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 ؛أبي... انتظار بدون العطاء علمني من إلى... والصبر النجاح علمني من إلى

  ينجاح سر دعاؤها كان من إلى... فيه أنا ما إلى ألصل وعانت الصعاب علمتني من إلى

 ؛أمي... جراحي وحنانها بلسم
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 ؛كان أينما الحياة في مالكي إلى

 ؛وخارجها الجامعة داخل من دربي رفقاء أصدقائي إلى

  أناروا ينالذ الكرام أساتذتي إلى زوينة، فرج بن الدكتورة األستاذة المشرفة األستاذة إلى

 ؛والمعرفة بالعلم دروبنا

  اهلل وجه إال بها يبغي ال تحقيقها، ويعمل على إليها فيدعو بفكرة يقتنع من كل إلى

 ؛ومنفعة الناس

 .المتواضع العمل هذا ثمرة أهدي إليكم

 



 

 

 

 

 

 
 

 لى ألصحابه، استجابة لقول النبي ص وإعالمه ونسبة الفضلتسجيل الشكر  عليأرى لزاما 

 «.من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل» اهلل عليه وسلم

 :وكما قيل

 عالمة شكر المرء إعالن حم    ده     فمن كتم المعروف منهم فما شكر

 إن كانوالتشبه بأهل العلم و فالشكر أوال هلل عز وجل على أن هداني لسلوك طريق البحث 

 بيني وبينهم مفاوز. 

  لدكتورةا األستاذة كما أخص بالشكر األستاذة الكريمة الفاضلة المشرفة على هذا البحث

 فقد كانت حريصة على قراءة كل ما أكتب ثم توجهني إلى ما ترى بأرق  بن فرج زوينة،

 الدعاء.عبارة وألطف إشارة، فلها مني وافر الثناء وخالص 

 كما أشكر السادة األساتذة وكل الزمالء وكل من قدم لي فائدة أو أعانني بمرجع، أسأل اهلل 

 أن يجزيهم عني خيرا وأن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم.
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ؤسوولية اجاتمااعية للاوسؤسا  اجاتماايةة  ولل  ن  للا  حماولة اراا  اهأمهية املالضوء على أمهية  قاءإلهدفت الدراسة اىل حماولة       
يا املوضوعية لضاورة تبين املوسؤسا  اجاتماايةة رشكل لاص هلذا املفهوم  أنا حماسب الدوافعاليت تكمؤسيها املؤسوولية اجاتمااعية  وكذا 

ندى نؤسامهة املوسؤسة    والذي ةماثل رمحدةد وتياسسبية اليت تعكس الدور اجلدةد لألنظاة احملاسبيةهدفت الدراسة اىل تقدمي املعلونا  احملا
 للا  المأكيد على يور اإلفااح ع  اهأياء اجاتمااعي يف القوائم املالية. أهدافها اجاتمااعية ن  يف رفاهية اجملماع وإراا 

واملؤسوولية اجاتمااعية حتظى راعمبارا  هانة لدى خمملف القائاني على املوسؤسا     للات الدراسة اىل أن تكاليف اهأياء اجاتمااعي      
كاا وللات الدراسة انه ميك  تياس المكاليف اجاتمااعية يف جماجا  العانلني والعالاء واجملماع والمعبري عنها رشكل تقاةا تكاليفي 

توثا عليها    افع رنوع ن  المعقيد والاعورة رؤسبب العدةد ن  املمغريا ورشكل يتيق ونوضوعي  على الاغم مما ةكمنف هذه المكاليف واملن
كاا نشري أن الدراسة امليدانية ملوسؤسة عاونية اتماايةة  أفاض ع  العدةد ن  املعلونا  احملاسبية واليت نكنت ن  اثااء البحث رشكل  

 كبري.

 إفااح تياس اهأنشطة اجاتمااعية  ع  املؤسوولية اجاتمااعية  حماسبة  أنشطة اتمااعية نؤسوولية اتمااعية الكلمات المفتاحية:       
 اجاتمااعي. حماسيب ع  اهأياء

 Abstract 

      The study aims at focusing on the importance of social responsibility regarding to the economical 

institutions, it tries to impose the importance of this social responsibility, in addition to objectives 

related to the importance of building economical institutions in particular due to this concept. 

      However, from accounting vue; this study aimed at presenting accounting information which 

reflect the modern role of countable systems that identifies and measure the contribution of 

institutions via being at ease and giving the social goals from insisting on the candid role according 

to the social role in financial lists.  

     The study concluded that the performance costs and social responsibility has importance of the 

responsibles of these institutions.   

      And it ales summed that it is possible to measure the social costs in feeds of workers clients and 

society though, these costs have difficulties and benefits because of many changes that effect on it. 

      We may also show that the practical study to an economical state institution. Claimed that many 

of accounting information which lead to enrich the research. 

       Key words: social responsibility, social activities, accounting from social responsibility, 

measurement of social activities, accounting disclosure of social performance.
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توثا  . فهيفائدة ننها جا اتمااعيةتنشط املوسؤسا  اجاتماايةة يف ريئة نمشاركة ونمشعبة سواء كانت طبيعية  اتماايةة أو              
   وللحفاظ(جملماعااملواي اخلام واهأةدي العانلة وكذل  تقدمي الؤسلع واخلدنا  هأفااي )اها  ن  خمملف اجلهبا  ةاحمليط رالبيئة الوسطروتمأثا 

 .نشاطها عليها أن تمعاةش نع هذا الوسطعلى يميونة 

جا أنه مل ةعد إ جاسمااارةمها ورقائها يف الؤسوق ونواريها ضاانا الارحة نوسؤسة هدفها اهأساسي هو تعظيم فا  املعاوف أن أة            
 املوسؤسة نشاطجتة ع  ملشاكل النااو نعاجلة رل أصبح احلفاظ على اجملماع واجاهماام ره  لؤسبيل اهأنثل والكايف لمحقيق لل هذا اهلدف هو ا

اليت تؤسعى املوسؤسة إىل حتقيقها  حيث أصبحت املوسؤسا  احلدةثة هي اليت  اهأهدافن  أهم  ن  أضاار اهألريةونا ميك  أن تلحقه هذه 
    تهة ألاىن  ةاية أرراحهاجيب أن تاب كل اهمااناهتا على  تدرك متانا أنه ويف نفس الوتت  تهة اجاتمااعي للجانبتويل اهماانا 

ي جيب أن تؤساهم يف أ حيث ميك  للاوسؤسة أن تافع وحتؤس  أياءها ورالمايل رحبيمها ويف نفس الوتت احلفاظ على الااحل اجاتمااعي 
 وهذا نا ةناب حتت إطار املؤسوولية اجاتمااعية للاوسؤسة.  حتقيق اهلدف العام

القان  يف أوالاو  احملاسيب  حيثواليت تعمرب ن  أحدث نااحل المطور  اجاتمااعيةاملؤسوولية  را  نفهوم حماسبة اإلطاريف هذا            
ون  تل    وتزاةد  الضغوطا  على املشاوعا  لموسيع نطاق اهماانها اجاتمااعيةمبوضوع حماسبة املؤسوولية  اجاهماامالعشاة  تزاةد 

عرب تأسيس  3002عام  وأرا ها ننظاة املقاةيس الدولية اجاتمااعي اجملا ر اية ويولية تعىنالضغوطا  تأسيس مجعيا  وننظاا  إتلي
 .إيراكا ننها رأمهية هذا املوضوع يف رقاء واسمااار املشاوع اجاتمااعيةللاؤسوولية  اجاسمشارةة اهأةزوجماوعة 

  ن  املؤسوولية اجاتمااعية  ن  للا ونظاا هأمهية اجلانب اجاتمااعي للاوسؤسا  اجاتماايةة  سنحاو  يراسة اجلانب احملاسيب        
 طاحنا لإلشكالية المالية:

 ما مدى تطبيق المحاسبة االجتماعية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية؟

 المالية:هاته اإلشكالية  ميك  طاح المؤساؤجا  الفاعية   ولإلتارة ع       

  ؟احملاسبة العانة للاوسؤسة اجاتماايةة  أم نؤسملقة عنهاتعمرب احملاسبة ع  املؤسوولية اجاتمااعية فاع ن  فاوع هل  
  هل إطارا  املوسؤسا  اجاتماايةة اجلزائاةة على يراةة رمأثري اإلفااح ع  المكاليف اجاتمااعية يف توائاها املالية؟ 
 ملدةاةة العالية راج ا –ئا نا هو واتع تطبيق احملاسبة ع  املؤسوولية اجاتمااعية يف املوسؤسة العاونية اجاتماايةة اتااجا  اجلزا

 ؟-روعاةاةج

 الفرضيات:

 ع  المؤساؤجا  الؤسارقة  تانا راياغة الفاضيا  المالية واليت سيمم المبارها يف هذا البحث.لإلتارة و 

 ميك  اعمبار احملاسبة ع  املؤسوولية اجاتمااعية فاعا ن  فاوع احملاسبة العانة للاوسؤسة -1
لدى إطارا  املوسؤسا  اجاتماايةة اجلزائاةة رمأثري اإلفااح ع  المكاليف اجاتمااعية يف القوائم  عدم وتوي إيراك تام -3

 املالية.
ة لاصة ع  نؤسووليمها حماسب مبؤس -روعاةاةجاملدةاةة العالية راج  –املوسؤسة العاونية اجاتماايةة اتااجا  اجلزائا تقوم  -2

 . اجاتمااعية
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 :الدراسةأهداف 

 الدراسة اىل:هتدف هذه    

 واجاةاايا  اجاتمااعية يف املوسؤسة اجاتماايةة؛ المعاف على المكاليف -
 ؛مااعية  واملفاهيم املمعلقة رذل تشخيص نظام احملاسبة اجات -
 المعاف على يور القياس واجافااح ع  اهأياء اجاتمااعي يف إعطاء ناداتية أكرب للقوائم املالية. -

 :الدراسةأهمية 

ضاورة وحماية  ةأمهية الدراسة ن  أمهية املوضوع املعاجل  حيث أصبح تبين املؤسوولية اجاتمااعية للاوسؤسا  اجاتماايةتكا            
 لاوسؤسة لإضافة اىل يور اإلفااح ع  اهأنشطة اجاتمااعية يف القوائم املالية يف الوتت احلايل كوهنا تعكس اجلهوي اجاتمااعية هلا  

 للا  هذه الدراسة.  وهو نا سيمم المعاف عليه ن 

 الموضوع: أسباب اختيار 

لف أنشطمها يف املوسؤسا  اجاتماايةة وارتباط لل  مبخم نولاا ألمهية اليت تكمؤسيها احملاسبة اجاتمااعيةل الميار هذا املوضوع ةعوي
                                                                                          العايةة  إضافة لعوانل ألاى هي:

 ؛حداثة املوضوع -
 حماسبة؛ اجاهماام اخلاص هبذا اجملا   كون المخاص -
 حاتة ونمطلبا  املوسؤسا  اجلزائاةة هلذا النوع ن  الدراسا . -

 :المنهج المستخدم 

املنهج الوصفي يف اجلانب النظاي ن  أتل عاض املفاهيم املمعلقة راملؤسوولية اجاتمااعية واحملاسبة عنها  إضافة مت اجاعمااي على              
 اىل اإلفااح والقياس ع  اهأنشطة اجاتمااعية يف القوائم املالية للاوسؤسة اجاتماايةة.

املوسؤسة  يفأسلوب يراسة حالة  ولل  ن  للا  الدراسة امليدانية اليت تانا هبا  علىانب المطبيقي تانا راجاعمااي أنا يف اجل            
 .-املدةاةة العالية راج روعاةاةج-العاونية اجاتماايةة اتااجا  اجلزائا

 :حدود الدراسة 

 ؛-راج روعاةاةج- املدةاةة العالية-احلدوي املكانية: متت الدراسة على نؤسموى املوسؤسة العاونية اجاتماايةة اتااجا  اجلزائا -
 .(3012، 3012، 3012)الفرتة احلدوي الزنانية: متت الدراسة للا   -
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 صعوبات الدراسة: 

 ننها:  نذكا ىعلاية ألا  يارسةأي  تواتهللا  نعاجلمنا للاوضوع واتهنا العدةد ن  الاعورا  اليت      

 ملعاجلة للاوضوع يف نكمبة الكلية؛تلة املااتع ا -
  املعلونا  ن  املوسؤسة حمل الدراسة امليدانية نظاا لقوانني ياللية حو  واتب المحفظ والؤسا املهين.صعورة احلاو  على  -

  :هيكل الدراسة 

 للوصو  هأهداف الدراسة مت تنظياها يف فالني:      

ةعاض ناهية  هأو ا املبحث نباحث  ثلاثتقؤسيم هذا الفال إىل  حيث متالعام للاحاسبة اجاتمااعية   اإلطار األول الفصل تناولنا يف   
 .الؤسارقة للاوضوع ةمناو  الدراسا أنا املبحث الثالث   اجاتمااعيةالنظاي حملاسبة املؤسوولية اإلطار  املبحث الثاين املؤسوولية اجاتمااعية 

املدةاةة العالية -ااتااجا  اجلزائ اليت كانت على نؤسموى املوسؤسة العاونية اجاتماايةةللدراسة امليدانية فقد لاص الفصل الثاني أنا    
                          ملعافة واتع تطبيق احملاسبة اجاتمااعية هبا. -راج روعاةاةج-
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  تمهيد:

حت هذه نؤسرية النشاط اجاتماايي العاملي  حيث أصبأيى ظهور املوسؤسا  على خمملف أشكاهلا إىل تشكيل نقطة حتو  رئيؤسية يف      
تؤسيطا على جمماعا  رأكالها نمجاو ة حمور وتويها  ؤوس اهأنوا  كاااملوسؤسا  متثل كيانا  اتماايةة ضخاة تمحكم يف حاكة ر 

مما أيى  ية على حد سواءوالبيئ ري البشاةةاملماثل يف المحكم راملوا هذا اهألريو   أي تؤسيطا على البعدة  اجاتماايي و اجاتمااعياهأساسي 
ختليص اجملماع  املؤسوولية اجاتمااعية" للاوسؤسا  مبعىن "ظهور نا ةؤساى أيى ر وهذا نا إىل آثار سلبية على البيئة واجانؤسان واجملماع احمللي 

 .ن  اآلثار اليت أنمجمها هذه املوسؤسا  نميجة ممارسة أعااهلا

نع وظيفمها و إن املالحة الذاتية للاوسؤسا  حتمم عليها أن تنحى ننحى مشويل إجيايب حنو الافاهية العانة للاجماع اليت هي فيه  ورالمايل    
وتعمرب املوسؤسا   .عليها أن تؤسعى أةضا تاهدة إىل حتقيق نؤسموى ناض ةمااشى نع حتقيق اهأهداف اجاتمااعية الائيؤسية تعظيم الارح

لبلدان املمطورة ناكزا أكثا كان اجاهماام يف ا ةوم  ففي الؤسبعينا  والثاانينا  حيا  اجملماع ن  املواضيع املثرية للجد  ةونا رعد ونؤسوولياهتا
وهذا نا تعل ننظاا    على تأثري نشاط املوسؤسا  على البيئة  إجا أن اهماانهم فياا رعد اتؤسع ليشال نؤسوولياهتا اجتاه اإلنؤسان واجاتمااي

 سبة املهنية لمهمم هبذا وظها نا ةؤساى " احملاسبة ع  املؤسوولية اجاتمااعية".احملا

كونة هلا  العناصا اهأساسية امل خمملف عاضن  للا  ة  اجاتمااعي للاحاسبة املفاهياي سنحاو  يف هذا الفال المطاق اىل اإلطار    
 :حماورهذا الفال اىل ثلاثة وتد مت تقؤسيم  إضافة اىل عاض الدراسا  الؤسارقة للاوضوع 

 ناهية املؤسوولية اجاتمااعية؛  :أوجا  -
 اسبة املؤسوولية اجاتمااعية؛ اإلطار النظاي حمل: ثانيا  -
 الدراسا  الؤسارقة. :ثالثا  -
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 ةالمسؤولية االجتماعي ماهيةالمبحث األول: 

ركاف  ولك  هذا ليس  نواريها ن  أتل ضاان اسمااارةمها و الارحتعظيم هو اتماايةة  نوسؤسةأةة هدف  ن  املمعارف عليه أن        
ةا أعاق وحتدةد أمشل تطو  عليهامما ةمطلب  ؤسوولية املنشاة اجاتمااعيةملونظاا   شاكل اجاتمااعيةمبخملف املرل أصبح ن  املهم أن هتمم 

فا    هماحة يف وتت نا إلشباع حاتا  اإلنؤسان وتطلعاتجارد ن  الرتكيز على رصد املواري املايةة واجاتمااعية امللذا  اجملماع  ها يفلدور 
إتااءا  ونظم وشاوط وجماوعة أهداف وتيم تدةدة ن  شاهنا أن تضا   لوضعاملنطقي أن نكون على تدر كبري ن  الاواب إلا يعونا 

 وعلى رأسها املوسؤسا  ماايةةن الوحدا  اجاتولمكو   تكيفا للفاي وتنظيااته للموصل إىل نظام ةكون أكثا تفهاا ووعيا لقوانني البيئة واجملماع
 .رداةة هذا الموته

هأنشطة اجاتماايةة انعاةري المفاتة رني وكذا  اجاتمااعية ختص املؤسووليةاليت  عناصاالالمطاق اىل أهم  للا  هذا املبحث سنحاو  ن        
  .واجاتمااعية

 :المطلب األول: نشأة وتعريف المسؤولية االجتماعية

قطاعا  اجاتماايةة وال تواته ننظاا  اهأعاا  رشكل عام أرا  المحدةا  اليتالعاا احلايل  تعمرب املؤسوولية اجاتمااعية يف               
هم حمطا  تطور املؤسوولية طاق هأنمسوف  راخلاوص  وهذا عائد لألمهية البالغة اليت تكمؤسيها يف خمملف اهأنشطة اليت تقوم هبا املوسؤسة 

 اجاتمااعية.

  :: نشأة المسؤولية االجتماعيةالفرع األول

 :ةلي فيااها أمه ملؤسوولية اجاتمااعية رعدة نااحل  حناو  تلخيصنا  ا      

  احلدةثة الشاكا  يف واإليارة رني امللكية املمزاةد اجانفاا  نع تزاننت اتماايةة فلؤسفا  العشاة  القان نطلع ننذ تطور يف البداةة      
 تقوم أن يون رحبيمها ن  تعظم أن هو الوحيد ةك  مل ان اهأساسي الشاكا  رأن واتب تفرتض الكلاسيكية اجاتماايةة الفلؤسفة كانت

 كاا للاؤسمهلكني  واخلدنا  الؤسلع ن  طائفة أوسع وةوفا الناو  ن  املشاوعا  ميك  سوف الذي اهأنا اجملماع  جتاه آلا رأي واتب
       نيلمون فاةدنان اجاتماايةني أنثا  رعض كاا أوتزها للشاكا  المقليدةة النظاة وتماثل .للاؤسمخدنني أفضل أتور يفع ةون 

Friedman) (Milton وليةو نؤس أن ةاى إل اجاتمااعية  نفهوم املؤسوولية حو  الكلاسيكية النظا املاضي  وتهة القان ن  الؤسبعينا  في 
 ةدفعونه نا للاؤسمهلكني نقارل واخلدنا  الؤسلع وتقدمي ةقونون ره  الذي العال نقارل للعانلني سداي اهأتور للا  ن  تمحقق الشاكة

 .املربنة العقوي احرتام طاةق ع  سياية القانون واحرتام للاواطنني  العانة رموفري اخلدنا  تقوم اليت للحكونا  وسداي الضاائب ن  أنوا  
 لألعاا  اتمااعية توة إعطاء شأنه ن  كاا العال  تكاليف وةزةد أرراحها ةقلل أن شانه ن  اجاتمااعية املؤسوولية لفلؤسفة الشاكة تبين أن

  1م.اللا   ن  أكثا رشكل

 واملوظفني املؤسمهلكني نااحل نثل هأرراح اتعظيم  تانب إىل ألاى رأهداف راجاهماام المنفيذةون املدراء شاع فقد النظاةة هذه خبلاف      
كانت تمطور  نفؤسه الوتت ويف .العاالية النقارا  سياا وجا املااحل مجاعا  رنشوء ارتبط المطور تد هذا وكان  احمللية واجملماعا  والدائنني

 الشاكا  ن  املقدنة للمربعا  ضاةبية متنح إعفاءا  صناعيا   املمقدنة البلدان يف احلكونا  فألذ   اهأعاا  ربيئة اخلاصة المشاةعا 
                                                           

1 Friedman. M, The social responsibility of business is to increase its profits, New York, Times Magazine ,

12September 1970, available in: http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-

business.html, )11/00/3012 10:20(. 

http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html(15:30
http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html(15:30
http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html(15:30
http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html(15:30
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اإلعفاءا   هذه ن  نؤسمفيدة اجاتمااعية لألعاا  اهأرراح ن  حاة ختايص على شجع الشاكا  الذي اهأنا اخلري  هأعاا  واجلاعيا 
  1ة.املاية واحلوافز

 الشاكا  نيز والذي واإليارة رني امللكية نا نزاةدة راورة اجانفاا  تكاةس ونع القان  هذا ن  والؤسمينا  اخلاؤسينا  للا        
طاةق  ع  الشاكا  سلوك على رالمأثري اجاتمااعية احلاكا  ن  وغريها محاةة املؤسمهلكني ومجعيا  املدنية احلقوق مجاعا  ردأ  العالاتة 

      2.املواي الضارة ن  للوها ن  للمأكد املنمجا  توية ونؤسموى ةالكبري  للاناعا  البيئية اآلثار نااتبة

 املمحدة الوجاةا  يف واهأتليا  الؤسوي وحاكا  العاالية والنؤسائية كاملنظاا  الضغط ومجاعا  املدنية احلقوق حاكا  فاعلية ا ياي        
 العانلا   واملواطنني النؤساء املؤسمخدنني ن  أيىن حد تعيني نثل اجاسمخدام  جما  يف سياساهتا الشاكا  رمطوةا ألزم الذي اهأنا وأورورا 
 الاتارة أنظاة وتطور  اخلاصة  اجاحمياتا  ولوي جتاه املعاتني الماييزةة الؤسياسا  ع  الرتاتع مت رل اهأتليا   وأرناء وامللونني  الؤسوي

 اتماايا  على العالاتة الشاكا  متارسه راتت الذي الكبري المأثري اىل ورالنظا .الطاتة هدر ن  راحلد وا ياي اجاهماام الملوث ضد واحلااةة
 ن  للمأكد ونعاةري ضوارط وضع احلاتة إىل ا ياي  فقد اجملماعا   هذه حياة وتوانب نكونا  خمملف اىل ووصوهلا اجملماعا  املمقدنة 

  3ة.اجاتمااعي الشاكا  نؤسوولية لقياس نلاوسة تواعد رمطوةا واجاتمااي علااء اإليارة وتام العانة  للاالحة الشاكا  هذه اسمجارة

 .للشاكا  اهأللاتي املؤسمهلكني رالؤسلوك اهمااموكذا  ةاية   لاملؤسمقب يف المطور ن  املزةد الدور سيشهد هذا أن إىل الموتعا  تشري     
  البعدة  ميثل اجاتمااعية املؤسوولية نفهوم أن ةاى والذي (Paul Samuelson) املعاوف اجاتمااي رتل ونوةدةها أناارها أرا  ن  ولعل

 تغوص أن جيب رل راملؤسوولية اجاتمااعية  راجارتباط تكمفي أجا جيب اليوم عامل يف الشاكا  أن إىل ةشري كااا   نع واجاتمااعي اجاتماايي
ا  وأيائها الشاك ا اسرتاتيجيةدلل ضا   أصبحوتد تطور نفهوم املؤسوولية اجاتمااعية حىت   تبنيها يف اإلرداع حنو تؤسعى وان أعااتها  يف

 4بل.املؤسمقو  يف احلاضااملمغرية  طلبا  اجملماعاجليد ل وّضح  الَفْهمة   مبا اليوني

  لعلوم: علم اإليارةختملف رالملاف اتوتد العدةد ن  المعاةفا  للاؤسوولية اجاتمااعية  لمسؤولية االجتماعية:: تعريف االفرع الثاني
 رعضا ننها: ......  نؤسمعاض  وعلم اجاتمااع  علم القانون  علم اجاتمااي

اا  اهأعاا  اجتاه اجملماع الذي تعال فيه ولل  ع  طاةق المزام على ننظهي املؤسوولية اجاتمااعية "ساندرا هوملز  تعاف -
 نثل حماررة الفقا وحتؤسني اخلدنا  الاحية ونكافحة الملوث وللق فاصاملؤسامهة يف جماوعة كبرية ن  اهأنشطة اجاتمااعية 

  5.وغريهانشكلة اإلسكان  عال وحل

                                                           
1 A.B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Mora Management of Organizational 

Stakeholders, Business Horizons, July-August 1991, p1 .available in:  www.cbe.wwu.edu/dunn/rprnts.pyramidofcs, 
(10/06/2019 15:30). 
2 Abagail McWilliams& Donald S. Siegel and Patrick M. Wright, Corporate Social Responsibility: Strategic 

Implications, Rensselaer Polytechnic Institute, Working Papers in Economics, Number 0604, March 2006, p p (1-8). 

