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 ﴿   إهداء ﴾
  

  : إىل
  روح والديت الطاهرة، لقد التحقت بالرفيق األعلى وأنا أضع

اللمسات األخرية على هذا العمل. اللهم ارمحها برمحتك الواسعة 
 وأدخلها اجلنة مع األبرار 

 نعميت   ويل ،والدي الكرمي 
  إىل زوجيت اليت سهرت معي الليايل طيلة فرتة إجناز هذا

 العمل
  وأخوايت إىل إخويت  

  
  أهدي  مثرة  جهدي  املتواضع

  
  
  

  



  ﴾ شكر وعرفان ﴿
  أثين عليه، أمحد اهللا تعاىل و 

الذي تفضل  بقة الشريفأتقدم بالشكر اجلزيل وامتناين وتقديري إىل األستاذ الدكتور  -
بقبوله اإلشراف على الرسالة والذي أرى فيه صورة جمسمة للخري والفضل ومثاالً طيبا 

الذي غمرين بفائض علمه وتوجيهاته القيمة اليت كان هلا األثر الطيب  للبذل والعطاء و
ا النهائية.  يف إخراج هذه الرسالة يف صور

: األستاذ الدكتور جنان عبد  املوقرةاملناقشة أعضاء جلنة إىل شكري وتقديري وأتقدم ب -
يد، األستاذ الدكتور زبريي رابح، الدكتور بن فرحات ساعد والدكتورة قط    .اف ليلىا

كل من الدكتور بلمهدي عبد الوهاب والدكتور بروش زين الدين والدكتور ال أنسى   -
  طيلة مراحل إعداد الرسالة.  على ما قدموه يل من نصائح وتوجيهات بورغدة حسني

  رشي مراد على وقوفهم جبانيب يف إجناز الرسالة.اكما ال أنسى الزميلني كعرار الزايدي وب -
  والشكر موصول أيضا اىل السادة :  -

o  : مع االمسنت بالشرق والسيد  ،بن ديبالسيد جممع امسنت الشرق الرئيس املدير العام 
  مستشار املدير العام ،سخارة

o  حسوس لوصيف املدير العام وحرفوش حمند مسؤول  ةداالس: شركة االمسنت لعني الكبرية
 موينخرشي حلسن مدير املشرتيات والتالتدقيق و 

o شركة االمسنت لسور العزالن : السيد معمري، مسؤولة إدارة اجلودة 
o شركة االمسنت املتيجة : السيد تازومبيت، مدير املوارد البشرية 
o رايس محيدو : السيد بركان، مدير االنتاج شركة االمسنت 
o  جممع امسنت الوسط : السيد مخال عبد الكرمي عضو جملس االدارة و السيد غريب

 املدير العام مستشار 
o إدارة اجلودة يد بن عمارة نور الدين مدير سمؤسسة صناعة وتوزيع االمسنت بالشلف : ال

  والبيئة والسالمة
o اسبةجممع امسنت الغرب : السيد بوجاجي فاروق مدير املالية واحمل 
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 المقدمة العامة : 

اللتنمية املستدامة اجلميع  ينظر التنمية اليت تسعى إىل حتقيق احتياجات األجيال احلالية دون  على أ
ن لوجهة النظر هذه يرون أن التنمية و فالدارساخلاصة.  ااملساس بقدرة األجيال املقبلة على حتقيق احتياجا

االهتمام من جهة ثانية إىل لبيئة باالستعمال املسؤول للموارد و محاية اإلنسان وااملستدامة تسعى من جهة إىل 
بذوي املوارد احملدودة أو املنعدمة. املالحظ على أرض الواقع أنه توجد صعوبة كبرية يف تطبيق الفكرتني السابقتني 

ما يتناقضان مع واقع و مقتضيات السوق، هذه األخرية مبنية على أساس حتقيق املردودية اال قتصادية و ذلك أ
تمع يعترب عبئا ويؤثر سلبا على املردودية و  . األرباحتعظيمها و اليت عادة ما ترى أن االهتمام بشؤون البيئة و ا

قتصاد الكلي ينطبق أيضا على االقتصاد اجلزئي، ذلك أن مفهوم التنمية املستدامة اقتحم عامل االوما ينطبق على 
ق بني أهدافها االقتصادية واملتطلبات البيئية و االجتماعية كشرط لتحقيق املؤسسة اليت أصبحت مطالبة بالتوفي

  منوها و ضمان بقاءها. 
يعكس مستوى الوعي االقتصادية يرى معظم الباحثني أن االهتمام بالتنمية املستدامة من طرف املؤسسة 
ن البيئة العامة احمليط ّ حيث أن هذه البيئة  ،ة باملؤسسةالذي يتحلى به املسري خدمة لغايات و أهداف كل من يكو

استطاعت املؤسسة أن تشبع رغبات كل اجلهات اليت تكون هذه البيئة وحققت  إذامستقرة و مزدهرة بيئة تكون 
 ذهحل. والعكس أيضا صحيح، حيث أن فقدان ثقة هااملص أصحابالرضا. هذه اجلهات يطلق عليها تسمية  اهل

