عامل له احلق، وهذا ) دج20000(متنح هبة مالية قدرها عشرين ألف دينار جزائري  :منحة الحج. ثامنا    512         656026    دجx 20000  =40000 2= هبة احلج    .هبة مالية لعاملني مبناسبة احلج قدمت املؤسسة 2016يف شهر أكتوبر   .مبناسبة احلج بعد تقدمي الوثائق اخلاصة بعملية احلج
  تقدمي هبة مالية مبناسبة احلج  البنك/ح               - هبة احلج– واهلبات والتربعاتالغرامات والعقوبات واإلعانات املمنوحة، / ح                 

لكل عامل مبناسبة زواجه وذلك بعد ) دج10000(متنح هبة مالية قدرها عشرة أالف : منحة الزواج. تاسعا    40000          40000     512         656031    التسجيل المحاسبي دجx 10000  =110000 11= هبة مالية مبناسبة الزواج   عامل مبناسبة زواجهم  11 ـقدمت املؤسسة هبة مالية ل      .تقدمي شهادة الزواج وحمضر اجتماع للجنة املسامهة
  تقدمي هبة مالية مبناسبة الزواج  البنك/ح               - منحة الزواج– واهلبات والتربعاتالغرامات والعقوبات واإلعانات املمنوحة، / ح                    

  110000          110000    

 2016سبتمرب 

2016 
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  512         656030    التسجيل المحاسبي  دج500000نظمت املؤسسة رحلة ترفيهية للعمال بقيمة  2016يف شهر جويلية    .وأبنائهم بعد التشاور وأخذ القرار مع جلنة املسامهة وبالتنسيق مع إدارة املصنعتنظم رحالت ترفيهية وخميمات صيفية للعمال جتماعية أن ميكن للجنة الشؤون اال :رحالت ترفيهية. عاشرا
                  N   تنظيم رحلة ترفيهية للعمال   البنك/ح           -رحلة ترفيهية– واهلبات والتربعاتالغرامات والعقوبات واإلعانات املمنوحة، / ح  

تنظم عمرة يف كل سنة، وذلك بعد قرعة جترى إىل كافة العمال املنخرطني  :منحة العمرة. إحدى عشر    1200000        1200000   ، قدم دج606000 ـقدر بللعمال لالستفادة من عمرة، ولقد خصصت هلا مبلغ نظمت املؤسسة قرعة   .املستفيدين حسب احلالة املالية للصندوقبالصندوق، كما حيدد عدد  بقيمة ة العملية اجلراحية بالتكفل يف حاليستفيد العمال املشاركني بالصندوق  :حالة العملية الجراحية .عشر اثنا  .نالحظ أن املؤسسة تسجل اهلبة كمصاريف تنقل العمال        606000        606000    دفع تكاليف عمرة للعمال  البنك/ح               نقل السلع والنقل اجلماعي للعاملني /ح                      512       624300    التسجيل المحاسبي :سجلتها حماسبيا كما يلي .للوكالة السياحية عن طريق شيك بنكي يكون الفارق على ) دج50000(، أما فوق أو أقل على عاتق الصندوق) دج50000(مسني أالف تقدر خب    . عاتق العامل

2016 

2016 
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  512         656200    التسجيل المحاسبي  دج325000قدمت املؤسسة ألحد العمال إلجرائه عملية اجلراحية مبلغ بقيمة 
                  N   تقدمي مبلغ إلجراء عملية جراحية   البنك/ح               واهلبات والتربعاتوالعقوبات واإلعانات املمنوحة،  الغرامات/ /ح  