 لشاكا  واملوسؤسا ا حو  نواطنةهاين احلوراين  حاكاية الشاكا  ونؤسووليمها اجاتمااعية يف ضوء نؤسمجدا  اهأ نة اجاتماايةة العاملية الااهنة  املومتا الثاين  3
 (.5 4ص)  9002واملؤسوولية اجاتمااعية  صنعاء  ةونيو 

4 Tracey Swift & Simon Zadek, Corporate Responsibility and the Competitive Advantage of Nations, The Copenhagen 

Centre and  institute of social and ethical accountability, July 2002, p (13,14). 

وائل للنشا  اهأرين   يار الثالثة    الطبعة) واجملماع اجاعاا  (اهأعاا  وأللاتيا  اجاتمااعية املؤسوولية العاناي  حمؤس  نهدي طاها حمؤس  الغاليب  صاحل 5
 .49ص  2010

http://www.cbe.wwu.edu/dunn/rprnts.pyramidofcs
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 واحدا ن  املؤسوولية اجاتمااعية وهو الذي خيمص راجملماع وحل نشكلاته. تانباتناولت  الباحثة أن يف هذا المعاةفنلاحظ         

ؤسوولية اجاتمااعية هي اجالمزام املؤسماا ن  تبل شاكا  امل" رؤسوةؤساا: 3002يف  عاا  العاملي للمناية املؤسمدانةجملس اهأعاف  -
لقوى العانلة لالمناية اجاتماايةة والعال على حتؤسني نوعية الظاوف املعيشية  حتقيق يف واملؤسامهةاهأعاا  رالمااف أللاتيا 

 1.واجملماع ككل"وعائلاهتم  
ىل تانب  املؤسوولية اجاتمااعية للاوسؤسا  رأهنا:" جتنيد كل طاتا  املوسؤسة كي تؤساهم رشكل إجيايب االفانؤسي  عاف املاصد -

وهذا أنشطمهم  واجاتمااعية والبيئية يفاهأرعاي اجاتماايةة  رإيناجكل الفاعلني العاونيني يف المناية املؤسمدانة  وةكون لل  
  2.تابح نموائاة نع أهداف المناية املؤسمدانة" حىت

ة اىل تانب أنشطمها اهأرعاي اجاتمااعية والبيئي جارد أن تدنج يفةمضح ن  للا  هذا المعاةف أن املوسؤسا  املؤسوولة اتمااعيا             
 اهأرعاي اجاتماايةة.

راعمبار أن   واجاسمجارة اجاتمااعيةرني املؤسوولية اجاتمااعية  ماييزال وهي  ويف نفس الؤسياق ميك  اإلشارة اىل نقطة تد نهاة          
ن الثانية أي أ املنظاة يف حنيرؤةة ورسالة  إطارشكل المزانا  يف  يف داهأناهأوىل تؤسند جاعمبارا  أللاتية ناكزة على اهأهداف رعيدة 

ويف حاجا    باتمااعية على املدى القاة راعمبارها الاي العالي روسائل خمملفة على نا جياي ن  تغريا  وأحداث اجاسمجارة اجاتمااعية
  3 نعينة على املدى املموسط.

ملالحة  ااجتاه جماوعة ن  اهأطااف وهم أصحاب  والمااف املؤسوو اجالمزام اهأللاتي  على أهنا ةاملؤسوولية اجاتمااعيكاا عافت  -
  4امللاك  العاا   الزرائ   املوريون  اجملماع والبيئة./ اجتاه كل ن : املؤسامهني هبا ممارسة راانج املؤسوولية اجاتمااعية ونعين

ملوسؤسة المقيد جبب على ا لل  اجالمزام اهأللاتي الذي" :للاؤسوولية اجاتمااعيةالؤسارقة الذكا اسمخلاص تعاةف  معارةفالن  ميك       
ورية   أفااي   املةمشكل غالبا ن  )العاا   الزرائ و  تمعانل نعه يف أطا نعينة حيث  حييط راملوسؤسة واخلارتي الذي العامل الداللي ره حنو

 .(.اجملماع  .....

 

 

 

                                                           

  اجملاوعة العارية للمدرةب والنشا  الطبعة اهأوىل  القاهاة  90000ندحت حماد أرو ناا  املؤسوولية اجاتمااعية للشاكا  واملنظاا  املواصفة القياسية اةزو  1
 (.39 33  ص )9004

 .54ص   2016 يا وري  اهأرين ال اهأعاا   يار ملنظاا  اجاتمااعية فلاق  املؤسوولية حماد 2
 موسط.* الاي العالي روسائل خمملفة على نا جياي ن  تغريا  وأحداث اتمااعية على املدى القاةب ويف حاجا  نعينة على املدى امل

  .83ص  2009 اهأرين  وائل للنشا    ياراهأوىل الطبعةوالاغرية   املموسطة اهأعاا  واسرتاتيجية ننظاا  الغاليب  ايارة نناور حمؤس  طاها  3
ؤسم علوم المؤسيري   يكموراه  ت أطاوحةنقدم وهيبة  تقييم ندى اسمجارة ننظاا  اهأعاا  يف اجلزائا للاؤسوولية اجاتمااعية رسالة تندرج ضا  نمطلبا  نيل  4

 .94  ص 9005-9003كلية العلوم اجاتماايةة والمجارةة وعلوم المؤسيري  تانعة وهاان 
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 نطاق يالل تعمرب اليت اهأنشطة على اتفاق هناك ليس األنشطة االجتماعية واألنشطة االقتصادية:: معايير التفرقة بين الفرع الثالث
اجاتماايةة  واهأنشطة اجاتمااعية اهأنشطة رني للماييز نعياران هناك ولك  النطاق هذا ضا  تدلل جا اليت واهأنشطة اجاتمااعية احملاسبة
 1 مها:

 لإلةفاء الميارةا املنظاة تنفذها اليت اهأنشطة هي اجاتمااعية فاهأنشطة رالنشاط القانوين اإللزام وتوي عدم أو وتوي هو :األول لمعيارا   
 جا؛ أم اتمااعي كان إلا فياا النشاط طبيعة حتدي اليت هي اجالمزام أو اجالميار صفة أن أي اجملماع جتاه رالمزاناهتا

 اهأنشطة فقط وليس اجاتمااعية الطبيعة لا  اهأنشطة كل تشال اجاتمااعية اهأنشطة أن أي ه لات النشاط نعيار هو :الثاني المعيار  
 الميارةة. رافة املنظاة هبا تقوم اليت

   تلخياه يف اجلدو  املوايل:سوف ةمم  كاا تطاتت يراسا  ألاى للمفاةق رني اهأنشطة اجاتماايةة واجاتمااعية  وهذا نا 

 .االجتماعية للمسؤولية واالجتماعي االقتصادي النموذجين :(22– 22)رقم:  الجدول
 النموذج االجتماعي يركز على: النموذج االقتصادي يركز على:

 ؛ اإلنماج 
  ؛الطبيعية املواري اسمغلا 
 ؛لؤسوقا أوضاع أساس على تائاة ياللية  اارات 
 ؛) الارح (اجاتماايي العائد 
 ؛املالكي أو املدةا أو املوسؤسة نالحة 
  للحكونة تدا تليل يور. 

 ؛احلياة نوعية 
 الطبيعية؛ املواري على احملافظة 
 ن  نمنوعة رتارة نع الؤسوق أوضاع أساس على تائاة  اارات 

 ؛اجملماع
 اجاتمااعي؛ والعائد اجاتماايي العائد رني املوا نة 
 ؛واجملماع املنظاة نالحة 
  للحكونة فاعل يور. 

 ،وائل دار ،1ط ،وأخالقيات األعمال االجتماعية المسؤولية، العامري محسن صالح الغالبي، منصور محسن طاهرالمصدر: 
 .54ص ،2005عمان،

 حيث:  ن  للا  اجلدو  الؤسارق نلاحظ وتوي فاق رني اهأنشطة اجاتماايةة واهأنشطة اجاتمااعية للاوسؤسة       

  :ن   حالؤسوق والار ةال ةعمرب اإلنماج ويراستعماد رشكل كلي على املااحل اجاتماايةة واملالية للاوسؤسة  األنشطة االقتصادية 
 اهألذ رعني اجاعمبار اجلانب اجاتمااعي. ناهأهداف اجاسرتاتيجية واهأساسية للاوسؤسة يو 

  :ا ةطلق علية ن وتعرب رشكل واضح ع  اهماام املوسؤسة رنوعية حياة العانلني  واجملماع  وغريها  وهاألنشطة االجتماعية
 وسؤسة. املؤسوولية اجاتمااعية للا

 

 
                                                           

 تياس نوان" نعاةريعةوسف روللخا   املؤسوولية اجاتمااعية للشاكا  يف ظل احملاسبة اجاتمااعية )اإلفااح احملاسيب(  ورتة حبثية نقدنة ضا  اليوم الدراسي ر  1
 (.3 5املااحل  اجلزائا  ص ) أصحاب جتاه اهأعاا  ملنظاا  اجاتمااعي اهأياء
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 :مستويات المسؤولية االجتماعيةو  المطلب الثاني: مبادئ

ةا  اجتاه   كاا تاتبط كذل  مبجاوعة ن  املؤسمو تشكل القاعدة اهأساسية هلاجماوعة ن  املبايئ ى تاتكز املؤسوولية اجاتمااعية عل          
  .اهأطااف املعنية

 1 :نلخاها فياا ةلي  على تؤسع نبايئ رئيؤسية املؤسوولية اجاتمااعية تاتكزاالجتماعية: المسؤولية  مبادئ: الفرع األول

أن تقوم املوسؤسة على محاةة وإعاية اصلاح البيئة والرتوةج للمناية املؤسمدانة  وهي المبدأ األول: الحماية وإعادة اإلصالح البيئي: أوال:
 لل  يف العاليا  اليونية. اهألاى  وايناجفياا ةمعلق راملنمجا  والعاليا  واخلدنا  واهأنشطة 

لاتية املمعلقة رالمعانل نع لواملاارسا  اهأ ل مبوتبه املوسؤسة على تطوةا وتنفيذ املواصفا تعا :واألخالقياتالقيم  :المبدأ الثاني ثانيا:
 أصحاب احلق واملالحة.

فرتا   ننية   طاةق عواهأنشطة رداء الاغبة احلقيقية يف الكشف ع  املعلونا  إةؤسموتب : والمحاسبةالمساءلة  :الثالث ثالثا: المبدأ
 هأصحاب الشأن جاختال القاارا .

واملؤسمثااة  العالاء و خدنني املؤسماهأهداف اجاسرتاتيجية رني نااحل  وا نةنالعال على  المبدأ الرابع: تقوية وتعزيز السلطات:رابعا: 
 ن  أصحاب الشأن. وغريهم املمأثاة واجملماعا   واملزوية 

يف  حتافظريناا   تعال املوسؤسة على تعوةض املؤسامهني راأس املا  مبعد  عائد تنافؤسي الخامس: األداء المالي والنتائج: المبدأخامسا: 
 دى الطوةل.املعلى سياسة املوسؤسة هايفة اىل تعزةز الناو  تكونكاا العائدا   و هذه  واهأصو  واسمدانةنفس الوتت على املاملكا  

على  وى العانلةتاتية وتطوةا القن  أتل أن تاتبط أنشطة املوسؤسة رإيارة املواري البشاةة  :مواصفات موقع العملالمبدأ السادس: سادسا: 
سا  عايلة يف ةؤسموتب احرتام حقوتهم يف ممار لذا   أن العانلني ميثلون شاكاء تياني يف العالكون    الشخايةاملهنية وحىت  املؤسموةا 
  ن  املضاةقا . وصدةقة ولاليةننة آعال  ريئةواملنافع  وأهنا توفا هلم  واهأتورالعال 

ة املؤسوولية اجاتمااعية على تاتية ونمارع عالال  و لالعاشاكاء  واهأنانة نعاملوسؤسة رالعدالة متيز  المبدأ السابع: العالقات التعاونية:سابعا: 
 هلوجاء الشاكاء.

  ني اآللاة رائ  واملؤسمهلكوحقوق الز  جاحمياتا املوسؤسة  وتؤسمجيب حتدي والخدمات:المبدأ الثامن: المنتجات ذات الجودة ثامنا: 
 وسلانة الزرائ . ىزام الشدةد راضخلدنا  مبا يف لل  اجالموأفضل الى نؤسموى للانمجا  وتعال على تقدمي أع

 يف هذا اخلاوصو  عه نتعال املوسؤسة على تعايق علاتا  نفموحة نع اجملماع الذي تمعانل  المجتمعي:المبدأ التاسع: االرتباط تاسعا: 
 .املكان اهأفضل للحياة وممارسة اهأعاا اجملماع تعل كاا تعال راسمااار على   واملشاركةوالمعاون  راإلجياريةا ةمؤسم ر يو  تلعب

 

                                                           

 اجاتماايةة كلية العلوم ناتؤسمري  شهاية لنيل نذكاة الغذائية  للاناعا  املموسطة راملوسؤسا  املؤسمدام اهأياء وتقييم استي يف املموا ن اهأياء يور حماي  عاةوة 1
 .4ص  2011 سطيف  عباس فاحا  تانعة المؤسيري  وعلوم
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 :، ومجاالت تطبيقهااالجتماعيةالمسؤولية  : مستوياتالفرع الثاني

جملماع لفائدة اليت تعوي ن  تنفيذ املشارةع المناوةة والمطوعية على كل ن  اوفقا لناولج تياس ا أوال: مستويات المسؤولية االجتماعية:
 (02) اجملماع ن  تبل فاةق العطاء اجاتمااعي لؤست شاكا جماوعة لندن لقياس اجاسمثاار يف   والذي طورته والشاكا  على حد سواء

 1 :هي  مت تقؤسيم ممارسا  املؤسوولية اجاتمااعية اىل أررعة نؤسموةا   1222عام  عاملية

 ؛"أساسيا  العال املوسؤسي" المستوى األول: .1
  ؛" املبايرا  المجارةة يف اجملماع"المستوى الثاني: .3
  ؛اجملماع"" اجاسمثاار يف المستوى الثالث:  .2
 ." العطاء اجاتمااعي" المستوى الرابع: .2

اركة خمااة لغاض حيث جا تكون املش اهأو  ى الشاكا  تكون أكرب يف املؤسموى مما سبق ةمضح أن الفوائد المجارةة اليت تعوي عل           
والثالث  للشاكة  أنا املؤسموةني الثاينأو ردافع لريي وإنؤساين حمدي ولكنها ناااة كجزء جا ةمجزأ ن  أهداف وأساسيا  العال املوسؤسي 

 اة العطاء اخلريي واجاتمااعي.ع ميثل تريناا املؤسموى الاار املبايرا  المجارةة واجاسمثاار يف اجملماع فهاا الموا ن رني املؤسموى اهأو  والاارع 

 مجاالت تطبيق المسؤولية االجتماعية:ثانيا: 

تدلل يف يائاة  ناجاتماايةة اليت ةنبغي أ للانظاا ظها  عدة حماوجا  هتدف إىل حتدةد اهأنشطة املاتبطة راملؤسوولية اجاتمااعية      
لمحدةد  اه الؤسائداجاجتسنعاض   شطة وتبوةبها يف جماوعا  نمجانؤسةهذه اهأننمباةنة يف حتدةد  وتد  اجتاها  احملاسبة  وتداهماام 

  2اررعة جماجا :ن  للا  اجاتماايةة  للانظاا جماجا  املؤسوولية اجاتمااعية 

 ؛المفاعل نع اجملماع 
 ؛املؤسامهة يف تناية املواري البشاةة 
  والبيئة؛املؤسامهة رمناية املواري الطبيعية 
 او اخلدنة حتؤسني نوعية املنمج. 

مما سبق ةمضح أن جماجا  املؤسوولية اجاتمااعية تقؤسم اىل أررعة جماجا   حيث ةهمم اجملا  اهأو  يف اهأنشطة واخلدنا  املقدنة 
  ن يد العانلة يالل املوسؤسة والمكفل هبا  اجملا  الثالث هو املؤسوولية اجتاه الطبيعة والبيئةللاجماع  أنا اجملا  الثاين ةماحور حو  ال

 للا  احملافظة عليها ن  رقاةا اهأنشطة الاناعية  اجملا  الاارع ةمعلق راملؤسوولية حنو فئة نعينة ن  اجملماع وهي الزرائ  وواتب حتؤسني
 نوعية املنمجا  واخلدنا  املقدنة له.

                                                           

 03:30الؤساعة  00/04/9002)تارةخ اجاطلاع:  www.idsc.gov.eg  نقلا ع  املوتع اجالكرتوين 9000تقاةا املؤسوولية اجاتمااعية للشاكا  يف ناا  1
 سا(.

2  Gray.R, The Social Accounting Project and Accounting Organizations and Society: Accounting Is Applied in the 

Financial Statements of Companies in Gaza Strip, Journal of Islamic university: Human studies series, Vol. 15, Issue 1, 

2002, p. 322. 

 

http://www.idsc.gov.eg/
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  لدى المؤسسات االقتصادية: وعوامل نجاحها مزايا تطبيق المسؤولية االجتماعية :الثالثالمطلب 

لنجاح العالية   هااليت جيب اجاعمااي علي ةةعماد على جماوعة ن  العوانل املوضوعي املؤسوولية اجاتمااعية يف املوسؤسةإن جناح تطبيق        
 .رية لمطبيق املؤسوولية اجاتمااعيةإضافة اىل وتوي نزاةا كث

اليت تلمزم  المجارب الدولية إىل أن أهم املزاةا اليت تعوي على الشاكا تشري الشركة بمسؤوليتها اتجاه المجتمع:  التزاممزايا  :الفرع األول
 1   كاا ةلي:مبؤسووليمها اجتاه اجملماع

  : ؛إعطاء صورة إجيارية ع  الشاكة حتؤسني مسعة الشاكا 
  :؛اننه متوةلنيل ثقة املوسؤسا  املاافية  ورالمايل احلاو  على  تؤسهيل احلاو  على اجائماان املاايف 
  :؛تلقي طلبا  عال ن  كفاءا  رشاةة لا  نؤسموى ناتفع اسمقطاب أكفأ العناصا البشاةة 
  انميا ا  نالية وتبائية. على ن  للا  احلاو  رناء علاتا  توةة نع احلكونا : تكوة  علاتا  وطيدة نع الدولة   

 2اجاتمااعية: للاؤسووليةميك  لكا رعض الفوائد اليت تعوي على املوسؤسة نميجة تبنيها 

 تعزةز تياة اهأسهم ونكانة املوسؤسة؛  
 ختفيض المكاليف؛ 
   إنماتية العانلني؛ ةاية 
  اجاحمفاظ راملوظفني اهأكفاء؛ 
 احلاو  على يعم احلكونة وانميا اهتا. 

 3نا ةلي:راجلزائا  اجاتماايةة للاوسؤسا  اجاتمااعية املؤسوولية حتققها أن املاك  ن  اليت الفوائدكذل  ن            

 ؛للعانلني عالية إنماتية حتقيق 
 ؛اهأتنبية املوسؤسا  نع الؤسوتية احلاة على احلفاظ ضاان 
 ؛البطالة على والقضاء شغل نناصب فمح للا  ن  للاجماع اجاتمااعية الوضعية حتؤسني 
 ؛للبلاي تناوةة نشارةع رناء يف املشاركة 
 ة؛املماح املواري اسمثاار فاص ع  للبحث نوتهة نشارةع للا  ن  احملاوتا  تطاع لارج الدو  يعم 
 ؛املوسؤسا  هذه نشاط ن  املمأيت الوطين للدلل ردائل ع  البحث 
 ؛للعانلني أكرب وجاء 
 ؛للاؤسمهلكني عايل رضا 
 ؛القضائية الدعوى عدي اخنفاض 

                                                           

 .00ناتع سارق  ص  وسف روللخا  ة 1
  9000رلقاةد تلاؤسان   اضيايف نوا   املؤسوولية اجاتمااعية للاوسؤسة واملواري البشاةة  نذكاة لنيل شهاية ناتؤسمري  كلية علوم اجاتمااي والمؤسيري  تانعة أرورك 2
 .32ص
مااي المطبيقي يرة أم إلزام  جملة المناية واجاتعاي  تاروعة  تبين املؤسوولية اجاتمااعية ن  طاف املوسؤسا  اجاتماايةة إشكالية املفهوم: نبا مسرية كمفي و  3

 (.320 329ص )  9002سبمارب - 09تانعة املؤسيلة  العدي 
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 ؛نبيعاهتا و ةاية املوسؤسة مسعة حتؤسني 
 ؛املؤسامهني على لل  ةعوي مما املوسؤسة  أسهم تياة ارتفاع 
 ؛) وغريها  العانلني حقوق المعليم  الاحة  (اهأساسية احلقوق تعزةز 
 ؛املااحل أصحاب نع العلاتة حتؤسني 
 ؛اخلارتية للاوسؤسة البيئة نع املؤسماا المكيف حتقيق 

 1:واجملماعكاا حيال المزام املوسؤسا  مبؤسوولياهتا اجاتمااعية يف طياته جماوعة ن  اجاعمبارا  اإلجيارية للدولة         

  :للدولة بالنسبة

 اهألاى؛ والثقافية واجاتمااعية والمعلياية الاحية ولدناهتا نهانها أياء سبيل يف الدولة تمحالها اليت اهأعباء ختفيف 
 والاحيحة العايلة املؤسامهة اجاتماايةة رأمهية املوسؤسا  وعي رؤسبب الدولة عوائد تعظيم إىل اجاتمااعية راملؤسوولية اجالمزام ةويي 

 ؛اجاتمااعية المكاليف حتال يف
 إل احة رعض ولل  هلا  نفؤسها نمفاغة الدولة جتد اليت اجملاجا  ن  وغريها البطالة على والقضاء المكنولوتي المطور يف املؤسامهة 

 ؛عاتقها على كانت اليت اهألاى اهأعباء

  :للمجتمع بالنسبة

 ؛وفئاته شاائح اجملماع خمملف رني اجاتمااعي المكافل  ةاية 
 اجاسمقاار اجاتمااعي؛ حالة وتطور اجاتمااعية العدالة  ةاية 
 اجملماع؛ ورفاهية صحة على واملوثاة احلاصل البيئي الملوث نؤسبة تقليل 
 والثقافية؛ املايةة الناحية ن  اجملماع حياة نوعية حتؤسني 
 ؛املااحل لا  الفئا  وخمملف املوسؤسا  رني اجاندناج رأمهية الوعي  ةاية 
 ؛الؤسياسي اجاسمقاار يف ةؤساهم نا وهذا واملؤساءلة  الوعي  ةاية للا  ن  المناية حتؤسني 
 وتقليل الشفافية اجاتمااعية مبفاهيم املؤسوولية جارتباط والؤسياسي نميجة واإلياري املايل الفؤساي وتقليل اجاتمااعي اجارتباط  ةاية 

 .رالعال الؤساةة

 ملؤسوولية اجاتمااعيةا جناح الشاكا  يف تبين نفهوم ةاتبط االجتماعية في المؤسسة االقتصادية:عوامل نجاح المسؤولية الفرع الثاني: 
  2 :نذكا ننها العوانل رالعدةد ن  

  ملؤسوولية اجاتمااعية حنو اجملماع؛ضاورة اإلميان رقضية ا  
   العال على املؤسامهة الائيؤسية اليت سمهمم ر والقضيةتمبناه  تيام الشاكة رمحدةد رؤةة واضحة حنو الدور اجاتمااعي الذي تاةد أن

 ؛نعاجلمها )أحد القضاةا املهاة اليت تشغل اجملماع(يف 
  ؛وحتدي له اهأهداف واملخططا  املطلورة  تيام الشاكة رمخايص نؤسوو  نمفاغ هلذا النشاط 
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   نااوفاهتا لاتيا؛ وتعال على تغطيةاجاهماام جبعل هذه الربانج اجاتمااعية تائاة رذاهتا نؤسمقبلا 
  نج رأياء توي ونمايز وتوية عالية؛احلاص على تقدمي هذه الربا 
  احرتام   البيئي : اجالمزاميفوتماثل هذه اجلوانب  اجاتماايي حؤس  إيارة اجلوانب اجاتمااعية اليت ترب  أثناء تيام الشاكا  رنشاطها

 للشاكا .اليت متثل حتدةا و  املواصفا  القياسية العال  وتطبيقتوانني 
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 االجتماعية المفاهيمي للمحاسبة اإلطار المبحث الثاني:

 حجم يف املنفاي للا يةاي نميجة المطور هذا وتاء  احملاسيب المطور نااحل أحدث ن  اجاتمااعية املؤسوولية ع  احملاسبة تعمرب           
 املنظاا  تبل ن هبذا النوع ن  احملاسبة  اجاهماام ا يةاي إىل أيى مما النطاق  واسعة واتمااعية واتماايةة نالية تأثريا  هلا اليت الشاكا 

ا اخلاصة راملؤسوولية اجاتمااعية ننهالشاكا  جماوعة ن  املشاكل احملاسبية  هتوات   لك  اهأكايميية واجلها  واملهنية احملاسبية واجلاعيا 
وتكا    اجاتمااعي والعائد المكلفة تياس إشكالية  هاأمه و نياحملاسب تواته اليت  املشاكل ن  لعديوواضحة  حمدية إتارا عدم وتوي 

 تقدمي على تؤساعد اليت اجاتمااعية واملنافع المكاليف تياس يف هاإلي تؤسمند تياس أيوا  على احملاسبة توفاندى ع  نا املشكلة الائيؤسية 
 .املشاوع حيققه الذي اجاتمااعي اهأياء ملؤسموى والدولة اجملماع تهة ن  الشانل المقييم عالية إتااء ةكفل مبا املعنية اهأطااف إىل املعلونا 

املؤسوولية  ةالقياس واإلفااح حملاسب   اهأهداف المعاةف  النشأة :حملاسبة اجاتمااعية ن توانب ا مهأهالمطاق املبحث  سنحاو  يف هذا 
  اجاتمااعية للاوسؤسا  اجاتماايةة.