ت أبعاد  إدماجمع و انكساره. و منه، يظهر جليا دور املسريين يف ضرورة األطراف ينجم عنه حدوث تذبذب يف ا
مالتنمية املستدامة يف  م و يكون ذلك بتحقيق التوافق بني املصاحل اخلاصة لألطراف ذات املصلحة  إدار ملؤسسا

ستدامة يف مع اهلدف العام للمؤسسة. من هذا املنطلق، فإن أي مؤسسة اقتصادية تسعى إىل إدماج التنمية امل
ا، وجب عليها أن تأخذ بعني االعتبار يف قياس أداءها اآلثار املرتتبة عن أي نشاط متارسه و مدى تأثريه  إدار

تمع الذي تنشط يف وسطه.  على ا

االت  حاول بعض الباحثني واملهتمني حتديدلقد  ساسية لألداء يف الرحبية واحلصة السوقية واإلنتاجية األا
ولكن مع التحديات اجلديدة اليت فرضها إدماج أبعاد التنمية املستدامة يف اإلدارة  .راد ورضا العاملنيوتطوير األف

تمعية للمؤسسة. لقد فرض هذا األخري نقسه يف وقت ساد فيه  ظهر جمال جديد لألداء واملتعلق باملسؤولية ا
بيئية فإن ذلك يقلص من مستويات النمو االعتقاد أنه عندما يتعلق األمر بتطبيق السياسات االجتماعية وال

االقتصادي. إال أن بروز مفهوم التنمية املستدامة أدى إىل التوفيق بني هذين املعتقدين وذلك بتطبيق آراء وأفكار 



  ب
 

مبنية على مراعاة األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية  يف آن واحد ودون  التفريط يف أي واحد منها. ومنه 
التوازن  حتقيقطلح على تسميته باألداء الشامل للمؤسسة االقتصادية والذي من خالل تطبيقه سيتم ظهر ما اص

واألهداف األخرى املتمثلة يف إشباع  اهلدف الكالسيكي للمؤسسة و املتمثل يف تعظيم الرحبية للمسامهنيبني 
  . رغبات أصحاب املصاحل

هذه األخرية شريكة يف التنمية املستدامة حيث ففي ظل الفكر احلديث للمؤسسة االقتصادية، أصبحت 
أنه باإلضافة إىل تعظيم الرحبية وجب عليها مراعاة معايري أخرى و اليت منها محاية البيئة و العدالة االجتماعية 

 حيث أن الدمج بني املعايري االقتصادية و االجتماعية و البيئية يتم الوصول إىل حتقيق األداء الشامل. 

  

 مشكلة البحث يد تحد أوال:

  طرح الباحث مشكلة البحث كالتايل:
يعرف واقع املؤسسات االقتصادية العمومية الناشطة يف قطاع االمسنت يف اجلزائر نوعني من التحوالت، 

االت التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية اخلاصة مبثل هذا  األوىل تتمثل يف التطورات اليت تعرفها ا
أما الثانية فتتمثل يف الضغوطات اليت تفرضها مجيع األطراف املعنية بنشاط املؤسسة وذلك  ن النشاط،القطاع م

  . ويأيت على رأسها البيئة الطبيعية اوتلبية متطلبا اقصد إرغامها على إشباع رغبا
لتناسق يف مثل هذه الظروف، ال ميكن هلذه املؤسسات أن تسري وتتطور إال إذا راعت ضرورة حتقيق ا

وبني احتياجات ومتطلبات األطراف املعنية. إن هذه االحتياجات ومتطلبات  إسرتاتيجيتهاواالنسجام بني 
أصحاب املصاحل نابعة ونامجة من التحديات اليت تفرضها التنمية املستدامة اعتبارا من أن حتقيق التنمية املستدامة 

ميثل  اأو تكتل بعض األطراف فيما بينهه األطراف هو إشباع رغبات أصحاب املصاحل حيث أن كل طرف من هذ
تمع والبيئة الطبيعية.   يوه بعدا من األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة   االقتصاد وا

ولكي تستطيع مؤسسات صناعة االمسنت التابعة للقطاع العام تلبية هذه االحتياجات واملتطلبات،     
واليت يقاس فقط لتحكم يف أدائها ليست فقط ذات طابع مايل وحماسيب ل أصبحت املعايري اليت تستعملها املؤسسة

وحدها باتت غري قادرة على احلكم على األداء احلقيقي لهذه األخرية ، ذلك أن ا األداء املايل واالقتصادي
فيه  ، يراعي أن أداء املؤسسة مل يعد اقتصاديا أو ماليا بل تطور ليصبح أداءا شامالباعتبار للمؤسسة االقتصادية 

تمعي للمؤسسة.    كال من البعد االقتصادي املتمثل يف األداء املايل واالقتصادي كما يراعي أيضا البعد البيئي وا
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حتدث التغيري يف ثالثة جماالت. فبالنسبة للمجال مثل هذا الوضع حيتم على هذه املؤسسات أن إن 
باإلضافة للمؤشرات املالية واالقتصادية ؤشرات أخرى تدمج ضمن مؤشرات قياس أدائها ماألول، فيكمن يف أن 

م. مما ي م ورغبا أما بالنسبة للمجال الثاين، سمح هلا بقياس مستوى رضا أصحاب املصاحل ودرجات تلبية متطلبا
فيتمثل يف أن تعتمد على أدوات تقييم هلذا األداء بعيدة عن األدوات التقليدية للقيام بذلك. وأخريا بالنسبة 

ا لرهانات لل مجال الثالث، أن تقوم املؤسسة باإلفصاح عن هذا األداء هلذه األطراف حىت تربهن عن مدى مراعا
  التنمية املستدامة.