جتماعية، على أن يقتطع من راتبه الشهري مبلغ ذ سلفية اميكن للعامل أخ :جتماعيةالسلفية اال. ثالثة عشر    325000          325000   تثبت  قةيلتزام مكتتب، وذلك بعد تقدمي طلب خطي ووثمع إمضاء اشهرا، ) 24(أشهر إىل ) 10(معني من  إىل مثانني ألف دينار جزائري ) دج10000(هذه السلفية من عشرة أالف دينار جزائري حتدد    سبب اللجوء إىل هذه السلفية؛ شهر رمضان، ( السلفيات للعمال من رواتبهم الشهرية، وذلك يف احلاالت اخلاصة قتطاعميكن عدم ا  -   ، كل حسب احلالة املقدمة والظروف املالية؛)دج80000( عدم وجود طلبات، وجود ( ستثنائيةة فما فوق يف احلاالت اخلاصة واالجتماعيميكن للعامل أخذ سلفية ا/ 4  ؛...)العيد       دج80000جتماعية ألحد العمال بقيمة املؤسسة سلفية اقدمت  يف شهر فيفري       لتزامات املتفق عليها؛العقود واالقسيط، وذلك حسب يستفيد مجيع العمال من عملية الشراء بالت - ؛...)فائض يف الصندوق

2016 
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      425030   التسجيل المحاسبي 
  للعامل  جتماعيةسلفية اتقدمي   البنك/ح               - سلفات اجتماعية–املستخدمون /ح                     512       

املستخدمون  427يتم اقتطاع السلفية من الراتب الشهري للعامل حسب احلالة جبعل احلساب      80000        80000     ال تظهر إال يف جدول حسابات النتائج وبشكل مدمج مع ؤسسة املالتكاليف االجتماعية اليت تتحملها     في مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة المحاسبي عن األداء االجتماعياإلفصاح : المطلب الثاني  .الكاملالقيد احملاسيب السابق حىت يرصد احلساب باسرتجاع الدين على األجور يف يومية املؤسسة وحيول املبلغ املقتطع إىل حساب صندوق اخلدمات االجتماعية بقلب اعرتاضات  السبل اليت صرفت فيه هذه  ال يوضح. دية كتدفق نقدي خارجأجور املستخدمني، وكذا يف قائمة التدفقات النق أما صندوق تسيري اخلدمات االجتماعية فيقوم باإلفصاح عنها يف قائمة امليزانية، وجدول حسابات     . األموال                    .النتائج

   2016فيفري 
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واحلسابات املستخدمون،   42    حسابات رؤوس األموال      حسابات الغير    المبلغ الصافي   اسم الحساب  رقم حـ  المبلغ الصافي   اسم الحساب  رقم حـ  الخصوم  األصول   2016لسنة  صندوق الخدمات االجتماعية للمؤسسةيوضح ميزانية ): 1.2(جدول    :قائمة الميزانية -أوال ، أما الصندوق )42/ح(تظهر املسؤولية االجتماعية يف حساب املستخدمون  نالحظ من خالل اجلدول    وثائق املؤسسة : صدرامل                                                                                          10148520.99  مجموع اإلجمالي    10148520.99  مجموع اإلجمالي    3520213.02  مجموع           3500.00  واملدفوعات على احلساباملوردون املدينون التسبيقات   409        3516713.02  موردو التثبيتات  404          االلتزامات الخارجية    10148520.99  مجموع     6628307,97  مجموع     754977.74  الصندوق  53  1425838.43  النتيجة املالية  12  9116543.25  خمتلف الدائنني واملدنينني  46  5202469.54  ترحيل من جديد  11  277000.00  امللحقة اليت من خالله يتم تقدمي هبات والقروض  فيعرب عن األموال اليت هي حتت تصرف صندوق اخلدمات االجتماعية                .للعمال



درا�� ��ا��:                                                                               ا�
	� ا�����   