  :االجتماعية، وأهدافهاالمحاسبة  تعريفالمطلب األول: 

وتبل   تعمرب احملاسبة اجاتمااعية ن  أرا  المحدةا  اليت تواته املوسؤسا  يف الوتت احلايل  وهذا عائد لعدة عوانل خمملفة ونمعدية          
 .احملاسبة اجاتمااعيةنفهوم  اف أوجا علىب المعجي انلالولوج ملعافة هاته العو 

  :، وعومل ظهورهايف المحاسبة االجتماعيةتعر الفرع األول: 

 نذكا ننها:  معارةف حملاسبة املؤسوولية اجاتمااعيةال  جماوعة نلقد مت اعمااي  :تعريف المحاسبة االجتماعية أوال:

    " أي هي جماوعة   وعلم اجاتمااي  وعلم الؤسياسة  اجاتمااعية كعلم اجاتمااعالعلوم  يف حماسبة املؤسوولية اجاتمااعيةتطبق
ملخماة هبدف ان  اهأنشطة اليت ختمص رقياس وحتليل اهأياء اجاتمااعي لوحدة حماسبية نعينة  وتوصيل املعلونا  املناسبة للفئا  

 1اختال القاارا  الاحيحة".
 " ن  مث العاليا  اليت حتدث فياا رني املوسؤسة والبيئة اجاتمااعية ن  حوهلا و نظام حماسيب خيمص يف عالية تياس الافقا  أو

اس ي القفان اهلدف الائيؤسي هلذا النظام ةماثل يف ةاإلفااح ع  اآلثار اليت ةرتتب عليها جلايع اهأطااف لا  العلاتة  وعلي
 2."واإلفااح ع  المكاليف والفوائد اجاتمااعية ملنشآ  اهأعاا 

  دة اجاتماايةة القائم يف الوحدة اجاتماايةة  وةاكز على تقؤسيم الوح اإلياري"تعاف على أهنا أسلوب ةارط النظام احملاسيب رالمنظيم
 إنكانيةلى أساس ررط عناصا النشاط املخملفة راملؤسوولني عنها ع مث اإليارةة يف المنظيم  ون  راملؤسموةا اىل نااكز نؤسوولية تاتبط 

 3والاتارة عليها".المحكم فيها 
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اه اجملماع رالؤسلوك ره اجت نؤسمنمج أن حماسبة املؤسوولية اجاتمااعية عبارة ع  المزام ةموتب على املنشأة القيام المعارةف الؤسارقة ن     
 وننافع ن د ونا تقدنه ن  عوائ   وميك  القياس واجافااح عاا تؤسببه املنشأة ن  أضاار للاجماع ن  تهةوالمناية اجاتماايةةاهأللاتي 

  تهة ألاى.

 االجتماعية:  المحاسبةعوامل ظهور ثانيا: 

  1نذكا ننها:  ساعد  جماوعة ن  العوانل على ظهور احملاسبة ع  املؤسوولية اجاتمااعية          

  الظاوف اجاتمااعية  اجا أن حتقيق الارح الائيؤسي تزاةد اجاعرتاف راملؤسوولية اجاتمااعية للانشآ  اجاتماايةة اليت كان هدفها
ومل   ا يف نكانة هذا اهلدفتد أث تلوث البيئة نميجة نزاولة النشاطو  الكبري يف املداليل راملنشأة كظهور المفاو  والبيئية احمليطة

وتوفري    ختلفها املنشآ اليت اجاتمااعية لآلثاررل ةمعني القيام رمحليل  م اهأياءييتعد اهأرراح احملققة تؤسمخدم كاعيار شانل لمق
  ؛عاملنافع على اجملما  البيانا  امللائاة ع  المكاليف واملنافع اجاتمااعية املرتتبة عليها وكيفية تو ةع تل

  ا يةاي املطالبة ن  تبل رعض اهليئا  واجلاعيا  املهنية للانشآ  اجاتماايةة راإلفااح ع  البيانا  اليت هلا نضاون اتمااعي 
م املنشأة ة ندى تياهبدف نعاف ولل   و ةاية الملوث للبيئة احمليطة راملشارةع ا رعد المطور الكبري يف اجملا  الاناعيجا سيا

 ؛مبؤسووليمها اجاتمااعية
   الموته حنو احمؤساب المكلفة اجاتمااعية عند حتدةد المكلفة الفعلية هأنشطة املنشآ  اليت تعمرب عنااا نوثاا يف حتدةد المكلفة

 ؛احلقيقية لنشاطها
 يف الكلية اىل ارتفاع المكال ةويي على تانب المكاليف يف جما  تياس اهأياء اجاتمااعي وامها  املنافع اجاتمااعية الرتكيز

لية جا تمحال نؤسوو  ذه المكلفة عند نقارنمها نع نشاوعا  ألاىهلآ   اهأنا الذي أيى اىل اهألذ رعني اجاعمبار للانش
  اتمااعية ع  أيائها.

  :: أهداف المحاسبة االجتماعيةالثانيالفرع 

 2:حاسبة اجاتمااعيةللارعض أهداف  ميك  لكا         

 للانظاة  اخلاصة الداللية واملنافع المكاليف عناصا على فقط تشمال جا اليت للانظاة اجاتمااعية املؤسامهة صايف وتياس حتدةد 
 تاور ن  الدور هذا وةنبع اجملماع  فئا  على تأثري هلا واليت اجاتمااعية اخلارتية واملنافع المكاليف عناصا تمضا  أةضا وإمنا

 ؛احملاسيب القياس روظيفة اهلدف هذا وةاتبط اهأعاا   ملنظاا  اجاتمااعي اهأياء تياس جما  يف المقليدةة احملاسبة
 اهأولوةا  نع تمااشى وأهدافها املنظاة اسرتاتيجية كانت إلا نا حتدةد للا  ن  ولل  للانظاة اجاتمااعي اهأياء تقييم 

 أياء رني العلاتة ومتثل  ألاى تهة ن  اهأرراح ن  نعقولة نؤسبة رمحقيق لألفااي املنظاة طاوح ونع  تهة ن  اجاتمااعية
 هذا وةاتبط اجاتمااعية  احملاسبة أهداف ن  اهلدف هلذا اجلوهاي العناا اجاتمااعية والافاهية اجاتماايةة اهأعاا  ننظاا 
 ؛احملاسيب القياس روظيفة أةضا اهلدف
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 البيئة تلوث وعلى العانلني وصحة تعليم على املنظاة قاارا ك  اتمااعية ثارآ هلا واليت املنظاة هبا تقوم اليت اهأنشطة ع  اإلفااح 
 يف نؤسامهمها ندى للانظاة و اجاتمااعي اهأياء ع  امللائاة البيانا  توفري ضاورةيف  اهلدف هذا وةظها  املواري اسمهلاك وعلى
 ن  سواء حد على أو اخلارتية الداللية سوآءا املؤسمفيدة لألطااف البيانا  هذه إةاا  وأةضا اجاتمااعية  اهأهداف حتقيق

 املؤسمخدم نظا وتهة ن  سواء هلا اهأنثل النطاق وحتدةد  اجاتمااعية اهأنشطة رموتيه املمعلقة والعانة اخلاصة القاارا  تاشيد تلأ
 .احملاسيب اجاتاا  روظيفة اهلدف هذا وةاتبط  اجملماع نظا وتهة ن  أو

 1عنها. اإلفااحنقدار و للشاكة اجاتمااعية  اجاةاايا نعافة تياس المكاليف و داف حماسبة املؤسوولية اجاتمااعية  ن  أه 

   :المسؤولية االجتماعية القياس واإلفصاح لمحاسبة: الثانيالمطلب 

ةعمرب تياس اهأنشطة اجاتمااعية واجافااح عنها يف القوائم املالية للاوسؤسة ن  أهم النظاةا  املكونة حملاسبة املؤسوولية اجاتمااعية           
م النظاةة ا   وللمعاف على القياس واجافااح اجاتمااعي  سنمطاق يف هذا املطلب للافاهيالمحدةا  اليت تواته احملاسبني يف هذا اجملوأرا  

     املمعلقة هباا.

 القياس المحاسبي للمسؤولية االجتماعية:  :األول الفرع

ي فا  يونه الوظيفة احملاسبية  فالقياس عنااا أساسيا ن  عناصا البحث العلا ميثل القياس احملاسيب اجلزء اهأكرب واهأكثا تعقيدا يف            
ة ون  ناحية ألاى ةعمرب القياس أحد وظائف احملاسبة اهأساسية ونميجة له تكمؤسب املعلونا  احملاسبي  جا ميك  المبار صحة الفاوض والنمائج

 بية تعمرب القياس أحد الفاوض العلاية اهأساسية للاحاسبة.أمهية لاصة يف اجملا  املايل  وإن كثري ن  الدراسا  احملاس

 مفهوم القياس المحاسبي عن األداء االجتماعي:: أوال

 فهوم القياس المحاسبي:م .0
حداث الوحدة اجاتماايةة املاضية واجلارةة واملؤسمقبلية ولل  رناء على نلاحظا  ناضية هأ هو إعطاء الاورة العديةةالقياس احملاسيب   

 2 رةة ومبوتب تواعد حمدية.او تا
س احملاسيب نا ةلي: المقارةا نفاهيم القيا لحتدةد القيم املمعلقة ركل ن  العناصا اهأساسية اليت تشالها القوائم املالية لشاكة نعينة  وتشا

القياس احملاسيب والذي ةمم رمحدةد اهأثار النقدةة لألحداث اخلارتية والداللية القارلة لإلثبا   ساحملاسيب  أسا  الدورةة  اجاثبا
 3احملاسيب.

يزانية  ميك  إعطاء نفهوم للقياس احملاسيب على أنه: إعطاء تياة نقدةة للعناصا املشكلة للقوائم املالية املخملفة )املالمعاةفني الؤسارقني ن  
  .تائاة الدلل(    تغريا  اهأنوا  اخلاصةتدو  حؤسارا  النمائج

 

                                                           

ية العارية يف الدمنارك  يميحؤسني عبد اجلليل ا  غزوي  املشاكل احملاسبية املعاصاة  حبث نقدم ملاية املشاكل احملاسبية املعاصاة  كلية اإليارة واجاتمااي  اهأكا 1
 .90  ص9009

2 American Association of Accountants,"Report of the Committee on Foundations of Accounting Measurement" The 

Accounting Review, vol 46, 1971. 

  9005اان  اهأرين  ع طلا  احلجلاوي وسامل الزورعي  القياس احملاسيب وحمدياته وانعكاسها "على رأي نااتب احلؤسارا "  يار اليا وري العلية للنشا والمو ةع  3
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  االجتماعي:القياس المحاسبي لألداء  .9
لها يف تارةخ حدوثها  مت تؤسجي عاف القياس احملاسيب لألياء اجاتمااعي رأنه حتليل اهأحداث املمعلقة رأنشطة املنظاة اجاتمااعية      

أطااف المباي  على شكل وحدا  نقدةة متاشيا نع فاض وحدة مث تمبع حاكة تباي  هذه اهأحداث لمحدةد آثارها على نااحل 
 1القياس.
عالية الميار نمغريا  ونقاةيس وإتااءا  لمحدةد وتياس صايف املؤسامهة اجاتمااعية للفرتة  واليت تشال العناصا اخلارتية  هو     

مفيدة جاختال اجملماع  وإةاا  هذه املعلونا  لألطااف املؤسواليت هلا تأثري على مجيع تطاعا   ةللانشأة راإلضافة اىل العناصا الداللي
 2القاارا  اجاسمثاارةة الاشيدة.

رتة  ننية حمدية للا  فتقييم نقدي لألياء اجاتمااعي للاوسؤسة  إعطاء مما سبق ةمضح أن القياس احملاسيب لألياء اجاتمااعي هو:    
 واجافااح عنه يف توائاها املالية. 

مت وضع عدي ن  املوشاا  اليت ميك  اسمخدانها يف تياس الدور اجاتمااعي الذي تويةه الشاكا   :األداء االجتماعيياس معايير ق ثانيا:
ولياهتا اجاتمااعية و ن  للا  تيانها  مبخملف اهأنشطة اجاتمااعية واجاتماايةة املمعلقة  رطبيعة عالها  وتياس يور تل  الشاكة يف حتال نؤس

تمم  واجتاه اهأطااف املمعدية سواء ياللها أو لارتها  فانه ةمم نقارنة تل  املعاةري تارخييا عرب فرتة ن  الزن  للوتوف على تطور اهأياء أ
فاق عليه يف ةمم اجات اجاتمااعي الذي  ياءاهأاملقارنة نع نوشاا  أياء لشاكا  مماثلة يف اجملماع  أو ةمم تياس تل  املوشاا  نع نعيار 

ةطلق عليه )نعيار الاناعة( أي نعيار صناعة اهأياء اجاتمااعي ن  ننظور املؤسوولية اجاتمااعية لقطاع اهأعاا  و  جماجا  العال اجاتمااعي
 3:هذه املعاةري ن  عاض رعض اخلاص  وميك 

  معايير قياس حجم اإلسهام االجتماعي للشركة اتجاه العاملين: .0
ليها ةمضا  املاتبا  واهأتور واملكافآ  واحلوافز النقدةة اليت حيال ع الدخل النقدي للعاملين بالشركة: معيار قياس -أ

   وحيؤسب رالعلاتة المالية:ن رالشاكة للا  فرتة  ننية نعينةالعانلو 
 املاتبا  واهأتور + املكافآ  واحلوافز النقدةة                             

 =للعانل نعد  الدلل النقدي  
 عدي العانلني                                             
 

إنفاته ةوضح هذا املوشا نا تقوم الشاكة ر مؤشر قياس مساهمة الشركة في رفع مستوى مهارة وكفاءة العاملين فيها: -ب
 على تعليم وتدرةب وتثقيف العانلني هبا ن  أتل تطوةا نؤسمواهم العلاي والمقين.

 تكلفة نؤسامهة الشاكة يف تكاليف المدرةب والمطوةا                            
 نعد  نايب العانل=                        

 إمجايل تياة املاتبا  واهأتور املدفوعة للعانلني                                               

                                                           

  .94  ص 9009ردوي حماد عباس  احملاسبة ع  المأثريا  البيئية واملؤسوولية اجاتمااعية للاشاوع  يار اجلانعة اجلدةدة للنشا  اإلسكندرةة  ناا  1
  .005  ص 9009الفضل  وآلاون  املشاكل احملاسبية املعاصاة  يار امليؤساة للنشا والمو ةع والطباعة  عاان  الطبعة اهأوىل  2
يةؤسارب  92  500در سكولنيكوف وتوش ليمشاان وتون سوليفان  الناولج المجاري ملواطنة الشاكا   ناكز املشاوعا  الدولية اخلاصة  المقاةا رتم لكؤسن 3

  .04  ص 9005
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 :الصناعي للعاملين بهامعيار قياس مساهمة الشركة في توفير األمن  -ج
 عدي احلوايث اليت تقع يف الؤسنة                    
 نوشا القياس=                        

 عدي ساعا  العال الفعلية الؤسنوةة                                        
 

 معيار قياس استقرار حالة العمل بالشركة: -د
 تاركي اخلدنة سنوةاعدي العانلني                   

 نوشا القياس=                       
 إمجايل عدي العانلني                                             

 
 معيار حصة العامل في توزيعات األرباح السنوية للشركة: -ه

 تياة اهأرراح الؤسنوةة املو عة على العانلني                                   
 نموسط حاة العانل يف اهأرراح=                   

 عدي العانلني                                                                      
 
 معايير قياس تكلفة األنشطة الخاصة بتحسين خدمات التعامل مع العمالء: .9

 للعمالء: معيار قياس نفقات الشركة على أبحاث وتطوير منتجاتها وخدماتها -أ
 تطوةا وحتؤسني توية املنمج أو اخلدنة حبوثنفقا                                                         

 = للعايل أو املنمج اخلدنة نموسط نا ةنفق على حتؤسني                 

 إمجايل تكاليف اإلنماج أو اخلدنا  املوياة                                                                                

 معيار قياس دور الشركة في الرد على استفسارات ومشكالت العمالء:  -ب
 عاجلمها الشاكة واسمجارت هلاعدي املشكلا  اليت                                                     

 نؤسبة عدي املشكلا  اليت اسمجارت هلا الشاكة =                    
 إمجايل عدي املشكلا  املقدنة ن  العالاء واملؤسمهلكني                                                      

 
 المجتمع وحماية البيئة:معايير قياس تكلفة حجم اإلسهام االجتماعي للشركة اتجاه  .3

  :معايير قياس مساهمة الشركة في تحقيق الرفاهية االجتماعية -أ
 تكلفة نؤسامهة الشاكة يف اهأنشطة اجاتمااعية للاجماع                                             

 نعد  تكلفة اإلنفاق=                         
 إمجايل المكاليف اجاتمااعية لألنشطة اجاتمااعية اليت سامهت فيها الشاكة                                                     
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 :معيار قياس مساهمة الشركة في توفير فرص عمل جديدة  -ب
 العانلني املعينني رالشاكة سنوةا عدي                                 

 = المشغيل  نعد                         
 إمجايل عدي القوى العانلة يف الدولة                                                

 
 

 معيار قياس مساهمة الشركة في الحفاظ على البيئة المحيطة:   -ج
 تكلفة نؤسامهة الشاكة يف احلفاظ على البيئة احمليطة                                  

  نعد  إنفاق الشاكة=                         
 والمطوةا للشاكا  يف املنطقة  البحوثإمجايل نيزانية                                                 

 
 وتحسين البنية التحتية في المنطقة المحيطة: رمعيار قياس مساهمة الشركة في تطوي -د

 تكلفة نؤسامهة الشاكة يف تكاليف حتؤسني البنية المحمية                                  
 نعد  نؤسامهة الشاكة =                          

 إمجايل تكاليف نؤسامهة الشاكا  العانلة يف املنطقة                                                  
 

 1:لكا  نوشاا  ألاى لقياس اهأياء اجاتمااعي  نذكا ننها

ةشال مجيع تكاليف اهأياء خبلاف اهأتا اهأساسي الذي تقدنه املوسؤسة  :األداء االجتماعي للعاملين بالمؤسسةمؤشر  .0
 واجاهماام مبؤسمقبلهم.  الثقايف حتؤسني وضعهمتدرةبهم    كاجاهماام حبالمهم الاحيةللعانلني  

البحاةة و املزروعا  و اهأعشاب  البيئةء و ال على تكاليف محاةة تلوث اهلوامتش  :مؤشر األداء االجتماعي لحماية البيئة .9
 .الطبيعية و تلوث املياه و نا إىل لل 

 تكاليف مث والثقافية والاةاضية واخلريةة المعلياية  واملؤسامها  للاوسؤسا المربعا   تشال :للمجتمعمؤشر األداء االجتماعي  .3
 .اجاتمااعية ونشارةع الموعية والمدرةب اجاتمااعي اإلسهانا  يف راانج المعليم 

تشال كافة تكاليف اهأياء اليت تناب يف لدنة املؤسمهلكني حيث تمضا  تكاليف  :مؤشر األداء االجتماعي لتطوير اإلنتاج .4
  .نا  املمارعة نا رعد البيعتكاليف ضاا والمطوةا مث اإلنماج  وتكاليف البحثالاتارة على توية 

 :نؤسمخلص نا ةلي للاوسؤسة عاةري تياس اهأياء اجاتمااعي رعد تطاتنا مل 

 فهي ن    تقيس املاارةف اليت تمحالها املوسؤسة لمدرةب  محاةة  وحتفيز عااهلا :ء اجاتمااعي اجتاه العانلنينعاةري تياس اهأيا
 أهم نوشاا  تياس اهأياء اجاتمااعي.

                                                           

  املؤسوولية اجاتمااعيةنداللة اتماايةا  البيئة و     اهأعاا  يف يعم نظم اإليارة البيئية لمحقيق المناية املؤسمدانةآيور املؤسوولية اجاتمااعية ملنش نقدم وهيبة  1
 سا. 00:40الؤساعة  04/02/9002  تارةخ اجاطلاع: www.Arabvolunteering.org نماح على املوتع: ننشورا  ننمدى إيارة عامل المطوع العايب 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5648/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5648/posts
http://www.arabvolunteering.org/
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 و متثل تياس تكاليف املؤسامها  املقدنة للاجماع إلجنا  نوسؤسا  لريةة وغريها  أنا حن :اهأياء اجتاه اجملماع والبيئة نعاةري تياس
 البيئة فهي كل تكاليف محاةة البيئة تااء اهأنشطة اليت متارسها املوسؤسة.

  وفري لدنا   نوعية ننمجاهتا ن  تهة  وتأي ندى المزام املوسؤسة رمحال تكاليف حتؤسني :تياس أياء املوسؤسة حنو  رائنهانعاةري
    ع لعالائها ن  تهة ألاى.ينا رعد الب

ؤسوولية ن  للا  المطاق ملخملف اهأطااف املعنية مب  ونوشاا  تياس المزام املوسؤسة مبؤسووليمها اجاتمااعية تناولنا نعاةري مما سبق    
  املوسؤسة  لك  ةبقى تياس اإلةاايا  احملالة ع  هذا اجالمزام ةطاح اشكاجا حماسبيا ةؤسموتب املزةد ن  المحليل.