وعليه، فإن السؤال الرئيسي الذي تتمحور حوله اشكالية البحث هو كما يلي : "هل ملراعاة املؤسسات 
  ملستدامة انعكاس على قياس وتقييم واالفصاح عن أدائها الشامل؟"   االقتصادية العمومية يف اجلزائر ألبعاد التنمية ا

  األسئلة التالية:  نإن اإلشكالية املطروحة بالصيغة أعاله، تفرض على الباحث أن يسعى إىل اإلجابة ع
 درجة تطبيق أبعاد التنمية املستدامة يف مؤسسات القطاع ؟ ما هي )1

عاد التنمية املستدامة يأيت حتت تأثري القوانني هل تطبيق املؤسسات االقتصادية للقطاع ألب )2
والتشريعات البيئية واالجتماعية اليت تصدرها الدولة وتسهر على احرتامها أم أن للتحفيزات 
والتشجيعات املادية اليت تقدمها هذه األخرية دور يف ذلك أو هي نتاج مبادرات طوعية تتبناها هذه 

 املؤسسات؟

 دية اجلهد الكايف يف التعرف على اصحاب املصاحل؟هل تبذل املؤسسات االقتصا )3

ما هي نوعية األدوات وطبيعة الوسائل املستعملة من طرف هذه املؤسسات يف التعرف على  )4
 أصحاب املصاحل ؟ 

على مستويات اإلشباع الذي حتققه هلذه كافية للتعرف الوسائل املستعملة من طرف املؤسسات   هل )5
 األطراف؟

قتصادية بقياس أدائها الشامل والذي يراعى فيه كل من األبعاد الثالثة للتنمية هل تقوم املؤسسات اال )6
 املستدامة؟ 

 ؟  ئها الشاملداأوسائل قياس هل تستعني املؤسسات االقتصادية ب )7

 ما هي طبيعة الوسائل اليت تسمح هلا بقياس األداء الشامل للمؤسسات ؟ )8
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يتها االجتماعية تطبيقا ألبعاد ومبادئ التنمية هل تقوم املؤسسات االقتصادية باإلفصاح عن مسؤول )9
 املستدامة؟

ذا ما هي نوعية األدوات اليت تستعملها املؤسسات يف  )10  اإلفصاح ؟القيام 

  

 فرضيات البحث تقديم  ثانيا:

املطروحة أعاله واهلدف املذكور سلفا، فقد متت  اإلشكاليةولكي يتم القيام بدراسة يراعى فيها كل من 
" تنعكس مراعاة املؤسسة االقتصادية ألبعاد التنمية املستدامة  ضية العامة للدراسة على الشكل التايل :صياغة الفر 

على التحكم يف أدائها الشامل ويتجلى ذلك يف املؤشرات املستعملة يف قياسه وأدوات التقييم املعتمد عليها وطرق 
ا." اإلفصاح    املستعان 

على إجابات واضحة، فقد متت جتزئتها إىل ثالث فرضيات  وبغرض دراسة هذه الفرضية واحلصول
  أساسية وكل منها جمزأة إىل ثالث فرضيات فرعية على النحو املبني أدناه: 

الرهانات اليت تفرضها التنمية املستدامة تدخل أيضا ضمن انشغاالت  الفرضية الرئيسية األولى: )1
  الدور الذي تلعبه الدولة. مؤسسات صناعة االمسنت يف اجلزائر وال تنحصر فقط يف 
  ميكن جتزئة هذه الفرضية الرئيسية إىل ثالث فرضيات فرعية كالتايل: 

من اجل حث املؤسسات االقتصادية على مراعاة أبعاد التنمية املستدامة  الفرضية الفرعية األولى: -

الني البيئي واال ا اإلدارية، تصدر الدولة القوانني والتشريعات يف ا جتماعي وتسهر على يف ممارسا
  تطبيقها.  

من أجل تشجيعها على املضي قدما حنو تطبيق أبعاد التنمية املستدامة  الفرضية الفرعية الثانية: -

بعيدا عن الضغوطات اليت تفرضها القوانني، تضع الدولة حتت تصرف املؤسسات االقتصادية برامج 
ا عن حتليها باملسؤولية حنو دعم تقين ومايل موجهة لتطبيق أفضل املمارسات اإلدارية  واليت تربهن 

تمع.     البيئة وا
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اقتناعا منها بأن تطبيق التنمية املستدامة ال ينبع من مبادرات الدولة  الفرضية الفرعية الثالثة: -

لوحدها فقط، جتتهد املؤسسات االقتصادية يف القيام مبادرات وبصفة طوعية تسعى من خالهلا إىل 
 مناط تسيري تراعى فيها املتطلبات البيئية واالجتماعية. انتهاج أساليب وأ

السعي والسهر على إشباع متطلبات ورغبات أصحاب املصاحل يعترب من  الفرضية الرئيسية الثانية: )2

 ضمن الرهانات اجلديدة اليت تواجه املؤسسات الذي يسمح مبراعاة أبعاد التنمية املستدامة.