47  

  وثائق املؤسسة: مصدر                                                                               1425838.43  )9) -أو (+  8( صافي نتيجة السنة المالية  10  530330.00  )67/ح – 77/ح( غير العادية النتيجة  9    )أعباء(عناصر غري عادية   67  530330.00  )منتجات(عناصر غري عادية   77  895508.43  ))693و 692/(ح -)698و 695(/ح -7(   النتيجة الصافية لألنشطة العادية  8    الضرائب املؤجلة عن النتائج العادية  693و 692    الواجب دفعها عن النتائج العاديةالضرائب   698و 695  895508.43  )6+5( ائبالنتيجة العادية قبل الضر   7  )774300.00(  )66/ح -76/ح( النتيجة المالية  6  774300.00  األعباء املالية  66    املنتوجات املالية  76  1669808.43  ))68/ح+65/ح( -78/ح+75/ح+4( النتيجة العملياتية  5    املخصصات لالهتالكات واملؤونات وخسارة القيمة  68  5360.13  األعباء العملياتية األخرى  65    اسرتجاع على خسائر القيمة واملؤونات  78    املنتجات العملياتية األخرى  75  1675168.56  ))64/ح+63/ح( - 3( االستغاللإجمالي فائض   4    الضرائب والرسوم املدفوعات املماثلة  64  1209500.00  أعباء املستخدمني  63  2884668.56  )2-1( لالستغاللالقيمة المضافة   3  133785.00  )62/ح+61/ح+60/ح( استهالك السنة المالية  2  31485.00  االستهالكات األخرى  62  102300.00  اخلدمات اخلارجية  61    املشرتيات املستهلكة  60  3018453.56  )74/ح+73/ح+72/ح+70/ح( إنتاج السنة المالية  1  3018453.56  االستغاللإعانات   74    اإلنتاج املثبت  73    إنتاج املخزون  72    املبيعات واملنتوجات امللحقة  70  المبلغ  البيان  رقم الحساب  2016لسنة للمؤسسة يبين جدول حسابات النتائج ):  2.2(الجدول      جدول حسابات النتائج. ثانيا
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،  )63/حساب(يظهر األداء االجتماعي لعمال يف مصاريف املستخدمني   نالحظ من خالل اجلدول املسؤولية االجتماعية  وهذا ال يوضح اإلفصاح بأي شكل عن . ساب األعباء العملياتية األخرىكما يظهر يف ح يث تتحمل أعباء وتلتزم به، ح االجتماعيةمؤسسة التوضيب وفنون الطباعة هلا إدراك ملفهوم املسؤولية  -   :من خالل إجراء الدراسة التطبيقية يف املؤسسة، تبني للباحث عدة نتائج نذكر منها  النتائج المستخلصة من الدراسة: الفرع األول  .مت التوصل إىل بعض النتائجوفنون الطباعة يف مؤسسة التوضيب ماعية املسؤولية االجتبعد دراسة   النتائج ومناقشة : المطلب الثالث  .للمؤسسة االت الصحية للعامل احلللعمال، باإلضافة إىل التعويضات متعلقة ب اجتماعيةهبات و منح متمثلة يف  ماعية من خالل القوائم املالية خاصة بالصندوق اخلدمات التكاليف املسؤولية االجتؤسسة عن تفصح امل -  ؛االجتماعية، وفق ضوابط وقواعد خاضعة الجتهادات حماسب الصندوقالتسجيل احملاسيب لألداء االجتماعي باملؤسسة يسجل يف حماسبة منفصلة خاصة بصندوق اخلدمات  -  ؛تهلصعوب االجتماعيةاملسؤولية الناجتة عن املؤسسة ال تقوم بقياس املنافع  -  ليت تقدمها للعامل؛نقدا لكل اخلدمات ا االجتماعيةتقوم املؤسسة بقياس التكاليف  -  ؛املؤسسةاليت تقوم ا  االجتماعيةال يوجد نظام حماسيب لضبط العمليات واألحداث  -  ؛هلم قروضتقدمي و  اليت قامت ا  االجتماعيةويف اية السنة تقوم املؤسسة بإعداد ميزانية تقديرية فعلية ملختلف اخلدمات  -  وجدول حسابات النتائج؛واملتمثلة يف امليزانية  االجتماعية       .خالل السنة