  :: اإلفصاح المحاسبي للمسؤولية االجتماعيةالثانيالفرع 

 دة ننها.املمبعة لعاض وتقدمي املعلونا  املالية واحملاسبية اخلاصة راملوسؤسة لألطااف املؤسمفيةعمرب اإلفااح احملاسيب ن  أرا  الطاق        

لعوانل المعارةف وأساليب اإلفااح ع  اهأياء اجاتمااعي واوللمعاف على اإلفااح احملاسيب للاؤسوولية اجاتمااعية  سنمطاق اىل        
 املوثاة عليه.

 المحاسبي:ومستويات اإلفصاح مفهوم  :أوال

   نذكا ننها:اسيب ن  تبل العدةد ن  الباحثنيوري  العدةد ن  المعارةف لإلفااح احمل اإلفصاح المحاسبي: : مفهوم .0
 ةةقاد راإلفااح المزام الشاكة رالقيام رمقدمي املعلونا  وتوصيلها رافة يورةة أو يف احلاجا  اجاسمثنائية اىل اجلها  املخماة نثل هيئ 

ضوئها نا ةاونه  على كي ةؤسمفيد ننها الكافة وةمخذوال اجلاهور ةأو و ارة المجارة والاناعة وكذل  اىل املؤسامهني وعانالؤسوق املالية 
 1نناسبا.

 تها  وةوظفها وحيماتها  سوآءا يالل املوسؤسة أو لار  اهو عالية إةاا  ونقل املعلونا  اليت أعد  يف ناحلة القياس مل  ةؤسمخدنه
 2.الذي ةمم فيه اإلفااح ورأي وسيلةحبيث جيب نااعاة أمهية املعلونا  اليت ةفاح عنها  والوتت 

  البيانا   كاا هتيئ ادرة يف اختال تاارا  اتماايةة تمعلق راملنشأة نهو توفري املعلونا  امللائاة للفئا  اليت تؤسمخدم البيانا  احملاسبية
هتا ر هلوجاء املؤسمخدنني رعض املوشاا  املالية اليت متكنهم ن  المنبو ربعض املمغريا  الائيؤسية لمل  املنشأة كقوهتا اجاةاايةة نثلا أو تد

 3على الوفاء رالمزاناهتا تارية أو طوةلة اهأتل.

مايز مبجاوعة ن  تجماوعة ن  املعلونا  املالية اليت ختص املوسؤسة حيث  ميك  تعاةف اإلفااح احملاسيب على أنه:المعارةف الؤسارقة ن  للا  
للا  فرتا   ننية  نهاننظم اىل خمملف املؤسمفيدة  ن نة  الشفافية  القارلية للاقارنة  احلياي  الشاولية  وتقوم رعاضها يف شكلءاخلاائص  امللا

 حمدية.

 

                                                           

  العدي 52ح ع  املعلونا  الداللية يف نظام الؤسوق املالية الؤسعويةة اإليارة العانة  نعهد اإليارة العانة  الاةاض  اجمللد حماد ر  ناصا البجاي  تامية اإلفاا  1
 .444  ص 9002الاارع  أكمورا 

يف ظل نعاةري احملاسبة  يب املايل اجلدةدنؤسعوي صدةقي  نا وتي نا وتي  الموحيد احملاسيب الدويل رني املأنو  واملوتوي  نلمقى يويل حتت عنوان: النظام احملاس 2
 .03  ص 9000الدولية  املاكز اجلانعي رالوايي  تانفي 

 .302  ص 9002وليد ناتي احليايل  نظاةة احملاسبية  ننشورا  اهأكايميية العارية املفموحة يف الدمنارك  3
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 1المالية: املؤسموةا  احملاسيب أحداإلفااح ةألذ  مستويات اإلفصاح المحاسبي::  .9
  :اة لمجنب املافقة هبا كل املعلونا  املماحة املمعلقة راملنظ واملعلونا  اإلضافية أن تشال القوائم املالية هي الكافي: اإلفصاح

 اهأيىن واملقبو  ن  املعلونا  املالية(. )احلد اهأطااف املهماة راملنظاةتضليل 
  ::ةويي  هو ناو  اظهار نعلونا  ركايا  كبرية مما ةعين  اإلفااح على كافة املعلونا  احملاسبية املموفاةو ه اإلفصاح الكامل

 اىل اغااق نؤسمخدني القوائم املالية مبعلونا  تد جا ةكون هناك حاتة هلا.
  ::فيدة  يون حتيز اىل ماملعلونا  رطاةقة تضا  وصوهلا رنفس القدر اىل كافة املؤس يف اإلفااح ع وةماثل  اإلفصاح العادل

   أي حتقيق نوع ن  العدالة يف كاية املعلونا  املوتهة لكافة اهأطااف املؤسمفيدة ننها.ةتهة نعين

 2وميك  تانيف املعلونا  الواتب اإلفااح عنها يف اآليت:  

 ية اإلفااح ع  املعلونا  الكاية ممثلة يف امليزان ن  للاهلا ةمم أساسيةميك  حتدةد أررعة جماجا   (:)كميةمالية  معلومات
أرتام تعرب ع  حيث ةمم تضاني هذه القوائم ر .النقدةةالمغري يف حقوق امللكية  وتائاة المدفقا   الدلل  تائاة العاونية  تائاة

جارة املنظاة  ون  امللاحظ أن هذا اجلانب ن  اإلفااح ةلقى اسمنبالغ فعلية أو تقدةاةة نميجة اهأحداث املالية اليت تانت هبا 
 لقوائم املالية املنشورة.املؤسمخدنني لواسعة ن  تبل 

 ةمم اإلفااح ع  هذا اجلانب يف المقارةا احملاسبية رشكل وصفي ن  شأنه أن ةزةد ن   الكمية(: )غيرغير المالية  المعلومات
 الكاية  وةممونا  غالبا نا تكون ناتبطة راملعل وهذه املعلونا  لظاهاة يف القوائم املاليةة افهم املؤسمخدم وثقمه راملبالغ النقدة

فة اىل نلحقة أو امللاحظا  اهلانشية راإلضا وتوائم ناليةاإلفااح ع  املعلونا  غري الكاية ن  للا  القوائم املالية الائيؤسية 
 .اإليارةتقاةا 

 : وأساليبه عن األداء االجتماعي، المحاسبي اإلفصاح : تعريفثانيا

  :عن األداء االجتماعيالمحاسبي  اإلفصاح ف: تعري .0

عاف اإلفااح احملاسيب على املؤسوولية اجاتمااعية على أنه:" عاض البيانا  واملعلونا  املمعلقة رالنشاط اجاتمااعي رشكل ميك              
 3ن  تقومي اهأياء اجاتمااعي ملنظاا  اهأعاا ".

ك  ن  تقومي رالنشاط اجاتمااعي رشكل مي واملعلونا  املمعلقة البيانا  كاا عاف اإلفااح احملاسيب لألياء اجاتمااعي على أنه "تل           
املؤسموى حؤسني هأسباب نمعلقة رمااعي اليت ةمحالها املشاوع ولل  اجاتم ع  اهأياء راإلفااحتزاةد اجاهماام  للاشاوع  وتداهأياء اجاتمااعي 

  4 ."رةا املالية وألاى تمعلق مبؤسوولية احملاسب ونهنة احملاسبةاإلعلاني للمقا

                                                           

 (.940 942  ص )9002ةع  عاان اهأرين القاضي محدان نأنون  نظاةة احملاسبية  يار يولية علاية للنشا والمو   1
 (.940 942ص )سارق  ناتع القاضي محدان نأنون   2
  أطاوحة -يراسة حالة رعض ننظاا  اهأعاا  اجلزائاةة-تاةو أمساء  المفاعل رني احلكونة وحماسبة املؤسوولية اجاتمااعية لمحقيق اسمدانة ننظاا  اهأعاا  3

 .24ص   9000  3يكموراه  ختاص نالية وحماسبة  تؤسم العلوم المجارةة  كلية العلوم اجاتماايةة والمجارةة وعلوم المؤسيري  تانعة اجلزائا 
  9009غزة    نيةاإلسلاحماد الؤسامل اللولو  ندى إنكانية تطبق احملاسبة ع  املؤسوولية اجاتمااعية ن  تبل الشاكا  املؤسامهة العانة  رسالة ناتؤسمري  اجلانعة  4

  .  02ص 
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ائل لألطااف املؤسمفيدة مبخملف الوس اجاتمااعيتل  الطاةقة اليت تمبعها املوسؤسة لعاض أيائها  ع  اهأياء اجاتمااعي هو اإلفااح احملاسيب       
 ننها.

اط حظيت أساليب اإلفااح ع  املعلونا  املمعلقة رالنش االجتماعية:أساليب اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمسؤولية  : .9
ية لإلفااح ومجعيا  احملاسبني الذة  ةعرتفون رأن القوائم املالية احلالية غري كاف املهنية اجاتمااعي للوحدة اجاتماايةة تشجيعا ن  املنظاا 

اح ع  البيانا  اتمااعي  لذل  أوصت رمشجيع تضاني القوائم املالية املنشورة نثل هذه املعلونا   وهناك طاةقمان لإلفاجاع  اهأياء 
  1 مها:  املرتتبة ع  اهأنشطة املمعلقة ربنوي املؤسوولية اجاتمااعية

ياته يالل ن حماسبة املؤسوولية اجاتمااعية تعمربا فاعا نمايزا له لاوصوفقا هلذه الطاةقة فإ طريقة الفصل أو االستقاللية::  -أ
ورالمايل   وولية اجاتمااعيةربنوي املؤس والمقارةا املمعلقةهذه الطاةقة على الفال رني المقارةا املالية  للاحاسبة  وتقومالعام  اإلطار

بوةب الاور اليت  تقارةا ننفالة ع  المقارةا املالية  وميك  تجيب اإلفااح ع  املعلونا  املمعلقة ربنوي املؤسوولية اجاتمااعية يف
 متثل هذه الطاةقة يف اآليت:

 :ميما  هذا النوع ن  المقارةا رالبؤساطة وسهولة اجاعداي  حيث ةمضا  سايا وصفيا لألنشطة اليت فانت هبا  التقارير الوصفية
               اء املقارنا  رني الوحدا  املخملفة.الوحدة اجاتماايةة  وةعاب عليه أنه جا ميك  اسمخدانه إلتا 

 رةا وةاى رواي هذه الطاةقة ضاورة اعداي نثل هذه المقا لتقارير التي تفصح عن األنشطة ذات التأثير على المجتمع:ا
ةنؤسجم نع القوائم املالية اليت تعدها الوحدة اجاتماايةة مما ةوفا نعلونا  نمكانلة ولكافة اهأطااف اليت  يوري  ورشكلرشكل 

تكلفة اآلثار  دةد امجايلحتهذه المقارةا رإنكانية  اجملماع  وتمايز اجتاهملؤسووليمها حتماتها وراورة توضح ندى حتال الوحدة 
ايي املقارنا  رني الوحدا  اليت تعال يف نفس النشاط اجاتما إتااءذل  إنكانية املمعلقة ربنوي املؤسوولية اجاتمااعية  وك

 ولنفس الفرتة.
  اوعة ن  المقارةا أكثا هذه اجمل وتعمرب فقط:التقارير التي تفصح عن التكاليف المتعلقة ببنود المسؤولية االجتماعية

معلقة ربنوي املؤسوولية وتمايز رأهنا توفا صورة كانلة ع  اهأنشطة امل ية حتليلا ن  سارقمها لألنشطة املمعلقة ربنوي املؤسوولية اجاتمااع
حتدةد صايف الفائض والعجز هلذه البنوي نميجة املقارنة رني جماوع تكاليف تل  اهأنشطة واملنافع اليت  اجاتمااعية  وكذل 

 حققمها الوحدة للاجماع نميجة أنشطمها.
هذه الطاةقة تضاني  وتمطلب املالية انمدايا جملا  احملاسبة اجاتمااعية هلذه الطاةقة تعد حماسبة املؤسوولية  وفقا الدمج:طريقة  : -ب

ةا المقليدةة احملاسبية يف المقار  اجاتمااييالمقارةا املالية المقليدةة رعدا تدةدا رإضافة اهأياء اجاتمااعي تنبا اىل تنب نع اهأياء 
 هذه الطاةقة راإلفااح ع  املعلونا  املالية واملعلونا  املرتتبة ع  اهأنشطة املمعلقة ربنوي املؤسوولية اجاتمااعية يف نفؤسها  وتقوم

 تابح املعلونا  لا  اهأثا هبذه البنوي تزءا ن  املعلونا  املالية. واحد  حبيثتقاةا 
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 المؤثرة على اإلفصاح االجتماعي: ل: العوامالثالثالفرع 

 1:ةمأثا اإلفااح اجاتمااعي مبجاوعة ن  العوانل  ميك  لكا أمهها فياا ةلي      

 عوامل متعلقة بخصائص الشركة:أوال: 

 اجتاه اجملماع الذي تعال فيه.كان حجم الشاكة كبري كلاا كانت املؤسوولية أكرب   كلااحجم الشركة:   .2
وعلى هذا   نباشا راجملماع كانت نؤسوولة أكثا اتمااعياكلاا كانت الشاكة لا  نشاط نوثا وعلى احمكاك نوع نشاط الشركة:  .0

 اهأساس فان الشاكا  الاناعية سمخملف الملافا كبريا ع  الشاكا  اخلدنية يف افااحها اجاتمااعي.
رحبية الشاكة طايةا نع النشاطا  اجاتمااعية واجافااح عنها ن  طاف الشاكة حبيث كلاا  اي  رحبية  بتمناسالشركة: ربحية  .0

 الشاكة كلاا اجتهت اىل  ةاية أعااهلا اخلريةة وتربعاهتا اجتاه اجملماع.
ي تعال فيه ن  جملماع الذراورة جائقة أنام اكلاا كان للشاكة اهأم فاوع يف يو  خمملفة كلاا حاولت أكثا الظهور تعدد الجنسية:  .5

 أتل حتؤسني صورهتا و ةاية نبيعاهتا.

أو  حاب املااحلوأصتوانني وتواعد نعاةري احلوكاة واليت حتدي العلاتة رني إيارة الشاكة ن  ناحية  ومحلة اهأسهم  نإحوكمة الشركات: : ثانيا
 الشاكة نااعاة اجلوانب اجاتمااعية لكل اهأطااف اليت تمعانل نع الشاكة يالليا ولارتيا. رالشاكة ن  ناحية ألاى  حتمم على اهأطااف املاتبطة

 كان جملس اإليارة كبريا كلاا  اي  اهأصوا  املنايةة رقضاةا البيئة والعاا  والعالاء واجملماع.  كلاااإلدارة: حجم مجلس : ثالثا

الذي سيزةد ن   اهذه اللجنة لاصة رالقضاةا اجاتمااعية يالل ولارج الشاكة  اهأن مهتموجود لجنة مسؤولية اجتماعية في الشركة: : رابعا
 اإلفااح اجاتمااعي لدى الشاكة روتوي نثل هذه اللجنة.

 تعدي نلاك الشاكة وطبيعمهم سيعوي راإلجياب على اإلفااح ع  النشاطا  اجاتمااعية يالل الشاكة. للعالشركة:  ة: ملكيخامسا

ملهماة انااحل اهأطااف  فجالملا اإلفااحأن املشكلة تكا  يف تعدي وتها  النظا حو  نفهوم وحدوي  اجاهذا العانل  ةأمهيورالاغم ن    
ام نع وتها  نظا نؤسمخدني املعلونا   لذا ةابح ن  الاعب توفري نفهوم ع وجا احلؤسارا إيارة املنشأة تد جا تلمقي نع نظاة ندتقي  ةفنظا 

ن ةاتبط أنه ن  املاك  أ إجا  ف رغباته الكانلة يف هذا اجملا نؤسموى اإلفااح الذي حيقق لكل طاف ن  هذه اهأطااةضا   لإلفااحنوحد 
 نعيار اإلفااح املناسب رالواتع ليحقق اإلفااح الواتعي.

لعبت وسائل اجاعلام أيوارا هانة يف احلياة الؤسياسية واجاتماايةة وكل اجملاجا  وهذا نا جيعل ن  الشاكا   اطامل: ضغط وسائل االعالم: سادسا
 حمل نؤساءلة وضغط ن  طاف وسائل اجاعلام احمللية والدولية.

 

 

                                                           

  واملؤسوولية اجاتمااعية  ار  فاج  وةنة وحماد رولانام  يراسة رعض العوانل املوثاة على حماسبة املؤسوولية اجاتمااعية  امللمقى الدويل الثالث حو  ننظاا  اهأعا 1
  .05  ص 9009تانعة رشار  اجلزائا  فيفاي 
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 المبحث الثالث: الدراسات السابقة

امليدانية و إن اجاطلاع على اهأحباث والدراسا  الؤسارقة أنا يف غاةة اهأمهية فا  للاهلا ةؤسمطيع الطالب المعاف على اجلوانب النظاةة         
 مبوضوع حبثه. احمليطة

 الدراسات العربية:المطلب األول: 

نظمات المسؤولية البيئية واالجتماعية لمصبري حسن عطية أبو ناموس، القياس واإلفصاح المحاسبي لتكاليف الدراسة األولى: 
سالة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه، قسم الدراسات التجارية، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم األعمال، ر 

 .0222والتكنولوجيا، 

وحدا  اجاتماايةة لقياس نمائج اهأنشطة اجاتمااعية والبيئة لل نعاةريتوفري  يف املاليةهدفت الدراسة إىل نعاجلة تاور أساليب احملاسبة       
ولج للاحاسبة من وتقدميللاشاوع وحماوجا  تياسها وعاضها  والبيئية  اجاتمااعية املؤسووليةن  للا  يراسة نوتف احملاسبة ن  تكاليف 

نع  اا  املمعلقة هبواجاتمااعية واختال القاار  البيئيةليف احملاسبة ع  المكا رنيعنها وتقوميها   كاا هتدف الدراسة إىل الكشف ع  العلاتة 
وولية ولل  ن  للا  نناتشة املدالل املخملفة لقياس العاليا  املاتبطة راملؤس  واجاتمااعية البيئيةمنولج للاحاسبة ع  املؤسوولية  تقدمي
 واجاتمااعية للاشاوع توصلا هأسس تياس تل  العاليا . البيئية

 نذكا ننها: النمائج اسة اىل جماوعة ن  للات الدر       

جما  العانلني  جما  البيئة  جما  اجملماع احمللي  جما   :إىل جماجا  نمعدية نثل والبيئيةإن تقؤسيم أنشطة املؤسوولية اجاتمااعية   -
 حيققا  مما املعلونا  املطلورة ن  كل جم ةوفاعالية اإلفااح والقياس رنفقا  تل  اهأنشطة  ةؤسهلاملنمج  جما  املؤسمهل   

 ؛والبيئيةأهداف نظام احملاسبة اجاتمااعية 
  والبيئيةة اجاتمااعية يف حماسبة أنشطة املؤسوولي املاليةاإلفااح والقياس املطبقة يف احملاسبة  نعاةريتطبيق رعض فاوض  ميك  -

 نعياركلفة المارخيية  الم نعيار: املعاةريفاض وحدة النقوي ون  نثل: فاض الشخاية املعنوةة  فاض اجاسمااارةة  فاض الدورةة  
 واحلذر؛ احليطةاملوضوعية ونعيار 

 واجاتمااعية اجتاه اجملماع ةوكد اهأثا اإلجيايب لذل ؛ البيئيةاملنشآ  رمحال نؤسوولياهتا تيام  -
ة ن  ضا  البيئة واجاتمااعي لبيئيةاؤسوولية حث احملاسبني على اجاهماام والبحث ع  الطاق اليت متك  ن  وضع أياء أنشطة امل -

 احملاسبية؛
سهل يث ةكون حبواجاتمااعية  البيئيةاجاهماام رإتااء املزةد ن  الدراسا  والبحوث اللا نة لوضع منولج حماسيب ع  المكاليف  -

 الفهم والمطبيق نعا  لمماك  الشاكا  ن  تطبيقه رمكلفة نقبولة؛
ة اجلدوى  للاشاوع عند إعداي يراس البيئيةحلكونية راهأثا اإلجيايب ملااعاة اآلثار اجاتمااعية و اعلام ندراء الشاكا  اخلاصة وا -

 اهأضاار النامجة ع  عدم نااعاة لل . ريانيف املقارل  ةمموأن 

 

 



 

 

 
23 

اهمة العامة، المسالشركات  الدراسة الثانية: محمد سالم اللولو، مدى إمكانية تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية من قبل
 .0222_غزة_، فلسطين،  رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية

هدفت الدراسة إىل المعاف على ندى إيراك الشاكا  املؤسامهة العانة املدرتة يف سوق فلؤسطني لألوراق املالية ملفهوم املؤسوولية        
 لية اجاتمااعية واإلفااح احملاسيب عنها  ويراسة ندى توفا نقونا اجاتمااعية  والوتوف على ندى اهماام تل  الشاكا  مبجاجا  املؤسوو 

 تطبيق احملاسبة ع  املؤسوولية اجاتمااعية لدةها.
   أمهها:النمائجللات هذه الدراسة اىل جماوعة ن        

لاتة ارمداء الع ضاورة تبين الشاكا  للاؤسوولية اجاتمااعية  واسمخدانها كنظام نعلونا  اتمااعي خيدم كافة اهأطااف لا  -
 ن  الشاكة نفؤسها وانمهاء راملؤسمثاا واملواط ؛

كانح  ة للشاكا  املؤسوولية اجاتمااعين  للا  وضع تشاةعا  وتوانني تشجع تبين جيايب الذي جيب أن تلعبه الدولةالدور اإل -
 انميا ا  وإعفاءا  تبائية وغريها؛

 ؛وتواعد لمطبيق احملاسبة ع  املؤسوولية اجاتمااعية يف فلؤسطنييور اجلاعيا  واملنظاا  يف الموعية  ن  للا  وضع أسس  -
تيام هيئة الؤسوق املايل الفلؤسطيين رمحدةث نظام اإلفااح الشانل املطبق يف سوق فلؤسطني لألوراق املالية  حبيث ةاشد صااحة  -

 ةعمربه هأياء اجاتمااعي وجاوروضوح إىل وتوب اشماا  المقارةا الاايرة ع  الشاكا  املدرتة يف الؤسوق على اإلفااح ع  ا
 المياري.

الدراسة الثالثة: د. طرشي محمد، يخلف ايمان، اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية من منظور محاسبي، مجلة الريادة القتصاديات 
 .0222 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، ،24، العدد 20األعمال، المجلد 

نفهوم وأمهية حماسبة املؤسوولية اجاتمااعية  واليت تعرب ع  جماوعة اهأنشطة اليت ختمص رقياس وحتليل هدفت الدراسة اىل توضيح        
اهأياء اجاتمااعي للانشآ   وتوصيل خمملف املعلونا  لا  الطارع اجاتمااعي لألطااف لا  العلاتة ملؤساعدهتم على اختال خمملف 

دف عية وتياسها واإلفااح عنها يف القوائم املالية ن  املؤسووليا  اجاتمااعية للانشأة هبالقاارا   وةعد حتدةد المكاليف واملنافع اجاتماا
 المأثري يف سلوك نؤسمخدني هذه القوائم واجملماع رافة عانة.

 نذكا ننها:  للات الدراسة اىل جماوعة ن  النمائج      
وري يب لقياس اهأياء اجاتمااعي للانشأة  فانه ن  الضا راعمبار احملاسبة ع  املؤسوولية اجاتمااعية جماوعة ن  الطاق واهأسال -

 وتوصيلها لألطااف املؤسمفيدة ننها؛ يف توائاها املاليةاإلفااح ع  اهأنشطة اجاتمااعية للاوسؤسة 
 ميك  للاوسؤسة اإلفااح ع  أيائها اجاتمااعي يف توائم نالية ننفالة أو يجمها يف توائاها املالية المقليدةة؛ -
 راإلفااح احملاسيب ع  املؤسوولية اجاتمااعية للاوسؤسة ن  شأنه أن ةؤساهم يف حتؤسني أيائها اجاتماايي؛اجاهماام  -
 ضاورة الفال رني احملاسبة ع  املؤسوولية اجاتمااعية واحملاسبة املالية وهذا إلظهار الدور اجاتمااعي للاوسؤسة؛ -
 اح(. يت تواته احملاسبني يف هذا اجملا  )لاصة القياس واإلفاالدعوة لعقد نومتاا  وندوا  تماحور حو  املشاكل والعااتيل ال -
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 الدراسات األجنبية:المطب الثاني: 

 الدراسة األولى:
Koudri Ahmed, Responsabilité Sociale, Gouvernance, Entreprise Publique, journal des 

recherches économiques, Université d’Alger 3,  Alger, Algérie, 2012.  