  إىل ثالث فرضيات فرعية كالتايل: ميكن جتزئة هذه الفرضية الرئيسية

سعيا منها إلدماج أبعاد التنمية املستدامة ضمن اسرتاتيجيات املؤسسات  الفرضية الفرعية األولى: -

  االقتصادية، تقوم هذه األخرية بالتعرف على أصحاب املصاحل املعنية بالنشاط الذي تزاوله.

من طرف املؤسسات غري كافية على حتقيق الرضا األنظمة اإلدارية املطبقة  الفرضية الفرعية الثانية: -

 إىل كافة أصحاب املصاحل. 

ال تسهر املؤسسات على اعتماد أمناط تسيري كفيلة بتحقيق مستويات  الفرضية الفرعية الثالثة: -

 إشباع عالية لرغبات أصحاب املصاحل.

ألداء لوحدمها غري كافيني للتحكم يف االعتماد على املقاربة املالية واالقتصادية ل الفرضية الرئيسية الثالثة: )3
 أداء املؤسسة يف ظل حتديات التنمية املستدامة. 

  ميكن جتزئة هذه الفرضية الرئيسية إىل ثالث فرضيات فرعية كالتايل:

  ال تستعني املؤسسات باألدوات املناسبة يف قياس أدائها.  الفرضية الفرعية األولى: -

 اعة املؤسسات قياس أدائها الشامل.ليس باستط الفرضية الفرعية الثانية: -

 ال تقوم املؤسسة باإلفصاح عن أدائها الشامل لكل أصحاب املصاحل. الفرضية الفرعية الثالثة: -

  
  أهمية الدراسة ثالثا : 

أحد املواضيع اهلامة واحلديثة املطروحة خصوصا دراسة والتحليل تناول بالت اأمهية الدراسة يف كو تكمن
الفاعلة يف  واألداةمن القرن املاضي. فاملؤسسة االقتصادية باعتبارها املصدر الرئيسي للثروة  ريةاألخمنذ العشرية 

اقتصاد أي دولة معنية بتطبيق أبعاد التنمية املستدامة حيث أن ذلك يتيح هلا خدمة االقتصاد وخدمة التنمية يف 
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تمع دون التفريط يف هد فها الرئيسي الذي أنشئت من أجله و هو البعد آن واحد عن طريق االهتمام بالبيئة و با
  االقتصادي واملتمثل يف تعظيم األرباح.

  

  صناعة االسمنت  عأسباب اختيار قطا  رابعا:
تعود أسباب اختيار هذا القطاع نظرا لدوره االقتصادي و االجتماعي املهمني وكذلك ملا هلذا القطاع من 

 تأثري بالغ على البيئة واحمليط. 

املادة األولية األساسية الالزمة الجناز كافة مشاريع البناء. ي فاالمسنت ه ،االقتصاديدوره بالنسبة ل .1

ما كان له أن  2004فمخطط اإلنعاش االقتصادي الذي شرعت الدولة اجلزائرية يف تطبيقه منذ سنة 
تزايد على مادة يتحقق بوتريته احلالية لوال املسامهة الفاعلة هلذا القطاع. لذلك ونتيجة شدة الطلب امل

االمسنت، يعرف السوق حاليا تذبذبا ذلك أن حجم اإلنتاج الوطين احلايل أصبح غري كايف ملواجهة 
 لكثرة املشاريع العمرانية املربمج اجنازها.    وهذاالعرض املتأيت من السوق 

ليد من ا امعترب  افهو أحد أهم القطاعات االقتصادية اليت تستقطب عدد بالنسبة لدوره االجتماعي، .2

العاملة. فبواسطته يتم خلق مناصب شغل كثرية. فقطاع االمسنت التابع للقطاع العام يوظف لوحده أكثر 
عامل مباشر ناهيك عن مناصب العمل غري املباشرة اليت ختلقها األنشطة االقتصادية املرتبطة  6.000من 

زائر بإمكانه أن يوظف أكثر ذه الصناعة.  فبعض الدراسات أكدت أن مصنع واحد لالمسنت يف اجل
مرات عدد العمال املباشرين.  10عامل وبإمكانه خلق مناصب شغل غري مباشرة تصل إىل  500من 

وتتمثل مناصب الشغل غري املباشرة يف اليد العاملة املستعملة من طرف املقالع وشركات النقل وشركات 
 الصيانة وشركات الوقاية واألمن.

، فهو أحد الصناعات األشد تأثريا سلبا على البيئة نظرا النبعاث الغبار و المحيط أما عن عالقته بالبيئة .3

تعترب صناعة االمسنت من الصناعات امللوثة للبيئة وخاصة اهلواء سواء داخل تولده مصانعه حيث  ذيال
بدءًا من  ملا تطرحه يف اجلو من غبار وانبعاثات غازية صنع االمسنتبيئة العمل أو يف البيئة احمليطة مب

حىت وقت قريب كان يعترب الغبار واألتربة املنطلقة من املداخن يف معامل ف املقالع إىل أقسام التعبئة.
االمسنت املشكلة البيئية األهم واألخطر يف صناعة االمسنت، لكن ومنذ أواخر الثمانينات وبداية 
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عني االعتبار والسيطرة عليها يف اتسعت قائمة امللوثات الواجب أخذها بمن القرن املاضي التسعينات 
و  أكاسيد الكربيت و أكاسيد اآلزوت و  ميكرون 10صناعة االمسنت لتشمل انبعاثات الغبار األصفر من 

ثاين أوكسيد الكربون وغريها من و  الديوكسني والفورانزو املركبات اهليدروكربونية و أول أوكسيد الكربون 
، عن ينتج التلوث البيئي يف صناعة اإلمسنت عن مصدرينما ك  امللوثات الصلبة والسائلة األقل أمهية.