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ل املوضوعة حتت تصرفها لالهتمام باالنشغاالت االجتماعية للعمال، يقوم الصندوق بتخصيص األموا    .من أجور عماهلا لتمويل هذا الصندوق %03املؤسسة مبختلف فئام، وختصص املؤسسة يتبني لنا أن املؤسسة تدرك أمهيتها، فهي متلك صندوق للخدمات االجتماعية خيتص باجلانب االجتماعي لعمال من خالل الوقوف على واقع املسؤولية االجتماعية للمؤسسة،  :أهمية المسؤولية االجتماعية بالمؤسسة -أوال مناقشة النتائج المتوصل إليها : يالفرع الثان   :حبيث
 هبة مالية سنوية للعمال يف املناسبات الدينية، العاملية والوطنية؛صص خي �
 خيصص هبة مالية كمواساة للعمال وذويهم الذين أصابتهم مصيبة املوت؛  �
 تكاليف العالج واألدوية لعماهلا؛من حتمل جزء  �
 من مصاريف متدرس أوالد العمال؛حتمل جزء   �
 االهتمام بالشعائر الدينية للعمال من خالل اهلبات املالية يف املناسبات الدينية، وتنظيم عمرة للعمال؛ �
 االهتمام باجلانب الرتفيهي للعمال وأوالدهم من خالل تنظيم رحالت سياحية وخميمات صيفية هلم؛ �
 من خالل تنظيم تظاهرات ثقافية ورياضية هلم؛ االهتمام باجلانب الرياضي والثقايف للعمال �
اخلريية أو غريها اجلمعيات للمجتمع الذي تعمل فيه، حبيث مل جند أي هبة مالية موجهة لبناء املساجد أو متويل رغم االهتمام الواضح للمؤسسة باجلانب االجتماعي للعمال إال أا غري مهتمة باجلانب االجتماعي  .دعم القدرة الشرائية للعمال من خالل نظام الشراء بالتقسيط وتقدمي سلفيات مالية هلم � ويظهر جزء من األجور، وهذا ال يتناسب  63تقدم لصندوق اخلدمات االجتماعية يف اجلانب املدين من حساب تقوم املؤسسة بالتسجيل احملاسيب للمبالغ املالية اليت : القياس المحاسبي لألداء االجتماعي للمؤسسة  -ثانيا  .اح أصحاب الشركةأو على األقل ال تظهر يف قوائمها املالية فهي تقتطع مباشرة من أرب تقسم حسب ما حسابات يف النظام احملاسيب املايل تظهر فيه املبالغ اليت ختصص للجانب االجتماعي للعمال، و رة احلقيقية ملا حيدث يف املؤسسة، وعليه كان من األفضل ختصيص مع املبادئ احملاسبية الباحثة عن إظهار الصو  ...). سلفيات/ مواساة العمال/ مناسبات(ختصص له تلك األموال، على أن تقسم مثال حسب الغرض منها    .ن حماسبة صندوق اخلدمات االجتماعية مستقلة عن حماسبة املؤسسةباعتبار أ
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  :اليت يعتمد عليها خاضعة الجتهادات حماسب الصندوق وتوجهاته، ومن خالل الدراسة تبني لنا أنصندوق اخلدمات االجتماعية للمؤسسة غري خاضع للنظام احملاسيب املايل، وبذلك فالتسجيالت احملاسبية   
 املقدمة للعامالت مبناسبة عيد املرأة تسجل كهبات إشهارية؛اهلبات املالية  �
 مصاريف العمرة اليت تنظمها املؤسسة، تسجل كمصاريف تنقل العمال؛ �
 هبة عيد األضحى تسجل كمردودية أي مسامهة العمال يف النتيجة؛ �
 هبة املولد النبوي تسجل كمنحة سنوية؛ �
 اهلبات والتربعات؛ اهلبات املالية األخرى تسجل ضمن حساب �
وحسابات خاصة بالنشاط االجتماعي اجتاه املناسباتية، وحسابات خاصة بالتعويضات وأخرى بالسلفيات للمؤسسة، تقسم حسب نوع النشاط االجتماعي الذي تقوم به املؤسسة، بأن تكون حسابات خاصة باهلبات  تكون خاصة بالنشاط االجتماعي 08حماسبة الصندوق، بتخصيص جمموعة منفصلة كأن تكون مثال اموعة بناء عليه نرى أنه من األفضل أن تسجل هذه العمليات يف حماسبة الشركة باملوازاة مع تسجيلها يف  .السلفيات والشراء بالتقسيط تسجل كديون للصندوق على العمال � واملتمثلة  من خالل التقارير املالية املتعارف عليها يف جمال احملاسبة االجتماعيةيتم اإلفصاح عن املسؤولية  -   : اإلفصاح المحاسبي عن األداء االجتماعي للمؤسسة -ثالثا  ...اتمع             .امليزانية وجدول حسابات النتائج : يف