أشار الباحث اىل  ااك  حيثتناولت الدراسة واتع تطبيق املؤسوولية اجاتمااعية يف املوسؤسة العاونية اجاتماايةة للاحاوتا  سوناط         
 رداةة تطبيق املوسؤسة للاؤسوولية اجاتمااعية  والاعورا  اليت واتهمها يف لل   ال متت اإلشارة اىل عانلني رئيؤسيني مها: حوكاة املوسؤسة

اجاهماام جبانب    تلة)أي طبيعة املوسؤسة عاونية(  الؤسيطاة الكلية على سوق احملاوتا  يف اجلزائا )انعدام املنافؤسة( وهو نا للق نوع ن
 املؤسوولية اجاتمااعية.

 اىل جماوعة ن  النمائج  نوتزها فياا ةلي: كاا للات الدراسة  
 املوسؤسة لمفعيل يورها اجاتمااعي؛ الثناء على اجملهويا  املبذولة ن  طاف -
 ؛اجاتمااعي(ضاورة تقييم اهأياء اجاتمااعي للاوسؤسا  العاونية )أي وضع نعاجلة حماسبية لاصة راهأياء  -
حماية تضافا تهوي الباحثني واملفكاة  وندراء املوسؤسا  لوضع منولج لاص رمطبيق املؤسوولية اجاتمااعية يف املوسؤسا    -

 العاونية. 
  الدراسة الثانية:

MELLAK Khadija, La Comptabilité Environnementale « Intérieur-Extérieur » L’expérience 

du groupe français–Kering-, journal des recherches économiques, université de Blida, numéro 

13, Blida, Algérie, 2015. 

عال فيها حماسبيا  اجتاه البيئة اليت ت ن  للا  ممارسة خمملف اهأنشطة حماولة تياس المأثري الذي تقوم ره املوسؤسة اىل هدفت الدراسة      
 .يداين تطبيقين وإعطائها رعدوحماولة إعطاء منالج هلذا القياس  كذل  تطاتت الدراسة اىل جتارة نيدانية هدفها تدعيم الاؤةة النظاةة 

  للات الدراسة اىل جماوعة ن  النمائج  نذكا ننها:     

اليت  ن  للا  ينج البيانا  النقدةة ع  المكاليف علونا  املالية للاوسؤسا احملاسبة البيئية هي نثا  على تطور نظم امل -
 تمحالها الشاكا  ونعلونا  ع  تكلفة اهأضاار املفاوضة على اجملماع ن  أتل اةااهلا اىل اجملماع املدين؛

 "و " رؤةة ن  اخلارج والدالل  مها:" رؤةة ن  الدالل واخلارج"حاسبة البيئية واليت تؤسات اىل ننهجنياهناك عدة طاق لل -
   اآللا؛ولكل ن  الاؤةمني لاوصيا  متيزه عخلارج فهو البيئة اليت تنشط فيها ةقاد رالدالل هو املوسؤسة أنا ا   حيث

 الناجتة املالية لمدفقا ا تقييد للا  ن  ولل  للاوسؤسة المقليدةة املالية للقوائم أكرب ناداتية رإعطاء البيئية احملاسبة تؤساح -
 .فيها تعال اليت اخلارتية رالبيئة وتأثاها وتأثريها لنشاطها  املوسؤسة ممارسة ع 
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 الثالثة: الدراسة
Yaagoubi Jihad, Impact De La Responsabilité Sociale Des Entreprises Cotées En Bourse De 

Casablanca Sur Leur Performance Financière, thèse de doctorat en sciences économiques et de 

gestion, faculté de sciences juridique et économiques et sociales, université sidi Mohamed ben 

Abdellah _Fès_ , Maroc, 2019. 

لى املوسؤسا  املالية ة حالة عيراسأتاةت  تناولت الدراسة تأثري المزام املوسؤسا  راملؤسوولية اجاتمااعية والبيئية على أيائها املايل        
نع اهألذ رعني اجاعمبار جموعة ن   3012و 3013الناشطة يف رورصة الدار البيضاء راملغاب على شكل يراسة نعطيا  للفرتة نا رني 

 املعطيا : حجم املوسؤسة  تطاع النشاط  وغريها. 
 تد توصلت الدراسة اىل جماوعة ن  النمائج  نذكا ننها:       

 اعية للاوسؤسة واهأياء املايل هلا؛علاتة واضحة رني املؤسوولية اجاتما عدم وتوي -
ارتباط اهأياء املايل للاوسؤسة رعوانل ونمغريا  ألاى )نؤسموى البحث والمطوةا  ناارةف اجاشهار  وغريها( نا ةاعب تياس  -

 تأثري المزام املوسؤسة مبؤسووليمها اجاتمااعية والبيئية على أيائها املايل.

 الثالث: أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:المطلب 

 .المشاره واجالملاف رينها ورني الدراسة احلالية أوتهن  للا  نا مت عاضه ن  يراسا  سارقة  سنحاو  تقدمي           

 الفرع األول: أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات العربية:

 ن  للا  اجلدو  املوايل سنحاو  إراا  أوته المشاره واجالملاف رني الدراسة احلالية والدراسا  العارية:        

 .أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات العربية :(20– 22)رقم:  الجدول

 أوجه االختالف  أوجه التشابه الدراسات العربية

صبري حسن عطية 
 ناموسأبو 

(0222) 

 إلطار املفاهياي حملاسبة املؤسوولية اجاتمااعية؛ا -
 جالمزام املوسؤسا  راملؤسووليةاآلثار اإلجيارية  -

 اجاتمااعية.

مل تمطاق هذه الدراسة اىل املعاجلة احملاسبية لألنشطة  -
 ؛واإلفااح عنها اجاتمااعية

 الملاف احلدوي الزنانية واملكانية للدراسمني. -

 سالم اللولو دمحم
(0222) 

 إلطار النظاي حملاسبة املؤسوولية اجاتمااعية؛ا -
 

تطاق هذه الدراسة رشكل أعاق لقياس اهأياء  -
 اجاتمااعي للاوسؤسا ؛

اجلانب المطبيقي للدراسة كان عبارة ع  اسمبانة يف  -
سوق اهأوراق املالية لفلؤسطني  ريناا يراسمنا كانت 

 اايةة.اتمعبارة ع  يراسة نيدانية يف نوسؤسة عاونية 
 الملاف احلدوي الزنانية واملكانية للدراسمني. -

 طرشي محمد
 يخلف ايمان

(0222) 

نفاهيم نظاةة للاحاسبة ع  املؤسوولية  -
 اجاتمااعية.

مل تمطاق الدراسة اىل املعاجلة احملاسبية لألياء  -
 اجاتمااعي؛

 الملاف احلدوي الزنانية واملكانية للدراسمني. -
 باالعتماد على الدراسات السابقة. المصدر: من إعداد الطالب
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 : أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات األجنبية:الفرع الثاني

 ن  للا  اجلدو  املوايل سنحاو  إراا  أوته المشاره واجالملاف رني الدراسة احلالية والدراسا  اهأتنبية:        

 .والدراسات األجنبيةأوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية  :(20– 22)رقم:  الجدول

 أوجه االختالف  أوجه التشابه األجنبيةالدراسات 

Koudri Ahmed 

(0220) 

نوسؤسة  يراسة حالة كانت على نؤسموى -
 عاونية اتماايةة؛

نوضوع الدراسة واتع تطبيق احملاسبة ع   -
 املؤسوولية اجاتمااعية يف نوسؤسة اتماايةة.

مل تمطاق الدراسة للجانب النظاي حملاسبة  -
 املؤسوولية اجاتمااعية؛

 الملاف احلدوي الزنانية واملكانية للدراسمني؛ -

MELLAK Khadija 

(0224) 

اجلانب املفاهياي للاحاسبة ع  املؤسوولية  -
 اجاتمااعية والبيئية.

 المطاق للاحاسبة البيئية؛ -
 اترتاح منالج لقياس المكاليف البيئية؛ -
اإلشارة لدور احملاسبة البيئية يف إعطاء ناداتية  -

 أكرب للقوائم املالية؛
مل تمطاق الدراسة احلالية للاعاجلة احملاسبية  -

 لألنشطة اجاتمااعية؛
 .الملاف احلدوي الزنانية واملكانية للدراسمني -

Yaagoubi Jihad 

(0222) 

تطاتت هذه الدراسة لقياس تأثري المزام املوسؤسة  - اإلطار النظاي للاؤسوولية اجاتمااعية؛ -
 يائها املايل؛أ والبيئية علىمبؤسووليمها اجاتمااعية 

 تمطاق الدراسة احلالية للاعاجلة احملاسبية مل -
 لألنشطة اجاتمااعية؛

 الملاف احلدوي الزنانية واملكانية للدراسمني؛ -
 قة.المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على الدراسات الساب
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 خالصة:

جة للمطور الذي تشهده ريئة اهأعاا  ظها تطور نفهوم املؤسوولية اجاتمااعية  حيث أصبحت تعمرب المزام أللاتي وتب على املوسؤسة نمي   
 اجاتماايةة المقيد ره.

ة يونميجة جالمزام املوسؤسا  اجاتماايةة مبؤسووليمها اجاتمااعية  ظها  حماسبة املؤسوولية اجاتمااعية نميجة لظهور تكاليف واةاايا  اتمااع  
 جيب تياسها واإلفااح عنها.

ملوسؤسة العاونية نؤسموى ا سنحاو  يف الفال املوايل يعم املفاهيم النظاةة حو  حماسبة املؤسوولية اجاتمااعية ردراسة حالة متت على    
 هبا. اإلفااح املعاو و حقيقة احملاسبة اجاتمااعية وطاق القياس ةة العالية راج روعاةاةج والمعاف على اجاتماايةة اتااجا  اجلزائا املدةا 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

الفصل الثاني: دراسة حالة مؤسسة اتصاالت 
 برج بوعريريجالجزائر المديرية العملية 
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  تمهيد: 

ة العالية راج اجلزائا املدةاة اتااجا سنحاو  يف هذا الفال تدعيم يراسمنا النظاةة واسقاطها على املوسؤسة العاونية اجاتماايةة      
 ها اجاتمااعيةنشطهأاحملاسبية  املعاجلة كيفية  كذاو ؤسووليمها اجاتمااعية املوسؤسة رمطبيق حماسبة ع  ن المزامالمعاف على ندى  رغية روعاةاةج
 اإلفااح احملاسيب ع  أيائها اجاتمااعي. نعافة كيفية وألريا

 ذا مت تقؤسيم الدراسة امليدانية اىل حمورة :ل    

 ؛املدةاةة العالية راج روعاةاةج املوسؤسة العاونية اجاتماايةة اتااجا  اجلزائا حمل الدراسة وهو : تقدميأوجا -
 .روعاةاةج راج العالية املدةاةة يف اجاتمااعية املؤسوولية ع  احملاسبة تطبيق واتع: ثانيا -
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 والمديرية العملية برج بوعريريج المبحث األول: تقديم المؤسسة العمومية االقتصادية اتصاالت الجزائر

ؤساسية الذي تمايز اجاسرتاتيجية واحل تعمرب املوسؤسا  اجاتماايةة لا  الطارع العاوني ن  يعائم اجاتمااي الوطين  وةعوي لل  لطارع       
  .اره  متمل  الدولة رأمساهلا وتؤسيريها ع  طاةق جملس اإليارة  تنشط هاته املوسؤسا  يف تطاعا  نمنوعة  تطاع احملاوتا   الاناعة  واخلدن

جا  يف الوحيد يف جما  اجاتااتعمرب املمعانل ن  أهم املوسؤسا  العاونية لا  الطارع اخلدني نوسؤسة اتااجا  اجلزائا  حيث        
 اجلزائا ننذ نشأهتا.

عنا و ولمدعيم نوضوعنا حو  حماسبة املؤسوولية اجاتمااعية يف املوسؤسا  اجاتماايةة  ارتأةنا اتااء يراسمنا امليدانية يف املوسؤسة إلثااء نوض      
 والوصو  هأهدافنا املؤسطاة.

 المطلب األول: تقديم مؤسسة اتصاالت الجزائر:

جل رإسناي نهام تؤسيريه عةعمرب تطاع اجاتااجا  ن  القطاعا  اجاسرتاتيجية يف اجاتمااي الوطين  فطارع احلؤساسية الذي ةمايز ره       
   .لذا أنشئت املوسؤسة العاونية اجاتماايةة اتااجا  اجلزائا لمموىل تؤسيري هذا القطاع إيارةا  تقنيا  وجتارةا للدولة 

 :المؤسسة محل الدراسة: تعريف ونشأة الفرع األول

تنشط يف سوق الشبكة ولدنا  اجاتااجا  نوسؤسة عاونية لا  أسهم  * (EPE SPA) اتااجا  اجلزائاالشاكة العاونية اجاتماايةة      
 .الؤسلكية واللاسلكية راجلزائا

 احملدي للقواعد العانة للربةد واملواصلا   راأمسا  اتمااعي 3000أغؤسطس أو  سنة  00املورخ يف  3000/02تأسؤست وفق تانون     
 ،0018083 03ب  رتم حتت  3003ناي  11 رمارةخلؤسجل المجاري الوطين ل واملؤسجلة يف املاكز  يج 21.320.120.000 نقدر ب:

 (01 أنظا امللحق رتم:) .وجائيةوندةاةا  عالية  ناكزةة حيث تمكون املوسؤسة ن  ندةاةة عانة 

 اهلاتفية اجاتااجا  شبكة وتناية تطوةا على عاتقها ألذ  واليت اإليارة إىل واملواصلا  الربةد تطاع تؤسيري نهام أسند  اجاسمقلا  ننذ   
 مت واملمعاتبة املخملفة المناوةة املخططا وضعت  املؤسطاة اهأهداف حتقيق اتل ون   اخلدنا  هذه على املمزاةدة الطلبا  تلبية أتل ن 

 .هبا راملشارةع املكلفة تهة كل ختمص حبيث  ) ووجائية تهوةة ناكزةة  (نؤسموةا  ثالث على اإليارة هلذه نااكز املؤسوولية تو ةع

 إىل إضافة العاونية تدهور اخلدنة رأسها على سلبيا  عدة ظها  واملواصلا  الربةد إيارة اىل أوكل الذي كلي الشبه اجاحمكار يف ظل   
هذا نا  اجلدةدة االمكنولوتي يف المحكم ونقص اجاسمثاار تلبيمها لضعف اإليارة روسع ليس تدةدة لدنا  على اجلاهور طلبا   ةاية

 شجع على فمح اجملا  للخواص.

 املطاف هناةة يف والوصو  املواصلا  لوصاة شاكة مث أوىل  كااحلة واملواصلا  الربةد تطاع هيكلة يف المفكري إىل اجلزائا جلأ  لذا  
 هو سجل املشاوع وهذا  واملواصلا  الربةد و ارةل والمعاري لإلنشاء الدويل البن ن  للا  املوافقة على متوةل  اخلدنا  سوق حتاةا إىل

 الربةد رني الفال إىل وصوجا واملعدا  والمجهيزا  املباين جباي ناورا املشاوع عاليا  حتضري نؤسموى على ونلاحظا  نقائص اآللا
           اجلزائا. اتااجا  اسم حتت تؤسايمها أعيد  إل  واملواصلا 
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تبل  غاةاة متانا ملا كانت عليهلك  راؤى ن سمقلا الشاكة يف إمتام نشوارها الذي ردأته نند اجاردأ   3002 الفاتح ن  تانفي سنةيف    
شاسة اليه املنافؤسة ف وتويها يف عامل جا ةاحم لى إثبا وجمربة ع قلة يف تؤسيريها على و ارة الربةدا المارةخ  حيث أصبحت الشاكة نؤسمهذ
 1.لألتوى واهأتدر لاصة نع فمح سوق اجاتااجا  على املنافؤسة البقاءو 

 الفرع الثاني: مهام وأهداف المؤسسة محل الدراسة:

 الجزائر: اتصاالت المؤسسة العمومية االقتصادية : مهامأوال

 نوتزها فياا ةلي:   اجلزائا مبجاوعة ن  املهامتقوم املوسؤسة العاونية اجاتماايةة اتااجا      

 ن  للا  لدنيت اهلاتف الثارت واهأنرتنيت؛ اجاتااجا  لدنا  تؤسوةق 
 ؛ةتوصيل لدناهتا اىل الزرائ  العايةني أو املوسؤسا  اخلاصة والعاوني 
 ف  العزلة ع  املناطق النائية؛ 
 .احملافظة على  رائنها احلاليني  وكؤسب عالاء تدي 

 :أهداف المؤسسة محل الدراسة: ثانيا

 .ونوعية اخلدنا   الفعالية  الاحبية  اجلوية :جماوعة ن  اهأهدافملوسؤسة اىل حتقيق هتدف ا         

 .ربقائها يف الاةاية وتعلها املمعانل رتم واحد يف سوق اجاتااجا  راجلزائا املوسؤسةه اهأهداف اليت سطاهتا وتد مسحت هذ        

  :، وهيكلها التنظيميرج بوعريريجببلمديرية العملية تقديم عام ل: الفرع الثالث

  :رج بوعريريجببلمديرية العملية تقديم عام لأوال: 

رعد  3002سنة سؤست لوجاةة راج روعاةاةج واليت تأتعمرب املدةاةا  العالية أحد الفاوع الوجائية للاوسؤسة  ن  رينها املدةاةة العالية       
ل يف توصيل لدنيت اهلاتف   تقوم مبزاولة نشاطها املماثانفااهلا ع  الوحدة الوجائية للربةد  تمامع املدةاةة راسمقلا  نايل ع  املدةاةة املاكزةة

 الثارت واهأنرتنيت لزرائنها على نؤسموى تطا الوجاةة.

 

 

 

 

                                                           
 .سا 31:20الؤساعة  12/02/3012 تارةخ اجاطلاع: ،WWW.ALGERIETELECOM.DZ: املادر: نماح على املوتع  1
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 :ية برج بوعريريجالهيكل التنظيمي لمؤسسة اتصاالت الجزائر المديرية العمل: ثانيا

د ثلاثة ندةاةا  فاعية: جن نااحل(  ريناا أررعة)تمكون املدةاةة العالية رربج روعاةاةج ن  نااحل نلحقة نباشاة راملدةا العالي وعديها      
ةة  وهو نا سنوضحه يف الشكل املدةا ( تضم راتي نااحل املدةاةة الفاعية لوظيفة الدعمو املدةاةة الفاعية المقنية  املدةاةة الفاعية المجارةة  )

  أيناه:
 لمؤسسة اتصاالت الجزائر المديرية العملية برج بوعريريج. التنظيمي الهيكل :(22-20 ):الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                       

 (03)أنظا امللحق رتم:  ن  املوسؤسة.ن  اعداي الطالب راجاعمااي على نعلونا  المصدر: 
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ولل  لموضيح وضعية    سنمطاق اىل تقدمي املدةاةة الفاعية لوظيفة الدعم -راج روعاةاةج-رعدنا تعاضنا للهيكل المنظياي للادةاةة العالية   
 نالحة اخلدنا  اجاتمااعية يف اهليكل المنظياي اخلاص هبا.

 :للمديرية الفرعية لوظيفة الدعم التنظيمي الهيكل: ثالثا

ملشرتةا  واجانداي  يائاة ا )يائاةيوائا تمكون أساسا ن   ن  رني املدةاةا  الفاعية جند املدةاةة الفاعية لوظيفية لوظيفة الدعم  واليت      
  اجاتمااعية. هلا  ن  رينها نالحة اخلدنا    والشكل املوايل ةوضح الدوائا الؤسالفة الذكا  واملااحل المارعةاملاملكا  والوسائل  ........(

 .التنظيمي الخاص بالمديرية الفرعية لوظيفة الدعم : الهيكل(20-20):الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (02)أنظا امللحق رتم:  ن  اعداي الطالب راجاعمااي على نعلونا  ن  املوسؤسة.المصدر: 

مما سبق  ةمضح أن نالحة اخلدنا  اجاتمااعية تارعة ايارةا لدائاة املواري البشاةة  وهذه اهألرية نلحقة راملدةاةة الفاعية لوظيفة       
 الدعم.
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 :االجتماعية، واألنشطة االجتماعية التي تقوم بهاتقديم مصلحة الخدمات : الثانيالمطلب 

تعد نالحة اخلدنا  ن  أحدث املااحل على نؤسموى املدةاةة العالية  وهي متثل الواتهة اجاتمااعية للاوسؤسة ن  للا  املهام         
 املكلفة هبا.

 :تمويلهاالفرع األول: مصلحة الخدمات االجتماعية، هيكلها التنظيمي، مهامها، ومصدر 

يري اجلانب تقوم رمؤس  البشاةة وعاليا رلجنة املشاركة أحلقت إيارةا ردائاة املواري 3010هي نالحة أنشئت يف نارس  :تقديم المصلحةأوال: 
 .اجاتمااعي للادةاةة العالية وضاان تنفيذ خمطط اهأعاا  اجاتمااعي للؤسنة املالية

 االجتماعية:ثانيا: الهيكل التنظيمي لمصلحة الخدمات 

 ضح اهليكل المنظياي للاالحة:  وعون اياري )اتمااعي(  والشكل أيناه ةو رئيس املالحة  واحملاسبتضم املالحة     

 : الهيكل التنظيمي لمصلحة الخدمات االجتماعية.(20-20) :الشكل رقم

  

 

   

 تبعية إدارية                تبعية عملية    

    

 

 

 

 

 

 ن  اعداي الطالب راجاعمااي على نعلونا  ن  املوسؤسة.المصدر: 

 لحة مبهانها اإليارةةاحملدية  تقوم املارعد تلقي املالحة حملاضا ن  جلنة املشاركة تثبت نطارقة امللفا  للشاوط : مهام المصلحة: ثالثا
 :ةالمالي

 حتوةل املبالغ املالية للاعنيني؛ 
 تؤسدةد املؤسمحقا  الطبية املطلورة؛ 
 نمارعة وضعية القاوض؛ 
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  .تؤسدةد ناارةف املناسبا  املخملفة )احللوةا   اهلداةا  المكامييا ( وغريها 

بة نل املادر الائيؤسي لماوةل اهأنشطة اجاتمااعية للاوسؤسة  حيث تقمطع نؤسالععمرب اهأتا اإلمجايل لةمصدر تمويل المصلحة: رابعا: 
 .ةراملائة ننه  لموته رعد لل  حلؤساب جلنة املشاركة املاكزةة لمو ع رعد لل  على املدةاةا  العالية )الوجائية( حؤسب عدي املواري البشاة 03

 األنشطة االجتماعية للمؤسسة:: الثانيالفرع 

  (.02: )أنظا امللحق رتم 1تمااعية المالية:املوسؤسة رضاان تقدمي خمملف اخلدنا  اجاتقوم       

 ؛املؤساعدة اجاتمااعية 
 ؛اخلدنا  اخلاصة رالاحة 
  ؛الاوض وحدائق اهأطفا 
 ؛الاةاضة اجلااهاةة 
 ؛النشاطا  الثقافية والمؤسلية 
  النشاطا.  