  استهالك الوقود.عن طرق التصنيع و 

  

  منهجية الدراسةخامسا : 
مت إجراء دراستني، األوىل نظرية والثانية  تهبواسطوالذي  املنهج الوصفي التحليلي علىالبحث يقوم 

عديدة مبختلف اللغات منها الكتب العلمية واملقاالت ىل مصادر مكتبية إميدانية. ففي الدراسة النظرية، استندنا 
الت العلمية احملكمة واملداخالت يف امللتقيات العلمية الدولية ذات االختصاص وعلى مصادر  املنشورة يف ا
الكرتونية من مواقع موثوقة. أما يف الدراسة امليدانية، فقد مت مجع البيانات واملعلومات من مصادرها األوىل يف 

 البحث حملاور الرئيسية اجلوانب تضمنتمارة استبيان ستتصميم ا خالل من يدان العملي للمؤسسات املدروسةامل
   .املسؤولنيبعض  مع الشخصية املقابالتباإلضافة إىل 

  
  أساليب التحليل واختبار الفرضيات سادسا : 

من أجل تنظيم العمل ويف سبيل ذلك يعتمد على منهج حمدد يبني له خمتلف اخلطوات اليت يسلكها 
ا يف دراسته هذه، وهذا ما سنربزه يف النقاط املوالية.   البحثي، باإلضافة إىل بعض األدوات اليت يستعني 

معة بواسطة الوسائل املفصلة أعاله،  متت االستعانة بالبحوث والدراسات اليت مت يف حتليل البيانات ا
اآلن بإقبال واسع يف فرنسا خاصة من طرف املؤسسات و  ظىحتبطريقة تفصيلها يف الدراسات السابقة وكذلك 

واليت مت وضعها من طرف فريق  FAR/RSمكاتب االستشارة املختصة يف إدارة األعمال. هذه الطريقة تسمى ب 
 الذي ينتمي إىل فيدرالية اجلمعيات اجلهوية التابعة للمنظمة الفرنسية للجودة الشاملة GT IQM/DDعمل يدعى 

 (fédération des associations régionales/mouvement français pour la qualité) يتكون فريق العمل .
من جمموعة من اخلرباء واالستشاريني يف جمال إدارة األعمال و إدارة اجلودة و التنمية املستدامة. هؤالء اخلرباء كانوا 
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كما مت االستعانة بالدليل   أجل التنمية املستدامة.يف السابق ينتمون إىل معهد يسمى مبعهد اجلودة و اإلدارة من 
واليت   « Confédération des jeunes dirigeants  «  CJD)الذي وضعته مجعية املسريين الشباب الفرنسية 

  غبة يف تطبيق مبادئ التنمية املستدامة.ر طورت دليال لفائدة الشركات الفرنسية اليت لديها ال
يف اختبار كل الفرضيات  أما فيما يتعلق باختبار الفرضيات، فقد مت االستعانة باألساليب اإلحصائية

 Kolmogorov- smirnov إىل اختبار للتوزيع الطبيعي وفق مؤشرمت اللجوء أنه يف اختبار كل الفرضيات حيث 
حتديد مستوى  لية االختبار، متيف عم. يف كل جمموعة 50أقل من  مفردات العينةيستخدم إذا كان عدد والذي 
وتكون قاعدة القرار أنه إذا كان مستوى الداللة أقل من  .%95أي أن مستوى الثقة املعتمد هو  %5 قدرهالداللة 

  يتم قبول الفرضية العدمية ورفض الفرضية البديلة أو العكس. 5%

  
  سابعا : الدراسات السابقة 

وخاصة يف الدول املتقدمة. أما الدراسات يف الدول  لقد أجريت عدة دراسات ذات الصلة باملوضوع
ال وذلك بالرغم من وجود دراسات  العربية فهي قليلة. وتعترب األردن الدولة الوحيدة عربيا املتميزة يف هذا ا
ا حاولت إلقاء الضوء  أخرى عربية يف كل من اململكة العربية السعودية والعراق ومصر، لكن يعاب عليها أ

رتأينا أن ا. لذلك ذو صلةبأي نشاط آخر ربطه وع املسؤولية االجتماعية للشركات لوحده دون على موض
. أما يف اجلزائر ودراسة عمانية واحدة  أردنيةات دراسأربع نسلط الضوء، يف  الدراسات  العربية أدناه، على 

ا منعدمة متاما، حيث أن من خالل األحباث اليت أجريناها  مل نتوصل إىل أي دراسة ذات فيمكن أن نعترب أ
  العالقة باملوضوع.

 الدراسات العربية: .1

"مؤشرات المسؤولية االجتماعية في الشركات واليت جاءت بعنوان  )1990(دراسة نائل العواملة  )1
هدفت الدراسة إىل إلقاء الضوء على كيفية قياس حتلي الشركات األردنية المساهمة العامة األردنية. 