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التكاليف اليت  طبيعةهدفت هذه الدراسة التطبيقية أساسا إىل اإلجابة عن عدة تساؤالت متعلقة بدراسة   خالصة الفصل ، من أهم التكاليف اليت تم ا واملتمثلة ي االجتماعيةفقد مت التوصل إىل أن املؤسسة تم باملسؤولية   .تتحملها املؤسسة التوضيب وفنون الطباعة للعمال وحتسني مستوى املعيشي، ومع كل هذا ال يوجد تطبيق صحيح  اجتماعيةصورة أساسية يف تقدمي هبات  تتناسب مع العمل  التكاليف يف حسابات البعض ت احملاسبية هلذه التكاليف إذ أا تقوم بتسجيل يف تسجيال       .الذي تقوم به
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وأصبح أنصار  االقتصادية للمنشآتاليوم تشكل أمهية قصوى بالنسبة  االجتماعيةالقضايا  أصبحت   ع األطراف بغرض حتسني اليوم مطالبة بتبين دور مسؤول أمام مجي فاملنشآتيف تزايد مستمر،  االجتماعيةاملسؤولية  والبيئية يف النشاط اليومي  االجتماعية االنشغاالتكة اتمع يف حتقيق أهدافه من خالل دمج من صورا ومشار  جيعل املنشأة حلقة وصل بني خمتلف األطراف املتعاملة معها وكلما كان  االجتماعيةن تبين املسؤولية ، إللمنشأة كلما زاد يف مسامهة املنشأة يف حتقيق أهدافها من جهة وأهداف األطراف املتعاملة فعال وإجيايب   االتصالهذا  ، فهو يوضح االجتماعيةركيزة من ركائز املسؤولية  االجتماعييعترب القياس واإلفصاح احملاسيب عن األداء و   .رىمعها من جهة أخ ، وميثل مقياسا ملستخدمي القوائم املالية واستمرارهامدركة للقضايا اليت قد تؤثر يف بقاءها  املنشآتما إذا كانت  رعية، ميكن مت عرضه يف سياق البحث، وقصد اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الف خالل ما من  :اختبار الفرضيات. اوال  .من خالل نتائجها السابقة وتطلعاا املستقبلية املنشأةاملعلومات اليت تقدم ملستخدمي القوائم املالية لرتشيد قرارام، كما ام جيدون فيها أمهية بالغة يف تقييم موقف ضفي الثقة على ي االجتماعيةصاح احملاسيب عن املسؤولية فأن القياس واإل ا، كماالجتماعيةللوقوف على األحداث    :ت كما يليالتأكد من صحة الفرضيا
   .اجتهادات خاصة ميكن أن تؤدي إىل أخطاء يف القياس، وبذلك يتم قبول الفرضية األوىليف هذا اال، وعليه تعتمد على املؤسسة ليس لديها نظام حماسيب تعمل عليه ن ألوهذا ما مت إثباته  .سسة ال تطبق القوانني احملاسبيةوتوصيل املعلومات املرتتبة على قيام اإلدارة مبسؤولياا االجتماعية، فاملؤ احملاسبية الصحيحة تناسب طبيعة أنواع هذه األنشطة، فاألداء االجتماعي للمنشأة حيتاج إىل القياس احملاسيب لألداء اإلجتماعي تطبيق قوانني يتطلب القياس " محاسبتها وال يوجد نظام محاسبي ينظمهايتم القياس المحاسبي لألداء االجتماعي للمؤسسة في محاسبة منفصلة عن " :األولى الفرضية �
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يتم اإلفصاح عن األداء االجتماعي للمؤسسة في قوائم مالية منفصلة عن "  :الفرضية الثانية � داء االجتماعي األ لكنوايصال هذه املعلومات إىل األطراف املستفيدة من أجل ترشيد القرارات، األنشطة اليت تقوم ا املنشأة ضرورة توفري املعلومات املالئمة عن األداء املرتبط باألداء االجتماعي يظهر اإلفصاح عن " بذلك فهي ال تستجيب لتطلعات مستخدمي قوائمها الماليةقوائمها الرئيسية، و  إىل ترقية املستوى املعيشي للعامل وأفراد عائلته وتسهيل  االجتماعيةدف املؤسسة من خالل تقدمي خدمات  /5  ؛االجتماعيعدم وجود قوانني ملزمة لإلفصاح عن األداء  /4  .