 أنشطة اتمااعية ألاى:كاا تقوم املوسؤسة ر     

  ؛رحلا  سياحية للعاا  ولوةهمتنظيم 
  ؛تنظيم عااة سنوةة للعاا 
 درسي  اهأرنا   اهأةمام؛ننح اعانا  يف حاجا : الزواج  اخلمان  الوفاة  اهأعياي  الدلو  امل 
  ؛ننح تاوض للعاا  واملمقاعدة 
 ؛(يد املاأة  عيد العاا تنظيم تكامييا  يف املناسبا  )ع 
 املؤسح الضوئي الطيب وغريها.المكفل مباارةف العاليا  اجلااحية         

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .50  ص 22  املاية 9000نؤسمخاج ن  اجاتفاتية اجلااعية للعال للاوسؤسة املورلة ب: أكمورا   1
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 -المديرية العملية برج بوعريريج-واقع تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية المبحث الثاني: 

 اجاتمااعيةخلدنا  ونالحة ا عام رعدنا تطاتنا يف الؤسارق اىل تقدمي املوسؤسة حمل الدراسة والمعاض هليكلها المنظياي رشكل   
كيفية   فة اىلن  طاف املوسؤسة إضاالقياس احملاسيب لألنشطة اجاتمااعية  املمبعة يف طاقالراخلاوص  سنحاو  المعاف على 

 املعاجلة احملاسبية هلا  ونعافة اهأساليب املؤسمخدنة لإلفااح عنها يف القوائم املالية.

 :: القياس المحاسبي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسةاألولالمطلب 

ةعماد تياس اهأنشطة اجاتمااعية على طاق وأساليب نعينة  ختملف ن  نوسؤسة هألاى  فياا ةلي سنحاو  عاض الطاةقة             
 املؤسمخدنة يف املوسؤسة حمل الدراسة.

 الفرع األول: جدول قياس األنشطة االجتماعية:

 ةمم تياس اهأنشطة اجاتمااعية وفق اجلدو  اآليت:            

 : جدول قياس األنشطة االجتماعية.(22-20) :رقم الجدول

 )الوحدةالقياس  مالحظة         
 النقدية دج(

 الفصل عناصر الفصل 

عياد األ-المدرسي )الدخولتمنح في مناسبات معينة  
 منح لأليتام    دج000.00 20 الدينية( 

 اص  فصل خ
باإلعانات 

 االجتماعية 

عياد األ-المدرسي )الدخولتمنح في مناسبات معينة  
 منح األرامل    دج000.00 5 الدينية( 

 منح الختان    دج000.00 5 المتقاعدة( -المتقاعد-العاملة-ل)العاملتمنح  

 المتقاعدة( -المتقاعد-العاملة-ل)العاملتمنح  
                             

 منح الوالدة     دج000.00 5

 /                               
 دج000.00 50

حالة وفاة العامل أو  الوفاة )فيمنح  
 المتقاعد( 

 /  
                           

   دج 000.00 20
حالة وفاة أقارب  الوفاة )فيمنح  

 العامل أو المتقاعد( 
 منح ذوي االحتياجات الخاصة    حسب الحالة   
 منح األمراض الخطيرة    حسب الحالة   
 حسب الحالة   

 الجزء األول
 منح حوادث العمل    
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 الثانيالجزء 

 حسب الحالة   
 )أضرارمنح الكوارث المختلفة  

 عمليات اإلسكان وغيرها(  وبالمنزل، أ

  
                         

 منح العمرة     دج 000.00 100

                           
   دج 000.00 120

 منح الحج   

 منح أخرى    حسب الحالة   

 من مبلغ فاتورة العالج أو الفحص  % 42تعويض  

 تعويض للعمليات الجراحية الطبية   
فصل خاص 

بإعانات 
 الصحة

 تعويض التصوير الطبي   
 تعويض التحاليل الطبية   
 تعويضات أخرى   

 تتغير من سنة ألخرى  
                             

 دج 000.00 5
عليم الت )شهادةالتكريمات المختلفة  

 االبتدائي( 

فصل خاص 
بالمناسبات 

  واالحتفاالت 

                               تتغير من سنة ألخرى  
  دج 500.00 7

عليم الت )شهادةالتكريمات المختلفة  
 المتوسط( 

                             تتغير من سنة ألخرى  
  دج 000.00 10

 )شهادةالتكريمات المختلفة  
 البكالوريا( 

 النشاطات الرياضية    حسب الحالة   

من مبلغ الرحلة أو  %24منح   نسبة تتغير من سنة ألخرى  
 النزهة 

   والرحالت النزهات  

 و االحتفال  أتحمل مصاريف المناسبة  
 مارس"  28مناسبة عيد المرأة "  
 ماي"  22مناسبة عيد العمال "  
 مناسبات أخرى  

الحد األدنى لالقتطاع من األجر  
 دج شهريا  000.00 5

دج الى  000.00 10من  
 دج  000.00 50

 سلفيات للعمال   
فصل خاص 

الحد األدنى لالقتطاع من األجر   بالسلفيات
 دج شهريا  000.00 5

دج الى  000.00 10من  
 سلفيات للمتقاعدين    دج  000.00 50

 ن  اعداي الطالب راجاعمااي على نعلونا  ن  املوسؤسة.المصدر:         
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اا ك  ةمبني أن اخلدنا  اجاتمااعية للاوسؤسة تنقؤسم اىل أررعة فاو  رئيؤسية  ةمكون كل فال ن  جماوعة ن  اهأنشطة اجاتمااعيةمما سبق 
 :ةلي

  ؛اإلعانا  اجاتمااعيةفال  
  ؛فال املناسبا  واجاحمفاجا   
  ؛فال الؤسلفيا  
 فال إعانا  الاحة. 

ةا أو نؤسب نبالغ ثارمة أو نمغرية سنو   وإمنا هي عبارة ع  لقياس أنشطمها اجاتمااعيةأن املوسؤسة جا تعماد على طاق تياس واضحة كاا 
 اليت جيب اجالمزام هبا. الوطنيةعلياا  ن  جلنة املشاركة وارية على شكل ت نئوةة

 (:0228،0222،0223المصاريف االجتماعية للفترة )تطور الفرع الثاني: 

 (3012 3012 3012الثلاث )  سنحاو  تلخيص تطورها للؤسنوا  حؤسب فاوهلا خملف اهأنشطةتعاضنا للابالغ احملدية مل رعد أوال:
 وفق اجلدو  اآليت:

 .(0228،0222،0223السنوية والمصاريف االجتماعية للفترة )الميزانية : (20-20) :الجدول رقم

 الوحدة )دج(                                                                                             

 السنوات  2016 2017 2018

  الميزانية السنوية 000,00 550 7 000,00 900 4 000,00 520

  فصل اإلعانات االجتماعية 000,00 400 2 000,00 510 2 000,00 475 3

  واالحتفاالتفصل المناسبات  000,00 250 000,00 200 000,00 325

  فصل السلفيات 000,00 700 1 000,00 780 1 000,00 300 1

  فصل إعانات الصحة - 000,00 600 000,00 700

  التكاليف االجتماعيةمجموع  000,00 350 4 000,00 090 5 000,00 800 5
 ن  اعداي الطالب راجاعمااي على نعلونا  ن  املوسؤسة.المصدر: 

 اهأشكا  البيانية اآلتية:نلخص لل  يف   رنوي اجلدو  أعلاهلموضيح تطور    
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 تطور الميزانية السنوية: .0

 :اآلتية  وفق النؤسب نلاحظ اخنفاض نؤسماا يف امليزانية الؤسنوةة  الؤسارق نعطيا  اجلدو ن  

 04%  (؛0222الى  0223)من 
 82%  (.0228الى  0222)من 

لمخفيض متوةلها  ة  لذا عاد  جلنة املشاركة الوطنيب اجلاري الربةدي اخلاص راملالحة غري نؤسمغلةوالؤسبب هو وتوي أرصدة نالية يف احلؤسا
 الؤسنوي  وهو نا ةوضحه الشكل أيناه:

 السنوية للسنوات الثالث.: تطور الميزانية (25-20): الشكل رقم

 

 .اجلدو  الؤسارقن  اعداي الطالب راجاعمااي على المصدر: 

 :فصل اإلعانات االجتماعيةتطور  .9

 :  نلاحظ ارتفاع نؤسماا يف فال اإلعانا  اجاتمااعية  وفق النؤسب اآلتيةالؤسارق نعطيا  اجلدو ن  

 24%  (؛0222الى  0223)من 
 08%  (.0228الى  0222)من 

  وسؤسة()نعلونا  ن  امل تيام املوسؤسة رعاليا  توظيف تدةدةمبا أن فال اإلعانا  اجاتمااعية ةضم جماوع املنح املقدنة للعاا   و 
 و نا ةوضحه الشكل أيناه:وه رالمايل ارتفاع املاارةف املوتهة لليد العانلة نعناه ارتفاع عدي املواري البشاةة على نؤسموى املدةاةة العالية  

 .اجلدو  الؤسارقن  اعداي الطالب راجاعمااي على المصدر: 
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 : تطور فصل اإلعانات االجتماعية للسنوات الثالث.(24-20)الشكل رقم: 
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 تطور فصل المناسبات واالحتفاالت: .3

 :  وفق النؤسب اآلتيةاملناسبا  واجاحمفاجا نؤسماا يف فال وتوي تغري    نلاحظالؤسارق نعطيا  اجلدو ن  

  (؛0222الى  0223)من  %02انخفاض بنسبة 
  (.0228الى  0222)من  %30ارتفاع بنسبة 

 وهو نا ةوضحه الشكل أيناه: ةفؤسا المغري املؤسماا يف ناارةف املناسبا  واجاحمفاجا  رعديها للا  الؤسنة املالية 

 : تطور فصل المناسبات واالحتفاالت للسنوات الثالث.(23-20) :الشكل رقم

 
 .اجلدو  الؤسارقن  اعداي الطالب راجاعمااي على المصدر: 

 :السلفيات الممنوحةتطور فصل  .4

 :  وفق النؤسب اآلتيةواملمقاعدة  القاوض املانوحة للعاا ن  نعطيا  اجلدو  الؤسارق  نلاحظ وتوي تغري نؤسماا يف فال 

  (؛0222الى  0223)من  %24ارتفاع بنسبة 
  (.0228الى  0222)من  %02انخفاض بنسبة 

 وهو نا ةوضحه الشكل أيناه:  واملمقاعدة  لب على القاوض املالية ن  العاا الؤسبب تغري الط

 : تطور فصل السلفيات االجتماعية للسنوات الثالث.(22-20) :الشكل رقم

 
 ن  اعداي الطالب راجاعمااي على اجلدو  الؤسارق.المصدر: 
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 :اإلعانات الصحيةتطور فصل  .5

   وفق النؤسب اآلتية:تعوةضا  الاحةنؤسماا يف فال  ارتفاعن  نعطيا  اجلدو  الؤسارق  نلاحظ وتوي 

  ؛0223إعانات الصحة االجتماعية لسنة عدم وجود مصاريف 
  (.0228الى  0222)من  %22ارتفاع بنسبة 

 أيناه:وهو نا ةوضحه الشكل   املقدنة ن  العاا  ا  الاحيةالمعوةضطلب الؤسبب ارتفاع نلفا  
 

 : تطور فصل إعانات الصحة االجتماعية للسنوات الثالث.(28-20) :الشكل رقم

    

 .اجلدو  الؤسارقن  اعداي الطالب راجاعمااي على المصدر: 

 :للفترة التكاليف االجتماعيةمجموع تطور  .6

 وفق النؤسب اآلتية:  جماوع المكاليف اجاتمااعيةن  نعطيا  اجلدو  الؤسارق  نلاحظ وتوي ارتفاع نؤسماا يف 

 22%  (؛0222الى  0223)من 
 25%  (.0228الى  0222)من 

 والشكل أيناه ةوضح لل :

 االجتماعية للسنوات الثالث.التكاليف تطور  :(22-20) :الشكل رقم

 
 .اجلدو  الؤسارقن  اعداي الطالب راجاعمااي على المصدر: 

 ( يف ارتفاع نؤسماا  وهذا لعدة عوانل  نذكا ننها:3012-3012نلاحظ أن جماوع املاارةف اجاتمااعية للفرتة )  مما سبق

 يف املدةاةة العالية راج روعاةاةج للا  فرتة الدراسة؛)نعلونا  ن  املوسؤسة(  ارتفاع عدي املواري البشاةة 
 .سياسة املوسؤسة املماثلة يف يعم اجلانب اجاتمااعي 
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 :المعالجة المحاسبية لألنشطة االجتماعية في المؤسسة: الثاني المطلب

ؤسة سرعدنا تناولنا يف الؤسارق طاةقة تياس اهأنشطة اجاتمااعية يف املوسؤسة حمل الدراسة  سنمطاق اىل كيفية نعاجلمها حماسبيا  علاا أن املو     
 .(PC COMPTA)ؤس  حماسبمها اجاتمااعية رواسطة رانانج ةدعى   كاا متى النظام احملاسيب واملايلعل يف تؤسجيلاهتا احملاسبية تعماد

  :، والتحويل ما بين الحساباتلتمويل الحساب الجاري، تقسيم األموال المستلمةالفرع األول: المعالجة المحاسبية 

و ةع احلاة على اهأنشطة الوطنية  وكيفية تفياا ةلي نؤسمعاض المؤسجيل احملاسيب لعالية متوةل احلؤساب اجلاري الربةدي ن  جلنة املشاركة     
 ة:اجاتمااعي

 تمويل من لجنة المشاركة الوطنية عن طريق الحساب الجاري البريدي )في إطار المخطط السنوي لكل والية(:إثبات قيد أوال: 

 ااحلؤساب اجلاري الربةدي ندةن 010000ةقوم احملاسب رمؤسجيل عالية الماوةل للحؤساب اجلاري الربةدي جبعل ح/ .2
  :اآليتيائنا كإةااي للاالحة  وفق القيد  حاة اخلدنا  اجاتمااعية 220000و ح/ 

 :قيد تقسيم األموال المستلمة على مختلف األنشطة االجتماعيةثانيا: 

)احلؤساب  010000/اهأنشطة اجاتمااعية جبعل حميثل المؤسجيل احملاسيب تو ةع اهأنوا  املؤسملاة ن  جلنة املشاركة الوطنية على خمملف  .2
  :اآليتيائنة  وفق القيد  222302-222302-222303-222301-222300واحلؤسارا   اجلاري الربةدي ندةنا(

 المبالغ البيان رقم الحساب
 دائن مدين التاريخ دائن مدين
515000 

740000 
 

 ح/ الحساب الجاري البريديمن  
 

 ح/ حصة الخدمات االجتماعيةالى               

 تمويل الحساب الجاري لمصلحة الخدمات
 االجتماعية )الميزانية السنوية للمصلحة( 

///////////// 

/////////////// 

 المبالغ البيان رقم الحساب
 دائن مدين التاريخ دائن مدين
515000 

532022 

532022    

               

532020 

532020 

 

532025 

 ح/ الحساب الجاري البريديمن  
               (للعمال)السلفيات حساب/ ح الى                

 ... الختان، الوالدة، منح/ ح                    
 والمهرجانات المناسبات/ ح                    
    صحية تعويضات/ ح                    

  العمرة/ ح                   
 تقسيم األموال المستلمة على األنشطة االجتماعية    

///////////// 
/////////////// 
/////////////// 
/////////////// 
/////////////// 

/////////////// 
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 قيد التحويل ما بين الحسابات االجتماعية: ثالثا:

 ؤسمغلة نةقوم احملاسب رمؤسجيل القيد املوايل يف حالة وتوي حؤساب نايل لنشاط اتمااعي غري نؤسمغل حيو  اىل حؤسارا  ألاى  .2
 222303ننح الوجاية  اخلمان   222301واحلؤسارا    يف اجلانب الدائ  222200حيث ةؤسجل املبلغ احملو  الاحلا  الؤسياحية ح/

 ضا  صحية يف اجلانب املدة   وفق القيد اآليت:تعوة 222302 املناسبا  واملهاتانا  
 المبالغ البيان رقم الحساب

 دائن مدين التاريخ دائن مدين
532022 

532020 

532020 

 

 

 

 

 

 

532322 

 

 منح الوالدة، الختان ح/من  
   ح/ المناسبات والمهرجانات     
 ح/ تعويضات صحية        

                 الرحالت السياحيةح/ الى                             
 تسجيل قيد التحويل ما بين الحسابات االجتماعية

///////////// 
///////////// 
///////////// 

 

 
 

/////////////// 

 

 : التكاليف االجتماعية()تسجيل األنشطة االجتماعية التي ال تدر نواتج : الثانيالفرع 

 :لسلفيات المقدمة للعمال والمتقاعدينا لفصل المعالجة المحاسبيةأوال: 

ندةنة كقاوض نالية ممنوحة  3220003-3220001ةؤسجل القيد املوايل لإلثبا  ننح سلفيا  للعاا   حيث تؤسجل احلؤسارا   .2
 يائنا  وفق القيد اآليت: 010000للعاا  ندةنة و ح/
 المبالغ البيان رقم الحساب

 دائن مدين التاريخ دائن مدين
0252222 

0252220 

424222 

 

 س سلفية للعامل ح/من  
          ص سلفية للعامل ح/     

                ح/ الحساب الجاري البريديالى               
منح سلفيات لمجموعة من العمال شيك بريدي رقم 

............................ 

///////////// 
///////////// 

/////////////// 

 
 010000ندةنة واحلؤسارا   322003-322001ةؤسجل القيد املوايل لإلثبا  الؤسلفيا  املقدنة للامقاعدة   تؤسجل احلؤسارا   .0

 يائنة. 522200و

راملائة على كل  02مبا أن املالحة متنح الؤسلفية للامقاعد ع  طاةق الاندوق الوطين للمقاعد  هذا اهألري حيال على عاولة    
 راملائة ةمحالها املمقاعد(  وفق القيد اآليت: 01راملائة تمحالها املوسؤسة  و 03نمقاعد )
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 المبالغ البيان رقم الحساب
 دائن مدين التاريخ دائن مدين

025222 

025220 

424222 

 

532022 

 للمتقاعد سسلفية  ح/من  
     للمتقاعد صسلفية  ح/     

                البريديح/ الحساب الجاري الى                     
حساب خاص برسوم الصندوق ح/                     

 بالمائة(  22) الوطني للتقاعد
 ة للمتقاعدينمتسجيل السلفيات المقد

///////////// 
///////////// 

/////////////// 
/////////////// 

 

ندةنا واحلؤسارا   010000ةؤسجل القيد املوايل لإلثبا  عاليا  اسرتتاع الؤسلفيا  املقدنة للعاا   حيث ةؤسجل احلؤساب  .0
 ئنة )عكس تيد الؤسلفيا  املانوحة(  وفق القيد اآليت:يا 3220001-3220003

 المبالغ البيان رقم الحساب
 دائن مدين التاريخ دائن مدين
515000 

0252222 

0252220 
 

 

 

                ح/ الحساب الجاري البريديمن  
 س سلفية للعامل ح/الى                            

 ص سلفية للعامل ح/                              
تسجيل االقتطاعات الشهرية للعمال المستفيدين من 

 السلفيات 

///////////// 
 

 
/////////////// 

/////////////// 
 
 
 

 

ندةنة  222200-232130راملائة اخلاصة رالاندوق الوطين للمقاعد  تؤسجل احلؤسارا   02ةؤسجل القيد املوايل لمؤسدةد عاولة  .5
 يائ   وفق القيد اآليت: 010000واحلؤساب 

 المبالغ البيان رقم الحساب
 دائن مدين التاريخ دائن مدين

302202 

 

532022 

 

 

 

 

 

 

424222 

 

 

 

 

بالمئة( على  20)رسوم للصندوق الوطني للتقاعد  ح/من  
 المؤسسة

 22)حساب خاص برسوم الصندوق الوطني للتقاعد  ح/     
              على المتقاعد بالمئة(

                                ح/ الحساب الجاري البريديالى                     
للصندوق الوطني  بالمئة المسددة 20مصاريف تسجيل 

 للتقاعد

///////////// 
///////////// 

 
 
 
 

/////////////// 
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 المعالجة المحاسبية لفصل اإلعانات االجتماعية: انيا:ث

 202102-202100-222102-202103ةؤسجل القيد املوايل لإلثبا  املنح املخملفة املقدنة للعاا   حيث تؤسجل احلؤسارا   .2
   وفق القيد اآليت:يائنا 010000ندةنة كأعباء نالية و ح/

 المبالغ البيان رقم الحساب
 دائن مدين التاريخ دائن مدين
343220 

 

343220 

343224 

 

343223 

 

 

 

 

424222 

 حساب خاص بمنح الختان ح/من  
 حساب خاص بمنح الوالدة ح/     
 ح/ حساب خاص بمنح الوفاة      
 ح/ حساب خاص بمنح اإلعاقة     

                ح/ الحساب الجاري البريديالى                
الختان، الوالدة، الوفاة، منح إعانات تخص )الوالدة، 
 (.واإلعاقة

///////////// 
///////////// 
///////////// 
///////////// 

 
 
 

/////////////// 
 

 

 010000/ح نالية و ندة  كأعباء 202111ةؤسجل احلؤساب  حيث لإلثبا  املنحة املقدنة لألةمام واهأرانل  املوايل القيد ةؤسجل .0
   وفق القيد اآليت:يائنا

 المبالغ البيان رقم الحساب
 دائن مدين التاريخ دائن مدين
343222 

424222 

 

 واألراملحساب خاص باأليتام  ح/من  
                ح/ الحساب الجاري البريديالى                       

  واألرامل مصاريف ممنوحة لأليتام 

///////////// 
 

 
/////////////// 

 
 

 

 نالية كأعباء ندةنة 202112-202100 احلؤسارا  تؤسجل حيث ناارةف املنح اخلاصة راحلج والعااة  لإلثبا  املوايل القيد ةؤسجل .0
   وفق القيد اآليت:يائنا 010000/و ح

 المبالغ البيان رقم الحساب
 دائن مدين التاريخ دائن مدين
343222 

343225 

  

424222 

 حساب خاص بمنحة العمرة ح/من  
                          الحج خاص بمنحة حساب ح/   

                ح/ الحساب الجاري البريديالى                  
  والحج تسجيل منح العمرة 

///////////// 
///////////// 

 

 
/////////////// 
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راملائة حيث  30راملائة  فإن نؤسامهة العانل تكون ب  20مبا أن نؤسامهة املوسؤسة يف يفع ناارةف الاحلا  الؤسياحية ةقدر ب  .5
  يف اجلانب الدائ   وفق القيد اآليت: 2222003-2222001ندةنا واحلؤسارا   010000ةؤسجل احلؤساب 

 المبالغ البيان رقم الحساب
 دائن مدين التاريخ دائن مدين

424222 

 

 
5323222 

5323220 

 

 

 

 

                                  الحساب الجاري البريدي ح/من  
 الى ح/ مساهمة العامل س                     

                 ح/ مساهمة العامل ص                         
 للرحالتبالمئة( مساهمة العاملين في  04تسجيل )

 ة          السياحي

///////////// 
 

/////////////// 
/////////////// 

 
 
 

 

 المعالجة المحاسبية لفصل المناسبات واالحتفاالت: ثالثا:

          نالية كأعباء ندةنة 202110-202112 احلؤسارا  تؤسجل حيث ناارةف اجاحمفاجا   لإلثبا  املوايل القيد ةؤسجل .2
 يائنا  وفق القيد اآليت: 010000/و ح

 

 010000يف اجلانب املدة  واحلؤساب  201200ةؤسجل القيد املوايل إلثبا  عالية الشااء يف املناسبا  واجاحمفاجا   ةؤسجل احلؤساب  .0
  الدائ   وفق القيد اآليت:يف

 المبالغ البيان الحسابرقم 
 دائن مدين التاريخ دائن مدين

522322 

 

 
424222 

 

     حساب الموردون ح/من  
                ح/ الحساب الجاري البريدي   الى                      

                   تسديد مصاريف شراء في المناسبات

///////////// 
 /////////////// 

 المبالغ البيان رقم الحساب
 دائن مدين التاريخ دائن مدين
343220 

 

 

343224 

 

 

 

 

 

 

424222 

مارس،  28)باالحتفاالت حساب خاص  ح/من  
 رياضية( تللتفوق، نشاطاأبناء العمال  متكري

 )عيدماي  22 باالحتفاالتحساب خاص  ح/     
 العمال(

                ح/ الحساب الجاري البريديالى                   
 المختلفة االحتفاالتمصاريف 

///////////// 
 

///////////// 
 

 
 
 

/////////////// 
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 المعالجة المحاسبية لفصل اإلعانات الصحية:رابعا: 