 اعية. باملسؤولية االجتم

  : ما يلينتائج من هذه الدراسة إليه ومن بني ما توصلت 
 تدين االهتمام بنشاطات املسؤولية االجتماعية عموما بني الشركات قيد البحث -
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 تفاوت آراء الشركات حول مدى كفاية إسهامها يف هذه النشاطات -

 وجود بعض املزايا اإلضافية املهمة اليت تقدمها الشركات للعاملني فيها -

 سهام املتدين للشركات يف دعم االقتصاد الوطين.   اإل -

"محاسبة المسؤولية االجتماعية بتطبيق على الشركات حتت عنوان  )1991(دراسة شعشاعة ماهر  )2
. هدفت هذه الدراسة إىل التعريف مبوضوع احملاسبة على املسؤولية الصناعية المساهمة العامة األردنية"

 ة املسامهة العامة األردنية. االجتماعية يف الشركات الصناعي

لقد حاولت الدراسة التعرف على وجهات نظر فئات ذات عالقة ممثلة يف إدارة املنظمات، و اجلهات 
  الرمسية، و مهنة املراجعة يف األردن. 

و كان أبرز ما توصلت إليه الدراسة هو غياب منوذج موحد لإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية 
كانت أهم توصية  قدمها الباحث هو ضرورة وجود منوذج حماسيب لإلفصاح عن األنشطة للشركات، وبالتايل  

  االجتماعية للشركات الصناعية املسامهة العامة األردنية.

واقع المسؤولية االجتماعية في الشركات حتت عنوان " )1994(دراسة مازن عبد القادر خليل عليان  )3
". هدفت هذه الدراسة إىل الي و أثرها على األداءالمساهمة العامة المدرجة في سوق عمان الم

التعرف على واقع املسؤولية االجتماعية يف شركات املسامهة العامة املدرجة يف سوق عمان املايل، من 
خالل رصد ممارسة الشركات املسامهة العامة املدرجة يف سوق عمان املايل ألنشطة املسؤولية االجتماعية 

تمع و ىل فلسفة إدارة الشركات حنو ممارسة إالعاملني يف هذه الشركات، باإلضافة  ذات العالقة با
 املسؤولية االجتماعية.

  وقد خرجت الدراسة مبجموعة من التوصيات أبرزها ما يلي: 
  ضرورة وضع أنظمة حملاسبة الشركات على أدائها االجتماعي حبيث تقدم التسهيالت املختلفة

  عاقب الشركات غري املسؤولة اجتماعيا.للشركات املسؤولة اجتماعيا و ت
  ضرورة تطوير أساليب قياس جديدة تأخذ بعني االعتبار مسعة الشركة يف أذهان املواطنني الن

املقياس املستخدم يف هذه الدراسة يقيس املسؤولية االجتماعية بناء على رؤية إدارة الشركات و 
رات متخصصة ملسؤولية الشركات ليس مجهور املتعاملني معها و كذلك ضرورة تطوير مؤش

   االجتماعية تساهم يف صياغته وقياسه عدد من املتخصصني واألكادمييني.
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  و أهم ما أفادت به الدراسة هو املسامهة يف بناء اإلطار النظري للدراسة باإلضافة إلىل متهيد
 الطريق لوضع فرضيات الدراسة.

ا " )2005(دراسة منصور إبراهيم السعايدة  )4 نحو تطوير نموذج للقياس واإلفصاح المحاسبي وعنوا
 ". وهي دراسة حتليلية انتقاديه على شركة االمسنت املسامهة العامة األردنية. لألداء البيئي واالجتماعي

استهدفت الدراسة بشكل رئيسي اقرتاح منوذج مناسب لقياس األداء البيئي واالجتماعي للمنشأة حمل 
 املعنية. لقد كان من نتائج الدراسة : الدراسة واإلفصاح عنه للجهات 

 تقدمي الباحث مفهوما أكثر دقة لكل من املسؤولية االجتماعية والبيئية -

 إن جماالت األداء البيئي واالجتماعي ستزداد مستقبال -

اقرتاح الباحث لضرورة تبين املبادئ اإلسالمية السامية كمفهوم مناسب لتفسري الدور البيئي  -
 للمنشأة واالجتماعي املالئم

"اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية ) حتت عنوان 2009دراسة رويده حنا إبراهيم حداد ( )5
هدفت في التقارير السنوية للشركات الصناعية األردنية المدرجة في بورصة عمان/ دراسة ميدانية". 

التقارير السنوية لعينة  هذه الدراسة إىل معرفة مستوى اإلفصاح عن معلومات املسؤولية االجتماعية يف
 شركة صناعية أردنية مدرجة يف بورصة عمان.  65تكونت من 

  لقد أظهرت نتائج تطبيق منوذج اإلفصاح على التقارير السنوية للشركات العينة ما يلي : 
هناك تفاوتا ملحوظا بني الشركات يف اإلفصاح عن بنود، حيث أظهرت النتائج أن باملتوسط  -

بندا من املعلومات اليت تضمنها منوذج  37من  %13فصاح فقط عن تقوم الشركة باإل
 اإلفصاح

أن مستوى إفصاح الشركة عن املعلومات املتعلقة باملوارد البشرية جيد بينما مستوى اإلفصاح  -
 عن املعلومات املتعلقة بالبيئة الطبيعية منخفض بشكل ملحوظ.