بعضها قابلة للقياس النقدي وأخرى غري قابلةيتصف قياس التكاليف واملنافع االجتماعية بنوع من التعقيد والصعوبة، وذلك بسبب وجود متغريات عدة  /3  ؛تطوير صورة املنظمة أمام اتمعاالجتماعية على حتسني و  ملسؤوليةتعمل ا/ 2  نتيجة أعماهلا على البيئة واتمع؛ للمنشآتاملوجهة  االنتقاداتمن خالل  االجتماعيةظهرت املسؤولية / 1  :النتائج. ثانيا .وبذلك يتم قبول الفرضية الثانية .لمؤسسات ال يظهر يف قوائمها املالية وبذلك ال ميكن استخدامها لتقييم األداء االجتماعي للمؤسسةل ، لذا على املؤسسة أن تفصح عن التكاليف أنشطة املسؤولية االجتماعيةهناك صعوبات يف قياس املنافع  /6  احلياة اليومية للعامل؛  ، حيث تسجل يف االجتماعيةتقوم املؤسسة بتحايل يف تسجيل العمليات اليت تقوم ا من باب املسؤولية / 8  ؛يف املؤسسة االجتماعيقوانني ملزمة للتسجيالت احملاسبية عن األداء  دعدم وجو / 7  ؛يف التقاريردون التعرض إىل جانب املنافع  االجتماعية    .اجلبائي، مما يؤدي إىل التهرب االجتماعيحسابات غري مناسبة وال تتطابق مع نشاطها 
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تنظيف احلدائق،  األشجار،على املؤسسة املسامهة يف اجلانب االجتماعي للمجتمع الذي تعمل فيه كغرس  /1  :بناءا على النتائج يوصي الباحث على ما يلي  :االقتراحات. ثالثا أن ختصص حسابات يف جمموعة منفصلة وخاصة بنشاطات االجتماعية وذلك حسب النشاط  سسةؤ على امل/ 2  ؛تقدمي إعانات للجمعيات اخلرييةمسامهة يف بناء مساجد،  يف القوائم املالية اخلاصة باجلانب االجتماعي مما جيب على املؤسسة أن تفصح على األنشطة االجتماعية / 3  ؛املقدم واإلفصاح عنها  االجتماعيةعلى الوفاء بالتزاماا  املنشآتعلى الدولة ممثلة يف اجلهات املعنية القيام بتشجيع / 4  من معرفة أداء االجتماعي للمؤسسة؛مستخدمي القوائم املالية  ميكن ، ووضع احللول واملعاجلات ملختلف اعيةاالجتمجيب املطالبة لدراسة موضوع القياس واإلفصاح عن املنافع /5  يف تقاريرها وقوائمها املالية؛ االجتماعياليت تفصح طوعا عن أدائها  املنشآتمن خالل حتفيز      .يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية االجتماعيةاملسؤولية اثر القياس احملاسيب عن  /3  ؛يف القوائم املالية االجتماعيةاملسؤولية اإلفصاح احملاسيب عن / 2  ؛االجتماعيةقيل القياس واإلفصاح احملاسيب عن املنافع اعر / 1  الدراسات التالية قيام بميكن اقرتاح   :أفاق الدراسة. رابعا  .االجتماعيومتطلبات القياس واإلفصاح احملاسيب عن األداء  يتالءمتطوير النظام احملاسيب للمؤسسة مبا / 6   املشاكل واملعوقات اليت تواجه احملاسبني يف هذا املوضوع؛
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المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية الطاهر خامرة، / 4  ، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف حماسبة، جامعة الشرق األوسط، األردن، المالية في القطاع المصرفي األردنيأثر مستوى اإلفصاح المحاسبي في البيانات المالية المنشورة على تداعيات األزمة ظاهر شاهر القشي،  /5  .2007،ورقلة، اجلزائرمذكرة لنيل شهادة املاجستري، ختصص اقتصاد وتسيري البيئة، جامعة المستدامة،  مدى التزام الشركات المساهمة العامة الكويتية باإلفصاح عن بنود محاسبة المسؤولية فهد راعي الفحماء،  /6   .2009/2010 القياس المحاسبي لتكاليف أنشطة