-202112 احلؤسارا  تؤسجل حيث  (الطيب الضوئي املؤسح اجلااحية  العاليا ) الاحة ناارةف لإلثبا  املوايل القيد ةؤسجل .2
   وفق القيد اآليت:يائنا 010000/و ح نالية كأعباء ندةنة 202112
 المبالغ البيان رقم الحساب      

 دائن مدين التاريخ دائن مدين
343222 

343228 

 

 

424222 

 حساب خاص بتعويض العمليات الجراحة ح/من  
حساب بخاص بتعويض مصاريف المسح  ح/     

 الضوئي الطبي
                / الحساب الجاري البريديالى ح                 

 )العملياتتسجيل تعويض مصاريف الصحة 
 الضوئي الطبي( حالجراحية، المس

///////////// 
///////////// 

  
/////////////// 

 

 

 : النواتج االجتماعية()تسجيل األنشطة االجتماعية التي تدر نواتج : الثالثالفرع 

واحلؤسارا   ندةنا 010000اإلةاايا  الناجتة ع  اهأنشطة اجاتمااعية اليت تدر نواتج  حيث ةؤسجل ح/ لإلثبا ةؤسجل القيد املوايل  أوال:
 يائنة  وفق القيد اآليت: 202100-202300-202200-202200

 المبالغ البيان رقم الحساب
 دائن مدين التاريخ دائن مدين
515000 

228522 

 

228022 

228022 

 

228222 

 ح/ الحساب الجاري البريديمن  
 اإلطعام/ ح      الى                        

 روض األطفال/ ح                                  
 المقهى/ ح                                  
                           تعاونيات/ ح                                  

 نواتج األنشطة االجتماعية

/////////////  
/////////////// 
/////////////// 
/////////////// 
/////////////// 

 

    

فا   العالية رربج روعاةاةج  تبني أهنا غري نوتوية  وهذا لعدم توفا نطاعم  روض اهأطرعد اسمفؤسارنا ع  النواتج اجاتمااعية للادةاةة     
   لك  رعض الوجاةا  اهألاى لدةها نواتج اتمااعية املذكورة سلفا.رالوجاةة نقاهي  تعاونيا   ........
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 األنشطة االجتماعية للمؤسسة:: اإلفصاح عن المطلب الثالث

احملاسبية   امليزانية)  اخلاصة مبحاسبمها اجاتمااعية املالية توائاهاتقوم املوسؤسة راإلفااح احملاسيب ع  أنشطمها اجاتمااعية ن  للا      
       .3012هذه القوائم للؤسنة املالية اهألرية فياا ةلي سنعاض   (وتدو  حؤسارا  النمائج

 .0228الفرع األول: الميزانية السنوية الخاصة باألنشطة االجتماعية سنة 

 .3012امليزانية الؤسنوةة لألنشطة اجاتمااعية اخلاصة راملوسؤسة لؤسنة  اجلدو  املوايل يف  سنعاض     

 أوال: األصول االجتماعية:

 .0228 سنةأصول : (20-20) :الجدول رقم

 الوحدة )دج(

 مالحظة األصل
 اإلجماليالمبلغ 

2018 

 االهتالكات
 /المؤونات

 الصافيالمبلغ  
2018 

 الصافيالمبلغ  
 2017  

  أصول غير جارية

المنتوج -فارق بين االقتناء
 اإليجابي أو السلبي

  تثبيتات معنوية

  تثبيتات عينية

 أراض

  مبان

  تثبيتات عينية أخرى

 تثبيتات ممنوح امتيازها

 تثبيتات يجري انجازها

   ماليةتثبيتات 

  سندات موضوعة موضع معادلية

مساهمات أخرى وحسابات دائنة 
  ملحقة بها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء األول
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   سندات أخرى مثبتة

قروض وأصول مالية أخرى غير 
                                   (.023-024-025/)ح جارية

 ضرائب مؤجلة على األصل

 
 
 
 

 

 

19 679 000.00 

 

 

19 679 000.00 

 الجزء الثاني
17 182 000.00 

 

 000.00 182 17 000.00 679 19  000.00 679 19   مجموع األصول غير الجارية

      أصول جارية

  مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ

   الزبائن

  المدينون اآلخرون

  الضرائب وما شابهها

حسابات دائنة أخرى واستخدامات 
  (522)خارج 52ح/  مماثلة

  الموجودات وما شابهها

األموال الموظفة واألصول المالية 
  الجارية األخرى

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 000.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 435 000.00 

 172,00 644 4 849,75 997 7  849,75 997 7   الخزينة

 172,00 079 10 849,75 112 8  849,75 112 8  مجموع األصول الجارية

 172,00 261 27 849,75 791 27  849,75 791 27  المجموع العام لألصول

 ن  اعداي الطالب راجاعمااي على نعلونا  ن  املوسؤسة.المصدر: 

( 322-320-322تاوض وأصو  نالية ألاى غري تارةة ح/)  نلاحظ أن احملاسب ةقوم رمؤسجيل حؤساب 3012أصو  سنة ن        
يف اهأصو  الغري تارةة وهي القاوض )الؤسلفيا  املقدنة للعاا  واملمقاعدة (  هي يةون طوةلة اهأتل وتؤسمحق رعد سنة نالية  لذل  

 أيرتت يف هذا احلؤساب.  

(  هي املبالغ اليت ةؤساهم هبا العانل أو املمقاعد حلاوله 212)لارج 21اى واسمخدانا  مماثلة ح/ فياا خيص حؤسارا  يائنة أل      
كحقوق لدى الغري  أنا حؤساب   5على تل  اخلدنة اجاتمااعية )كنؤسبة املؤسامها  الؤسياحية  العااة  ......(  وتؤسجل يف اجملاوعة 

 اري الربةدي للاالحة.                               اخلزةنة فهو املبالغ املالية املوتوية يف احلؤساب اجل
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 أنا تؤسجيل راتي احلؤسارا  اهألاى  فيكون على نؤسموى نالحة احملاسبة العانة  يائاة احملاسبة واملالية.    

 االجتماعية: الخصوم: ثانيا

  .0228سنة خصوم  :(25-20): الجدول رقم 

 الوحدة )دج(  

 0222 0228 مالحظة الخصوم

 رؤوس األموال الخاصة 

 رأس مال تم إصداره

 رأس مال غير مستعان به 

 (22)احتياطات مدمجة –عالوات واحتياطات 

 فوارق إعادة التقييم 

 (22)فارق المعادلة 

 ((22)نتيجة صافية/ )نتيجة صافية حصة المجمع 
 20ح/

 22ح/ رؤوس أموال خاصة أخرى/ترحيل من جديد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 389 232,00 

 

17 368 557,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 106 188,00 

 

20 724 745,00 

    (22)حصة الشركة المدمجة 

    (22)حصة ذوي األقلية 

 557,00 618 16 325,00 979 11  22المجموع 

 الخصوم غير الجارية 

 قروض وديون مالية 

 ضرائب )مؤجلة ومرصود لها(

 ديون أخرى غير جارية 

 مؤونات ومنتجات مثبتة مسبقا 
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 (20)مجموع الخصوم غير الجارية 

 الخصوم الجارية 

 موردون وحسابات ملحقة 

 ضرائب

 50و 50دائن ) 422و ح/  522 ح/ ديون أخرى
 (58و53و54( 552-555)خارج  55و

 

 

 

 

 

 

15 812 524,75 

 

 

 

 

 

 

10 642 615,00 

    خزينة سلبية 

 615,00 642 10 524,75 812 15  (20)مجموع الخصوم الجارية 

 172,00 261 27 849,75 791 27  مجموع عام للخصوم 

 ن  اعداي الطالب راجاعمااي على نعلونا  ن  املوسؤسة.المصدر: 

 23يائ  ) 002و ح/  212يةون ألاى ح/ يف تانب اخلاوم  تؤسجل النميجة الاافية للؤسنة املالية  والرتحيل ن  تدةد  كذل      
( وهي يةون غري تارلة للمحايل  وهي اإلعانا  املقدنة كانح اهأةمام  واهأرانل  22و52و20( 222-222)لارج  22و 22و

 .المعوةضا  الاحية  .......  لذل  تؤسجل كخاوم

 أنا تؤسجيل راتي احلؤسارا  اهألاى  فيكون على نؤسموى نالحة احملاسبة العانة  يائاة احملاسبة واملالية.   

 .0228: جدول حسابات النتائج الخاص باألنشطة االجتماعية سنة الثانيالفرع 

 .3012لألنشطة اجاتمااعية اخلاصة راملوسؤسة لؤسنة تدو  حؤسارا  النمائج اجلدو  املوايل  يف سنعاض     
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 .0228 لسنة جدول حسابات النتائج :(24-20): الجدول رقم

 الوحدة )دج(

 9902 9902 مالحظة 

 رقم األعمال
 تغير مخزونات المنتجات المصنعة والمنتجات قيد الصنع 

 اإلنتاج المثبت 
 إعانات االستغالل 

   

    إنتاج السنة المالية -2

 المشتريات المستهلكة
 30و ح/ 32ح/ الخدمات الخارجية واالستهالكات األخرى

  

-772 827,00 

 

-768 130,00 

 130,00 768- 827,00 772-  استهالك السنة المالية  -0

 130,00 768- 827,00 772-  (0-2)القيمة المضافة لالستغالل  -0

 أعباء المستخذين
 الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة

   

 130,00 768- 827,00 772-  الفائض اإلجمالي عن االستغالل  -5

 المنتجات العملياتية األخرى 
  34ح/ األعباء العملياتية األخرى

 المخصصات لالهتالكات والمؤونات 
 استئناف عن خسائر القيمة والمؤونات  

  

-4 616 405,00 

 

-3 338 058,00 

 188,00 106 4- 232,00 389 5-  النتيجة العملياتية  -4

 المنتوجات المالية  
 األعباء المالية 

   

    النتيجة المالية -3

 188,00 106 4- 232,00 389 5-  (3+4)النتيجة العادية قبل الضرائب  -2

 الجزء األول      
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 الضرائب الواجب دفعها عن األنشطة العادية 

 الضرائب المؤجلة )تغيرات( حول النتائج العادية     
 مجموع منتجات األنشطة العادية 

 الثانيالجزء   

 188,00 106 4- 232,00 389 5-  مجموع أعباء األنشطة العادية 

 188,00 106 4- 232,00 389 5-  النتيجة الصافية لألنشطة العادية  -8

 المنتوجات )يطلب بيانها(–العناصر غير العادية 
 األعباء )يطلب بيانها(–العناصر غير العادية 

   

    النتيجة غير العادية  -2

 188,00 106 4- 232,00 389 5-  النتيجة الصافية للسنة المالية -22

    حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في النتيجة الصافية 

    (22)النتيجة الصافية للمجموع المدمج  -22
 (22)ومنها حصة ذوي األقلية 

 (22)حصة المجمع 
   

 اجاعمااي على نعلونا  ن  املوسؤسةن  اعداي الطالب رالمصدر: 

وتوي أعباء اتمااعية يون إةاايا  اتمااعية  ونعىن لل  فقط   2ن  للا  تدو  حؤسارا  النمائج  نلاحظ وتوي املبالغ يف اجملاوعة 
إجا أن   اتمااعية نقارلة هلذه املاارةف وتوي إةاايا رغم  و 3012و 3012وهذا نا ةربر النميجة الاافية للؤسنة املالية )رالؤسالب( للؤسنمني 

 ةطاح إشكاجا  حماسبية نمعدية.ا ةبقى تياسهصعورة 

 احملاسبة العانة  يائاة املالية واحملاسبة. راهأعباء والنواتج تؤسجل على نؤسموى نالحةاحلؤسارا  اهألاى اخلاصة     
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 :خالصة

والمطاق لكيفية تياس أنشطمها   املدةاةة العالية راج روعاةاةجرعد تياننا رالدراسة امليدانية يف املوسؤسة العاونية اجاتماايةة اتااجا  اجلزائا    
املوسؤسة تقوم مبؤس  حماسبة لاصة ننفالة ع  حماسبمها العانة هذا ن  تهة  ن  تهة  أن اجاتمااعية واجافااح احملاسيب هلا  تبني لنا

 :املوتهة هلم وأهم اهأطاافألاى تلمزم املوسؤسة راإلفااح احملاسيب ع  أنشطمها اجاتمااعية 

 اإليارة املاكزةة للاوسؤسة )املدةاةة العانة(؛ -
 حمافظ احلؤسارا : وهو نؤسمقل ونمعاتد نع املوسؤسة؛ -
 ناكز الدراسا  اهلندسة واخلربة املالية )و ارة املالية(. -

اسبية   وهو املعلونا  احملكاا ميك  تانيف هذا النوع ن  اإلفااح احملاسيب ضا  نؤسموى اإلفااح الكايف لوتوي حد أيىن نقبو  ن     
 نا تطاتنا إليه يف اجلزء النظاي.

 للا  يراسمنا امليدانية.  وهو أنا إجيايب ملؤسناه   حماسبة ع  نؤسووليمها اجاتمااعية مبؤس رالمايل فإن املوسؤسة تقوم   
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 نكانة حتدي اليت هي أن نكانمها حيث يولة  أي جاتمااي الائيؤسي احملاك لألعاا  املعاصاة البنية يف اجاتماايةةاملوسؤسة  أصبحت      
 واحد رعد على املؤسوولية هذه تقماا جا و اجملماع  هذا أنام نؤسوولةفهي  فيه  تنشط الذي اجملماع على كبري تأثري ن  لدورها ملا اجاتمااي

 نوسؤسة تعمرب جا هأهنا نمعدية نؤسوولية هي اآلنمها فاؤسوولي اإلنؤساين  والبعد واهأللاتي البعد القانوين إىل تمعدى رل اجاتماايي البعد وهو
 املنظاا  على أصبح إل اجاتمااعي  الناولج  اىل الاحبي اجاتماايي الناولج ن  اجانمقا  أي اجملماع  يف شاةكة تعمرب فهي فقط اتماايةة

 أو رأعااهلا املاتبطة اآلثار ن  احلد أو  اجاتمااعية اهأنشطة يف املباشاة راملشاركة للاؤسوولية اجاتمااعية ولل  ةكون إناأمهية كبرية  تويل أن
 .اجاتمااعية املؤسوولية جما  يف والعانلني املؤسرية  تكوة 

 تعطي وللاتة نبدعة وطاتة املوسؤسة  تواته اليت املشاكل ن  للعدةد وحلا والمفوق للنجاح نادر أهم اجاتمااعية املؤسوولية تعمربلذا      
 واجارتقاء للاوسؤسة تياة للق إىل رفعالية اسمثااره عند ةويي سرتاتيجيإ نوري فهي هبا  اجاهماام عند املوسؤسة أياء وحتؤس  تنافؤسية نيزة

 .الؤسوق يف ومتوتعها رأيائها

وصا  ةواته املوسؤسا  مبخملف أشكاهلا عاونا  واملوسؤسا  اجاتماايةة لا المحدي الذيحملاسبة ع  املؤسوولية اجاتمااعية ا تعمربكاا       
ااعية  موهو نا ملؤسناه ن  للا  يراسمنا للاوضوع  فاعورة تياس المكاليف والعوائد اجاتمااعية  تعد ن  أرا  العوانل املوثاة يف احملاسبة اجات

 اجاهماام املطلوب.للاؤسوولية اجاتمااعية  واعطائها  اسبةإضافة اىل عانل الوعي لدى نؤسريي املوسؤسا  حنو أمهية تبين حم

مااعية  تعطي اجاهماام املطلوب للاؤسوولية اجات املوسؤسة حمل الدراسة ردأ ن أ عانة مت الموصل اىل نميجة يف لمام هاته الدراسة         
 ولل  ن  للا :

  ياللية حو  اهأنشطة اجاتمااعية؛س  توانني  
  طلبا  البيئة الداللية واخلارتية؛اجاتمااعي ونمحتيني يورها 
 نشطة اجاتمااعية؛نؤس  حماسبة لاصة راهأ 
  .اإلفااح ع  القوائم املالية للاحاسبة اجاتمااعية رشكل ننفال ع  حماسبمها العانة 

 أوال: اختبار فرضيات الدراسة: 

 وامليداين  مت المبار صحة الفاضيا  املطاوحة:رعد يراسة خمملف اجلوانب املمعلقة راملوضوع رشقيه النظاي         

ا  لنا أن نؤس  حماسبة ننفالة لاصة راملؤسوولية اجاتمااعية له العدةد ن  اإلجياريا  ننه  تبني يراسمنا امليدانية للاوضوعللا   -
ااعية فاعا املؤسوولية اجاتمسهولة المحليل املايل  إظهار الدور اجاتمااعي للاوسؤسة  ......  لك  راإلنكان اعمبار احملاسبة ع  

 .ن  فاوع احملاسبة العانة ن  للا  طاةقة الدنج  وهو نا ةثبت صحة الفاضية اهأوىل
رغم فال املوسؤسة حملاسبة ختص املؤسوولية اجاتمااعية  إجا أن تلة اجايراك رأمهية اإلفااح ع  المكاليف اجاتمااعية لكافة  -

   وهو نا ةثبت صحة الفاضية الثانية.تماايةة اجلزائاةةاجلاهور نا ا  اشكاجا ةطاح يف املوسؤسا  اجا
وليمها اجاتمااعية  تقوم مبؤس  حماسبة لاصة ملؤسو -راج روعاةاةج –املوسؤسة العاونية اجاتماايةة اتااجا  اجلزائا املدةاةة العالية  -

ولل  ن  للا  تشكيل نالحة يف هيكلها المنظياي تؤسها على تفعيل الدور اجاتمااعي للاوسؤسة  وهو ن  النقاط اجلد 
قوائاها املالية ركل ل ليلوحت ع اهأنشطة اليت تقوم هبا املوسؤسةإجيارية للاوسؤسة  فهذا الفال نكننا ن  نعاةنة ع  تاب جملاو 

 صحة الفاضية الثالثة. ةثبتمائج واسمنماتا  وتوصيا  للدراسة  وهو نا والوصو  اىل ن سهولة
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 النتائج:ثانيا: 

 رعد المطاق ملوضوع واتع تطبيق احملاسبة اجاتمااعية يف املوسؤسة اجاتماايةة اجلزائاةة توصلنا للنمائج المالية:  

 ره؛ اجالمزاماملوسؤسة  على لل  اجالمزام اهأللاتي واجاتمااعي الذي جيب هي اجاتمااعية املؤسوولية ع  احملاسبة 
 نثل نقدا تياسها ميك  وجا رالكاية تماف جا واليت ياللية ننافع هو اهأو  القؤسم تؤساني إىل اجاتمااعية املنافع تياس ةنقؤسم 

 الدراسا  أكثا أولت واليت اخلارتية اجلهة إىل رالفائدةتعوي  واليت اخلارتية املنافع تياس هو الثاين القؤسم   الثقايف املؤسموى تياس
 ونقارنمها اجاتمااعي اهأياء تياس يف متثلت واليت القياس يف راملوضوعية ومتيزها تياسها لؤسهولة ولل  اجاتمااعية ننافعها لقياس
 يف املنظاة نؤسامهة تياس وندى للعانلني الفنية اجلوانب يف املنظاة نؤسامهة ندى تياس نثل القياة ولا  الكاية املوشاا  ربعض
 ؛املواصلا  وسائل توفري و لإلسكان اجاتمااعية املشاكل رعض حل

  يف حتدثها اليت اجاتمااعية املنافع وندى اجاتمااعية املؤسوولية تكاليف ع  اإلفااح ع  تاصاة احلالية احملاسبية النظم خماتا 
 احملاسيب الفكا طاح ره وتمأثا توثا جمماع ن  تزء كوهنا املنشأة إىل النظا يف احلدةث اجاجتاه ظهور ونع فيه  تعال الذي اجملماع
 أن العلم نع  اجملماع يف تأثريها و ةاية املخملفة اجاتماايةة اهأنشطة وتعقد تطور رؤسبب اجاتمااعية املؤسوولية ع  احملاسبة نظام
 ؛اجاجتاه هبذا اهماام تويل ردأ  املنشآ  رعض

 للقياس تارلة رعضها عدة نمغريا  وتوي رؤسبب ولل   والاعورة المعقيد ن  رنوع اجاتمااعية واملنافع المكاليف تياس ةماف 
 ؛ةتارل غري وألاى الكاي

 ة اجلزائاةة لاصة ةميك  اعمبار أن تبلور نفهوم املؤسوولية اجاتمااعية واحملاسبة عنها ردأ ةألذ ننحى إجيايب يف املوسؤسا  اجاتمااي
 العاونية ننها؛

  طاةقة الفال يف احملاسبة اجاتمااعية أرانت ع  العدةد ن  اإلجياريا  ننها: إظهار الدور اجاتمااعي للاوسؤسة  وتؤسهيل المحليل
 ؛لقوائاها املالية املايل

 تبين املوسؤسة للاؤسوولية اجاتمااعية له أمهية رالغة على نايويها اجاتماايي. 

 التوصيات:ثالثا: 

 :الموصيا مجلة ن   ى النمائج املموصل إليها  نقرتحرناء عل   

 ؛ةاجاتمااعي املؤسوولية ع  احملاسبة نظام لمطبيق املؤساعدة واملعاةري اخلاصة القانونية المشاةعا  إصدار 
 تقارةا ضا  عنها فاحوت هبا تقوم مث املؤسوولية هذه أوجا تدرك أن جيب اجاتمااعية مبؤسووليمها اجاتماايةةاملوسؤسا   تقوم حىت 

 ؛المقليدةة الؤسنوةة المقارةا ضا  أو لاصة
 إعلانية إحاائية وختايص نشاةأمهيمها  وفهم لمعايق وحماسبمها اجاتمااعية املؤسوولية حو  والبحوث الدراسا  ن  املزةد اتااء 

 اجاتمااعية اهيةالاف يف املخملفة الوحدا  نؤسامها  نوشاا  نشا لغاض املمخااة اإلحاائية النشاا  ضا  نؤسمقل فال أو
 ؛يوري رشكل احملاسيب النظام ةوفاها

 الشاكا  تقدنها اليت ةاجاتمااعي اهأنشطة وفق نبورة اجاتمااعية ليةوو املؤس جبانب املاتبطة الضاورةة احملاسبية املعلونا  توفري 
 هأنشطةا تشخيص الشاكا  إيارة على فإن اجاجتاه هذا ويف اإلطار  هذا ضا  هبا ضحت اليت والنفقا  الفئا  ملخملف
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 ننها ملمولاةا اهأهداف وع  عنها اإلفااح ن  احملاسبية اهأتهزة لماكني واضح ورشكل عليها اإلنفاق تنوي ليت اجاتمااعية
 ؛مبوتبها والمقييم وتياسها نااتبمها ةؤسهل يتيق رشكل

 نعينة ونوشاا  اةرينع وفق اجاتمااعية ليةوو املؤس ن  نوتفها رمحدةد الكبرية الشاكا  ولاصة اجملماع يف الشاكا  إلزام ضاورة 
 والفنية؛ اجاتماايةة اجلدوى يراسا  إعداي عند

 لمااص املايل للدائاة  اجا عردائاة املالية واحملاسبة  وهذا لطار روعاةاةجراملدةاةة العالية راج  إحلاق نالحة اخلدنا  اجاتمااعية
 اجاتمااعية؛رة على أنوا  اخلدنا  ورالمايل تؤسهيل الاتا

 .س  تواعد يف اهأنظاة الداللية للاوسؤسا  اجاتماايةة توطا عالية اإلفااح ع  اهأياء اجاتمااعي للجاهور 

 :الدراسةآفاق رابعا: 

 يراسمنا ملوضوع واتع تطبيق احملاسبة اجاتمااعية يف املوسؤسة اجاتماايةة اجلزائاةة  را   لنا نواضيع نكالة  نذكا ننها: رعد

  املطاوحة يف القياس احملاسيب حملاسبة املؤسوولية اجاتمااعية؛ اإلشكاجا 
 املايوي اجاتماايي للاؤسوولية اجاتمااعية. 



 

 

 قائمة المراجع
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 أوال: المراجع باللغة العربية:

 الكتب:

 .3003الفضل  وآلاون  املشاكل احملاسبية املعاصاة  يار امليؤساة للنشا والمو ةع والطباعة  عاان  الطبعة اهأوىل   .2
 .1222الابان حماد عبد الؤسلام  احملاسبة اجاتمااعية  جملة كلية المجارة للبحوث العلاية  تانعة اإلسكندرةة  العدي اهأو   ناا  .0

 المأثريا  البيئية واملؤسوولية اجاتمااعية للاشاوع  يار اجلانعة اجلدةدة للنشا  اإلسكندرةة  ناا ردوي حماد عباس  احملاسبة ع   .0
3013.  