م الدولة باملزيد من التفصيل من ومن بني التوصيات اليت قدمتها الباحثة ضرورة اهتما
املتطلبات القانونية اخلاصة بإفصاح الشركة عن املعلومات االجتماعية بشكل عام وعن املعلومات 

  البيئية بشكل خاص.
 



  ز
 

 الدراسات األجنبية:  .2

 االجتماعي واألداء االجتماعية المسؤولية  حتت عنوانوالتي جاءت  )2000(  Mohamed ZAIRIدراسة  )1

 املسؤولية موضوع حول الرئيسية األفكارحبتة قامت بتلخيص جمموع  نظرية ةدراسوهي ". ألعمالا لمنظمات
 . األعمال ملنظمات االجتماعي واألداء االجتماعية

 الشائكة املواضيع منأن موضوع املسؤولية االجتماعية وعالقته باألداء هو  حثاالب دكيؤ يف هذه الدراسة، 
 باعتبارها للمنظمات االجتماعية املسؤولية يطرح أن حاول ذلك. كبريك بشكل رداوا فيه االختالف يعترباليت و 

  . أخالقية اعتبارات ذات بيئية شكاليةإ
  . االجتماعية املسؤولية أبعاد ملختلفلقد احتوت الدراسة أمثلة واقعية وتطبيقية 

أصحاب  خمتلف ختدم ةمضاف قيمة لقد أكد الباحث، من بني نتائج دراسته، إمكانية املؤسسة على خلق
  املصاحل إذا تبنت استعمال جمموعة من املؤشرات واليت بواسطتها يتم التأكد من توفر هذه القدرة. 

عالقة تبني المؤسسة حتت عنوان " )2000( Abgail McWilliams and Donald Siegel دراسة )2
 ". للمسؤولية االجتماعية باألداء المالي

ه يف أن تاثبة تبين املؤسسة للمسؤولية االجتماعية باألداء املايل حماولني إتناول الباحثان بالدراسة عالق
ا  إجيابيةحىت وإن كانت  العالقةظل وجود عالقة اجيابية، فإن هذه   فرز يف الدقة عدم بسبب مضللةإال أ

 ر.من جانب آخ املايل واألداء جانب من االجتماعية املسؤولية ألبعاد القياس مؤشرات بني العالقة

 البحوث أغلببالرغم من أن  العالقةهذه  حول نتائجيف ال اختالفوقد توصل الباحثان إىل وجود 

  .املايل واألداء االجتماعية املسؤولية بني إجيابية عالقة وجود تؤيد

أثر المسؤولية االجتماعية للشركات على ") اليت كانت بعنوان 2002( Zairi and Petersدراسة  )3
دف الدراسة إىل  . The Impact of Social Responsibility on Business Performance  األداء"

 التعرف العالقة املوجودة بني املسؤولية االجتماعية للشركات واألداء.

ومن بني ما توصلت إليه الدراسة أن املسؤولية االجتماعية هي عامل حاسم يف توجيه أداء املنظمة إىل 
  األفضل. 

حول كيفية إدارة مؤسسات األعمال العاملية للمسؤولية االجتماعية  اواضح انظور ويقرتح الباحثان م
  واألخالقية وكيف تعرف و كيف تقاس. 
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كما يعرض الباحثان منوذجا من الشركات الربيطانية اليت تبنت املسؤولية االجتماعية واألخالقية 
  وانعكس ذلك عليها بالفائدة واإلجياب على أدائها. 

  راسة إىل ما يلي: وقد خلصت الد
ا ميزة تنافسية مستمرة  -  ضرورة أخذ املسؤولية االجتماعية واألخالقية على أ

ا االجتماعية واألخالقية سوف تظهر نتائجه على املدى  - إن تبين أي منظمة أعمال ملسؤوليا
ا تمعات أو البيئات اليت تعمل   البعيد مبا هو أفضل للجميع سواء منظمات األعمال أو ا

دراسة النشاطات ")  اليت كانت بعنوان 2003(JIPRI دراسة املعهد الياباين لسياسة البحث الصناعية  )4
. و هي "Study Of Corporate Social Responsibility Activities "المتعلقة بالمسؤولية للشركات

ابانية،. هدفت دراسة مسحية قام به املعهد الياباين لسياسة البحث الصناعية لعدد من الشركات الي
الدراسة إىل الوقوف على تأثري تطبيق املسؤولية االجتماعية واألخالقية على أداء الشركات اليابانية من 
ا تشجيع الشركات اليابانية على السعي وراء تطبيق مفهوم  م يف تطوير سياسات من شأ أجل مساعد

ا.   املسؤولية االجتماعية و األخالقية يف كافة عمليا

شركة مت حتليل أدائها وفقا حلجم عملها ورحبيتها وإمكانية منوها  30عدد الشركات املدروسة بلغ 
ا.   واستقرار إدار

و قد توصل املسح إىل نتيجة مفادها أن هناك عالقة إجيابية بني أداء الشركات اليابانية وتطبيقها 
 ألنشطة املسؤولية االجتماعية و األخالقية.