المسؤولية االجتماعية واإلفصاح عنها في العليمات، نوفان محاد حممد  /7  .2012مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستري يف حماسبة، جامعة الشرق األوسط، الكويت، االجتماعية،  جملة  ،خيار الجزائر بالتكييف مع متطلبات اإلفصاح وفق المعاييرالمحاسبية الدوليةزغدار أمحد يفسر، / 1  : المجالت والدوريات/ ج    .2010مذكرة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة دمشق، القوائم المالية الختامية،  ، جملة الزرقاء األردنية الفنادق في المسؤولية محاسبة تطبيق مدىجودة عبد احلكيم مصطفى وآخرون،  /2  .2009/2010الباحث، العدد السابع، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر،  لتنمية ااإلجتماعية لمنظمات األعمال ودورها في تحقيق  المسؤولية، حكيم بن حسان، أمينة قهواجي/ 1    :ومؤتمرات الملتقيات والندوات/ د    .2009، 02، العدد 09للبحوث والدراسات، الد  ى الدويل الثالث ق، امللتالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةخبابه عبد اهللا، خبابه صهيب، / 2  .نوفمرب،جامعة الشلف 15- 14 ، -الواقع والرهات  -أسرتاتيجية التنمية املستدامة، املؤمتر الدويل الثالث عشر حول دور املسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم المستدامة   .2012فيفري  15- 14حول منظمات األعمال واملسؤولية اإلجتماعية، جامعة بشار، 
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– وتقييم األداء االجتماعي للمؤسسات الصناعيةدور المعلومات المحاسبية في قياس العاين حارس كرمي، / 3 ، كلية العلوم االدارية واملالية، جامعة "الريادة واإلبداع"، املؤمتر العلمي الرابع - دراسة تطبيقية يف مملكة البحرين ؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحوكمة كألية لتفعيل المسؤولية اإلجتماعية للمالعرايب محزة، بوقدوم مروة، / 4  .16/03/2005- 15فيالدلفيا،  ، امللتقى الدويل األول حول النظام احملاسيب ي بين المأمول والموجودالتوحيد المحاسبي الدولمسعود صديقي،  /5  .نوفمرب،جامعة الشلف 15- 14،  - الواقع والرهات  - واملتوسطة يف تدعيم أسرتاتيجية التنمية املستدامة، املؤمتر الدويل الثالث عشر حول دور املسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات الصغرية المستدامة وتحقيقها للتنمية دور االقتصاد اإلسالمي في تعزيز مبادئ المسؤولية االجتماعية  موالي خلضر عبد الرزاق، بوزيد سايح، / 6  .2010جانفي  18-17املايل اجلديد، املركز اجلامعي بالوادي،  ى الدويل الثالث حول قامللت، المسؤولية االجتماعية للشركات في ظل المحاسبة االجتماعية يوسف بوخلخال، /7  .ورهانات املستقبل..األسالمي، الواقع، امللتقى الدويل حول االقتصاد للشركات ، - الواقع والرهانات - املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم إسرتاتيجية التنمية املستدامةملتقى الدويل الثالث عشر حول دور  من طرف المؤسسات االقتصادية بالجزائر في ظل قواعد الحوكمة،مدى إمكانية تطبيق المحاسبة وإفصاح   عن المسؤولية االجتماعية  جناي حممد عالء الدين، حممد براق،/ 8   .2012فيفري  15- 14ة، جامعة بشار، منظمات األعمال واملسؤولية اإلجتماعي     .World  Business  Council  for  Sustainable  Development (WBCSD), Meeting   changing   expectations :  Corporate  social  responsibility,  1999 /1  :المراجع باللغة األجنبية. ثانيا    .2016نوفمرب  14/15امعة شلف، اجلزائر، ج
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