 يار الثالثة    الطبعة) واجملماع اجاعاا  (اهأعاا  وأللاتيا  اجاتمااعية املؤسوولية العاناي  حمؤس  نهدي طاها حمؤس  الغاليب  صاحل .5
 . 2010وائل للنشا  اهأرين 

جلاوي وسامل الزورعي  القياس احملاسيب وحمدياته وانعكاسها "على رأي نااتب احلؤسارا "  يار اليا وري العلية للنشا والمو ةع  طلا  احل .4
 .3012عاان  اهأرين  

 .3002القاضي محدان نأنون  نظاةة احملاسبية  يار يولية علاية للنشا والمو ةع  عاان اهأرين  .3

  اجملاوعة العارية للمدرةب والنشا  32000ندحت حماد أرو ناا  املؤسوولية اجاتمااعية للشاكا  واملنظاا  املواصفة القياسية اةزو  .2
 .3010الطبعة اهأوىل  القاهاة  

 .2016 اليا وري  اهأرين  اهأعاا   يار ملنظاا  اجاتمااعية فلاق  املؤسوولية حماد .8
 .9002 اهأرين  للنشا  وائل يار اهأوىل  الطبعة والاغرية  املموسطة اهأعاا  ننظاا  واسرتاتيجية ايارة الغاليب  نناور حمؤس  طاها .2

حماد ر  ناصا البجاي  تامية اإلفااح ع  املعلونا  الداللية يف نظام الؤسوق املالية الؤسعويةة اإليارة العانة  نعهد اإليارة العانة   .22
 .3002  العدي الاارع  أكمورا 22الاةاض  اجمللد 

 .3011  نطبعة آفاق  غزة  0علي عبد اهلل شاهني  النظاةة احملاسبية  )إطار فكاي حتليلي وتطبيقي(  ط .22
 الرسائل واألطروحات:

غري  طاها لاناة  املؤسوولية اجاتمااعية ندلل ملؤسامهة املوسؤسة اجاتماايةة يف حتقيق المناية املؤسمدانة حالة سوناطااك  ناتؤسمري .2
 .3002ننشورة  تانعة ورتلة  

 .3013حؤسني عبد اجلليل ا  غزوي  املشاكل احملاسبية املعاصاة  رسالة ناتؤسمري  كلية اإليارة واجاتمااي  اهأكايميية العارية  الدمنارك   .0
حماد الؤسامل اللولو  ندى إنكانية تطبق احملاسبة ع  املؤسوولية اجاتمااعية ن  تبل الشاكا  املؤسامهة العانة  رسالة ناتؤسمري  اجلانعة  .0

  .  3003اإلسلانية غزة  
يكموراه   طاوحةأنقدم وهيبة  تقييم ندى اسمجارة ننظاا  اهأعاا  يف اجلزائا للاؤسوولية اجاتمااعية رسالة تندرج ضا  نمطلبا  نيل  .5

 .3012-3012 تؤسم علوم المؤسيري  كلية العلوم اجاتماايةة والمجارةة وعلوم المؤسيري  تانعة وهاان 
 ناتؤسمري  شهاية لنيل نذكاة الغذائية  للاناعا  املموسطة راملوسؤسا  املؤسمدام اهأياء وتقييم تياس يف املموا ن اهأياء يور حماي  عاةوة .4

 . 2011سطيف  عباس فاحا  تانعة المؤسيري  وعلوم اجاتماايةة كلية العلوم
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ظاا  اهأعاا  يراسة حالة رعض نن-تاةو أمساء  المفاعل رني احلكونة وحماسبة املؤسوولية اجاتمااعية لمحقيق اسمدانة ننظاا  اهأعاا  .3
المؤسيري  تانعة اجلزائا  والمجارةة وعلوم   أطاوحة يكموراه  ختاص نالية وحماسبة  تؤسم العلوم المجارةة  كلية العلوم اجاتماايةة-اجلزائاةة

2  3012. 
 اضيايف نوا   املؤسوولية اجاتمااعية للاوسؤسة واملواري البشاةة  نذكاة لنيل شهاية ناتؤسمري  كلية علوم اجاتمااي والمؤسيري  تانعة أرورك .2

 .3010 رلقاةد تلاؤسان 

 المجالت والدوريات:

  02احملاسبة املؤسوولية يف الفنايق اهأرينية  جملة الزرتاء للبحوث والدراسا   اجمللد توية عبد احلكيم ناطفى وآلاون  ندى تطبيق  .2
 .9002  09العدي 

تعفا عثاان الشاةف عبد العزةز  ندى المزام الشاكا  الاناعية راإلفااح ع  تكاليف املؤسوولية اجاتمااعية  جملة العلوم اجاتماايةة   .0
 .3012   الؤسويان 1  العدي12اجمللد 

   وليد ناتي احليايل  نظاةة احملاسبية  ننشورا  اهأكايميية العارية املفموحة يف الدمنارك. .0
لكؤسندر سكولنيكوف وتوش ليمشاان وتون سوليفان  الناولج المجاري ملواطنة الشاكا   ناكز املشاوعا  الدولية اخلاصة  المقاةا  .5

 .3002يةؤسارب  32  210رتم 
شاكل احملاسبية املعاصاة  حبث نقدم ملاية املشاكل احملاسبية املعاصاة  كلية اإليارة واجاتمااي  اهأكايميية حؤسني عبد اجلليل ا  غزوي  امل .4

 .3013العارية يف الدمنارك  
ةوسف حماد تاروع  ندى تطبيق القياس واجافااح يف احملاسبة ع  املؤسوولية اجاتمااعية رالقوائم املالية للشاكا  رقطاع غزة  جملة  .3

 .3003  العدي اهأو   غزة  10ة اإلسلانية )سلؤسلة الدراسا  اإلنؤسانية(  اجمللة اجلانع
لكؤسندر سكولنيكوف وتوش ليمشاان وتون سوليفان  الناولج المجاري ملواطنة الشاكا   ناكز املشاوعا  الدولية اخلاصة  المقاةا  .2

 .3002يةؤسارب  32  210رتم 
ية ية اجاتمااعية ن  طاف املوسؤسا  اجاتماايةة إشكالية املفهوم: نبايرة أم إلزام  جملة المنانرية كمفي و ي. عاي  تاروعة  تبين املؤسوول .8

 .3012سبمارب   03تانعة املؤسيلة  العدي –واجاتمااي المطبيقي 

 :ومواقع األنترنيت المؤتمرات والملتقيات

ر  فاج  وةنة وحماد رولانام  يراسة رعض العوانل املوثاة على حماسبة املؤسوولية اجاتمااعية  امللمقى الدويل الثالث حو  ننظاا   .2
 . 3013اهأعاا  واملؤسوولية اجاتمااعية  تانعة رشار  اجلزائا  فيفاي 

 حو  نواطنة نة اجاتماايةة العاملية الااهنة  املومتا الثاينهاين احلوراين  حاكاية الشاكا  ونؤسووليمها اجاتمااعية يف ضوء نؤسمجدا  اهأ   .0
 .3002الشاكا  واملوسؤسا  واملؤسوولية اجاتمااعية  صنعاء  ةونيو 

ةوسف روللخا   املؤسوولية اجاتمااعية للشاكا  يف ظل احملاسبة اجاتمااعية )اإلفااح احملاسيب(  ورتة حبثية نقدنة ضا  اليوم  .0
 املااحل  اجلزائا. أصحاب جتاه اهأعاا  ملنظاا  اجاتمااعي اهأياء تياس الدراسي رعنوان" نعاةري
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 نؤسعوي صدةقي  نا وتي نا وتي  الموحيد احملاسيب الدويل رني املأنو  واملوتوي  نلمقى يويل حتت عنوان: النظام احملاسيب املايل اجلدةد .5
 .3010يف ظل نعاةري احملاسبة الدولية  املاكز اجلانعي رالوايي  تانفي 

داللة اتماايةا    ن  اهأعاا  يف يعم نظم اإليارة البيئية لمحقيق المناية املؤسمدانةآيور املؤسوولية اجاتمااعية ملنش نقدم وهيبة  .4
  www.Arabvolunteering.org نماح على املوتع:   ننشورا  ننمدى إيارة عامل المطوع العايب البيئة واملؤسوولية اجاتمااعية

 سا. 01:00  الؤساعة 02/02/3012تارةخ اجاطلاع: 
تارةخ اجاطلاع:  www.idsc.gov.eg  نقلا ع  املوتع اجالكرتوين 3011قاةا املؤسوولية اجاتمااعية للشاكا  يف ناا ت .3

 سا. 12:20الؤساعة:  11/00/3012

 .سا 31:20الؤساعة  12/02/3012 تارةخ اجاطلاع، WWW.ALGERIETELECOM.DZ: املوتع .2

8. Friedman. M, The social responsibility of business is to increase its profits, New York, Times 

Magazine  ,12 September 1970, available in: 

www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html, 

(11/05/2019 15:30). 

9. A.B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Mora Management 

of Organizational Stakeholders, Business Horizons, July-August 1991, p1 .available in:  

www.cbe.wwu.edu/dunn/rprnts.pyramidofcs, (10/06/2019 15:30). 

 ثانيا: المراجع باللغة األجنبية:

1. Abagail McWilliams& Donald S. Siegel and Patrick M. Wright, Corporate Social 

Responsibility: Strategic Implications, Rensselaer Polytechnic Institute, Working Papers in 

Economics, Number 0604, March 2006. 

2. American Association of Accountants, «Report of the Committee on Foundations of 

Accounting Measurement" The Accounting Review, vol 46, 1971. 

3. Gray.R, The Social Accounting Project and Accounting Organizations and Society: Accounting 

Is Applied in the Financial Statements of Companies in Gaza Strip, Journal of Islamic 

University: Human studies series, Vol. 15, Issue 1, 2002. 

4. Tracey Swift & Simon Zadek, Corporate Responsibility and the Competitive Advantage of 

Nations, The Copenhagen Centre and  institute of social and ethical accountability, July 2002 .  

http://www.arabvolunteering.org/
http://www.idsc.gov.eg/
http://www.algerietelecom.dz/
http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html(
http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html(
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 لمؤسسة اتصاالت الجزائر. : الهيكل التنظيمي للمديرية العامة(22)الملحق رقم:
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 : الهيكل التنظيمي للمديرية العملية برج بوعريريج.(20)لملحق رقم:ا
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 الفرعية لوظيفة الدعم.: الهيكل التنظيمي للمديرية (20)الملحق رقم:
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 : نسخة من االتفاقية الجماعية للعمل للمؤسسة العمومية االقتصادية اتصاالت الجزائر.(25)الملحق رقم:
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 .0228: الميزانية السنوية لسنة (24)الملحق رقم:

BILAN (ACTIF)/2018 

LIBELLE NOTE BRUT 

AMO/ 

PROV NET NET 2017 

ACTIFS NON COURANTS      

Ecart d'acquisition-goodwill positif 

ou négatif      

Immobilisations incorporelles      

Immobilisations corporelles      

Terrains      

Bâtiments      

Autres immobilisations 

corporelles      

Immobilisations en concession      

Immobilisations encours      

Immobilisations financières      

Titres mis en équivalence      

Autres participations et créances 

rattachées      

Autres titres immobilisés      

Prêts et autres actifs financiers 

non courants  

19 679 000,00  19 679 000,00 17 182 000,00 

Impôts différés actif      

TOTAL ACTIF NON COURANT  
19 679 000,00  19 679 000,00 17 182 000,00 

ACTIF COURANT      

Stocks et encours      

Créances et emplois assimilés      

Clients      

Autres débiteurs      

Impôts et assimilés      

Autres créances et emplois 

assimilés  

115 000,00  865 000,00 5 435 000,00 

Disponibilités et assimilés      

Placements et autres actifs 

financiers courants      

Trésorerie  
7 997 849,75  7 997 849,75 4 644 172,00 

TOTAL ACTIF  COURANT  
8 112 849,75  8 112 849,75 10 079 172,00 

TOTAL GENERAL ACTIF  
27 791 849,75  27 791 849,75 27 261 172,00 
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BILAN (PASSIF)/2018 

 

LIBELLE NOTE 2018 2017 

CAPITAUX PROPRES       

Capital émis       

Capital non appelé       

Primes et réserves -  Réserves consolidées (1)       

Ecart de réévaluation       

Ecart d'équivalence (1)       

Résultat net - Résultat net part du groupe (1)   
-5 389 232,00 -4 106 188,00 

Autres capitaux propores - Report à nouveau   
17 368 557,00 20 724 745,00 

Part de la société consolidante (1)       

Part des minoritaires (1)       

TOTAL I   
11 979 325,00 16 618 557,00 

PASSIFS NON-COURANTS       

Emprunts et dettes financières       

Impôts (différés et provisionnés)       

Autres dettes non courantes       

Provisions et produits constatés d'avance       

TOTAL II       

PASSIFS COURANTS:       

Fournisseurs et comptes rattachés       

Impôts       

Autres dettes   
15 812 524,75 10 642 615,00 

Trésorerie passif       

TOTAL III   
15 812 524,75 10 642 615,00 

TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)   
27 791 849,75 27 261 172,00 

 

 



 قائمة المالحق               

 

 
71 

 .0228 جدول حسابات النتائج لسنة(: 23:)الملحق رقم

COMPTE DE RESULTAT/NATURE/2018 

LIBELLE NOTE 2018 2017 

Ventes et produits annexes       

Variation stocks produits finis et en cours       

Production immobilisée       

Subventions d'exploitation     

I-PRODUCTION DE L'EXERCICE     

Achats consommés       

Services extérieurs et autres consommations  -772 827,00 -768 130,00 

II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE   
-772 827,00 -768 130,00 

III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)   
-772 827,00 -768 130,00 

Charges de personnel       

Impôts, taxes et versements assimilés       

IV-EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION   
-772 827,00 -768 130,00 

Autres produits opérationnels       

Autres charges opérationnelles   
-4 616 405,00 -3 338 058,00 

Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs       

Reprise sur pertes de valeur et provisions       

V- RESULTAT OPERATIONNEL   
-5 389 232,00 -4 106 188,00 

Produits financiers       

Charges financières       

VI-RESULTAT FINANCIER       

VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS ( V+VI)   
-5 389 232,00 -4 106 188,00 

Impôts exigibles sur résultats ordinaires       

Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires       

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES 

ORDINAIRES     

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES 

ORDINAIRES   

-5 389 232,00 -4 106 188,00 

VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES   
-5 389 232,00 -4 106 188,00 

Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)       

Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)       

IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE      

X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE   
-5 389 232,00 -4 106 188,00 
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نسخة من قبول المؤسسة العمومية االقتصادية اتصاالت الجزائر برج بوعريريج بإجراء التربص الميداني  :(22)الملحق رقم:
  .)التطبيقي( في مصالحها
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 الصفحة فهرس المحتويات
 ..............................................................................................................................إهداء

 ........................................................................................................................شكر وتقدير
..............................................................................................................الملخص

. VII 

 VIII ......................................................................................................فهرس المحتويات

 IX .......................................................................................................الجداول.فهرس 

 X ....................................................................................................... األشكالفهرس 

 XI ........................................................................................................فهرس المالحق

 ج-أ ................................................................................................................مقدمة 
 العام للمحاسبة االجتماعيةالفصل األول: اإلطار 

 20 ....................تمهيد الفصل األول................................................................................

 20 ....................المبحث األول: ماهية المسؤولية االجتماعية.........................................................

 20 .....................المطلب األول: نشأة وتعريف المسؤولية االجتماعية...............................................   

 .....................الفرع األول: نشأة المسؤولية االجتماعية....................................................         
 ....................الفرع الثاني: تعريف المسؤولية االجتماعية...................................................         

 ...................................معايير التفرقة بين األنشطة االجتماعية واألنشطة االقتصادية.......: الثالثالفرع          

20 

 

25 

 

23 

 22 ..............................................................مستويات المسؤولية االجتماعية و  المطلب الثاني: مبادئ   

 ....................الفرع األول: مبادئ المسؤولية االجتماعية..................................................          
 ................................................. ، ومجاالت تطبيقها: مستويات المسؤولية االجتماعيةالفرع الثاني          

22 

 

28 

 22 .....................وعوامل نجاحها لدى المؤسسات االقتصادية..... ،: مزايا تطبيق المسؤولية االجتماعيةالثالثالمطلب   

 .....................الفرع األول: مزايا التزام الشركة بمسؤوليتها اتجاه المجتمع...................................         
 ....................الفرع الثاني: عوامل نجاح المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصادية......................         

22 

 

22 

 20   ....................الثاني: اإلطار المفاهيمي للمحاسبة االجتماعية.............................................. المبحث

 20   .................................المطلب األول: تعريف المحاسبة االجتماعية، وأهدافها................................  

 20  ........................................................ ، وعومل ظهورهاتعريف المحاسبة االجتماعيةالفرع األول:         

 20 ....................: أهداف المحاسبة االجتماعية....................................................الثانيالفرع         
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 25   ......................المسؤولية االجتماعية.................................. القياس واإلفصاح لمحاسبة: الثانيالمطلب   

 .......................المحاسبي للمسؤولية االجتماعية..........................................القياس الفرع األول:     
 ...............................................................المحاسبي للمسؤولية االجتماعية  االفصاح الثاني:الفرع     

                                ..................................................................لعوامل المؤثرة على اإلفصاح االجتماعياالفرع الثالث:    

25 

 

28 

 

02 

 00  .....................................................................................المبحث الثالث: الدراسات السابقة

 00 ......................................................................................المطلب األول: الدراسات العربية  

 05 ....................................................................................الثاني: الدراسات األجنبيةب لالمط  

 04 .....................المطلب الثالث: أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة....................  

 ...........................................الفرع األول: أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات العربية     
 .........................................الفرع الثاني: أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات األجنبية     

04 

 

03 

 02 .....................خالصة الفصل....................................................................................

 مؤسسة اتصاالت الجزائرالفصل الثاني: دراسة حالة 

 –المديرية العملية برج بوعريريج–

 02 .....................الثاني...............................................................................تمهيد الفصل 

 02 ......................والمديرية العملية برج بوعريريج. المبحث األول: تقديم المؤسسة العمومية االقتصادية اتصاالت الجزائر

 ........................................................................المطلب األول: تقديم مؤسسة اتصاالت الجزائر  
02 

 ....................الفرع األول: تعريف ونشأة المؤسسة محل الدراسة................................................    
 ...................................................................الفرع الثاني: مهام وأهداف المؤسسة محل الدراسة    

  ............................، وهيكلها التنظيمي................م للمديرية العملية ببرج بوعريريجتقديم عا: الفرع الثالث    

02 

 

02 

 

02 

 

 05 ....................: مصلحة الخدمات االجتماعية واألنشطة االجتماعية التي تقوم بها....................الثانيالمطلب   

 ..................................الفرع األول: مصلحة الخدمات االجتماعية، هيكلها التنظيمي، مهامها، ومصدر تمويلها    
 ...................األنشطة االجتماعية للمؤسسة......................................................الفرع الثاني:     

05 

 

04 

 03 ..........................-المديرية العملية برج بوعريريج-واقع تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية المبحث الثاني: 

 03 ....................المطلب األول: القياس المحاسبي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة..................................  

 .....................الفرع األول: جدول قياس األنشطة االجتماعية...................................................    
         ....(...........................................0228،0222،0223المصاريف االجتماعية للفترة )تطور الفرع الثاني:     

03 

 

08 

 50 .................................................. المعالجة المحاسبية لألنشطة االجتماعية في المؤسسة المطلب الثاني:  
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تقسيم األموال المستلمة، التحويل ما بين الحسابات المعالجة المحاسبية لتمويل الحساب الجاري،  الفرع األول:    
   ............................................................................................................االجتماعية

 .......................................التي ال تدر نواتج )تكاليف اجتماعية(..تسجيل األنشطة االجتماعية الفرع الثاني:     
 ........................................تسجيل األنشطة االجتماعية التي تدر نواتج )نواتج اجتماعية(..: الثالثالفرع     

50 

 

 

50 

 

52 

 ...............................................للمؤسسة.............اإلفصاح عن األنشطة االجتماعية  :الثالثالمطلب   
 .............................................0228الميزانية السنوية الخاصة باألنشطة االجتماعية سنة  الفرع األول:        

 .....................................9902جدول حسابات النتائج الخاص باألنشطة االجتماعية سنة  الفرع الثاني:        

58 

 

58 

 

42 

 45 ....................خالصة الفصل.....................................................................................

 43 ...................الخاتمة............................................................................................
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 الملخص:

قاء الضوء على أمهية املؤسوولية اجاتمااعية للاوسؤسا  اجاتماايةة  ولل  ن  للا  حماولة اراا  اهأمهية اليت إلهدفت الدراسة اىل حماولة    
اسبيا هدفت اجاتماايةة رشكل لاص هلذا املفهوم  أنا حمتكمؤسيها املؤسوولية اجاتمااعية  وكذا الدوافع املوضوعية لضاورة تبين املوسؤسا  

اايةة  قاء الضوء على أمهية املؤسوولية اجاتمااعية للاوسؤسا  اجاتمإلهدفت الدراسة اىل حماولة  الدراسة اىل تقدمي املعلونا  احملاسبية الت
ايةة رشكل لدوافع املوضوعية لضاورة تبين املوسؤسا  اجاتماولل  ن  للا  حماولة اراا  اهأمهية اليت تكمؤسيها املؤسوولية اجاتمااعية  وكذا ا

 للاص هلذا املفهوم  أنا حماسبيا هدفت الدراسة اىل تقدمي املعلونا  احملاسبية اليت تعكس الدور اجلدةد لألنظاة احملاسبية  والذي ةماث
جاتمااعي للا  المأكيد على يور اإلفااح ع  اهأياء ا ن  أهدافها اجاتمااعية رمحدةد وتياس ندى نؤسامهة املوسؤسة يف رفاهية اجملماع وإراا 

 يف القوائم املالية.

للات الدراسة اىل أن تكاليف اهأياء اجاتمااعي واملؤسوولية اجاتمااعية حتظى راعمبارا  هانة لدى خمملف القائاني على املوسؤسا       
اليفي العانلني والعالاء واجملماع والمعبري عنها رشكل تقاةا تك كاا وللات الدراسة انه ميك  تياس المكاليف اجاتمااعية يف جماجا 

ورشكل يتيق ونوضوعي  على الاغم مما ةكمنف هذه المكاليف واملنافع رنوع ن  المعقيد والاعورة رؤسبب العدةد ن  املمغريا  توثا عليها   
كل  املعلونا  احملاسبية واليت نكنت ن  اثااء البحث رش كاا نشري أن الدراسة امليدانية ملوسؤسة عاونية اتماايةة  أفاض ع  العدةد ن 

 كبري.

إفااح  تياس اهأنشطة اجاتمااعية  ع  املؤسوولية اجاتمااعية  حماسبة  أنشطة اتمااعية نؤسوولية اتمااعية الكلمات المفتاحية:       
 حماسيب ع  اهأياء اجاتمااعي.

 Abstract 

      The study aims at focusing on the importance of social responsibility regarding to the economical 

institutions, it tries to impose the importance of this social responsibility, in addition to objectives 

related to the importance of building economical institutions in particular due to this concept. 

      However, from accounting vue; this study aimed at presenting accounting information which 

reflect the modern role of countable systems that identifies and measure the contribution of 

institutions via being at ease and giving the social goals from insisting on the candid role according 

to the social role in financial lists.  

     The study concluded that the performance costs and social responsibility has importance of the 

responsibles of these institutions.   

      And it ales summed that it is possible to measure the social costs in feeds of workers clients and 

society though, these costs have difficulties and benefits because of many changes that effect on it. 

      We may also show that the practical study to an economical state institution. Claimed that many 

of accounting information which lead to enrich the research. 

       Key words: social responsibility, social activities, accounting from social responsibility, 

measurement of social activities, accounting disclosure of social performance. 