إعداد التقارير عن المسؤولية االجتماعية حتت عنوان " )2004( AYADI SELMA DAMACKدراسة  )5
 La publication des rapports sociétaux par les" واإلفصاح عنها من طرف الشركات الفرنسية

entreprises françaises تناولت الدراسة اإلشكالية املتعلقة باملمارسات املوجودة يف فرنسا اخلاصة بإعداد ."
العوامل اليت تفسر ملسؤولية االجتماعية واإلفصاح عنها. لقد متحور السؤال الرئيسي للدراسة حول تقارير ا

بعيدا عن اجلوانب  الرغبة امللحة من طرف الشركات الفرنسية عن اإلفصاح عن نشاطها البيئي واالجتماعي
 la loi sur les nouvelles) 2002 اإللزامية الناجتة عن صدور قانون التعديالت االقتصادية اجلديدة سنة

régulations économiques « NRE »)    باعتبار أن هذا األخري جيرب كل الشركات املدرجة أسهمها
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بالبورصة على إلزامية اإلبالغ عن املعلومات االجتماعية والبيئية يف تقاريرها السنوية. وقد مشلت الدراسة عينة 
 شركة فرنسية.  82مكونة من 

  إىل:  توصلت الدراسة
توجد طرق خمتلفة لإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية، فبإمكان الشركات القيام بإعداد التقارير  -

ا اخلاصة كما ميكن هلا أن تلجأ إىل خدمات هيئات خارجية  واإلفصاح عنها بوسائلها وإمكانيا

إن بغض النظر عن ما يتوجب القيام به من ناحية اإلفصاح من طرف الشركات الفرنسية، ف -
معظم هذه األخرية أصبحت تقوم سنويا وطواعية بإعداد تقارير حول حصيلة نشاطها البيئي 

 واالجتماعي، وتسمى بتقارير التنمية املستدامة أو تقارير االستدامة

إن أهم نتيجة توصلت إليها الدراسة هو أن الرغبة يف اللجوء اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية  -
ا قطاع النشاط تعود إىل ثالثة عناصر  أساسية أوهلا حجم املؤسسة مث يليها السمعة اليت يتمتع 

  الذي تنتمي إليه املؤسسة وأخريا جدية احلوار مع أصحاب املصاحل

 SD"تطبيق توصيات المعيار الفرنسي : كان عنوان الدراسة هو )2006(  Karen DELCHETدراسة  )6

 La prise en compte du" الفرنسيةعلى عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  21000

développement durable par les entreprises entre stratégies et normalisation – étude de la 
mise en œuvre des recommandations du guide AFNOR SD21000 au sein d’un 

échantillon de PME françaises . ية تطبيق املعيار الفرنسي  هدفت الدراسة إىل التعرف على قابلSD 

 من طرف املؤسسات الصغرية املتوسطة الفرنسية.   21000

مؤسسة صغرية واملتوسطة من كامل قطاعات النشاط  78وقد مشلت هذه الدراسة عينة مكونة من 
ؤسسات هل تبين امل وموزعة عرب كامل الرتاب الفرنسي. ومن خالهلا حاولت الباحثة دراسة اإلشكالية التالية :

  ألبعاد التنمية املستدامة هو خيار اسرتاتيجي أو ضرورة تفرضها تطبيق معايري التقييس ؟

  من خالل حتليل البيانات اليت مت مجعها باستعانة باستمارة استبيان توصلت الدراسة إىل ما يلي: 
 صحة الفرضيتني املطروحتني للدراسة  -
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ي ولكن غري كايف إلدماج أبعاد التنمية إن مراعاة متطلبات أصحاب املصاحل هو شرط ضرور  -
 املستدامة

إن اعتماد على املبادرات الطوعية يساعد يف مراعاة تلك األبعاد ومع ذلك تبقى املؤسسات  -
ة املشاكل املتعلقة بالبعد البيئي  غري قادرة على جما

 ISO 26000ما هو إال خطوة حنو تبين املعيار العاملي  SD 21000إن تطبيق املعيار الفرنسي  -

تمعية للشركات   اخلاص باملسؤولية ا

آليات الرقابة على األداء الشامل للمؤسسة : االستعانة ) حتت عنوان "2009( MOEZ SEIDدراسة  )7
 Les mécanismes de contrôle de la " بالمؤشرات غير المالية للمسؤولية االجتماعية للشركات

performance globale : Le cas des indicateurs non financiers de la responsabilité sociale 

des entreprises.  . تناول هذا البحث بالدراسة موضوع مهم جدا ويتمثل يف التعرف على آليات الرقابة
على األداء الشامل للشركات الفرنسية باالستعانة مبؤشرات غري مالية لقياس املسؤولية االجتماعية 

) شركات فرنسية وقد حاول الباحث من خالهلا اإلجابة على 08اسة مثانية (للشركات. مشلت هذه الدر 
اإلشكالية التالية: "كيف ميكن دمج مؤشرات األداء الشامل يف نظم مراقبة تسيري املؤسسات وملاذا يتم 

  ذلك؟".
  من خالل هذه الدراسة، توصل الباحث إىل النتائج التالية : 

هودات املبذولة من  - طرف املؤسسات وبالرغم من االهتمام الذي يوليه بالرغم من ا
األكادمييون ملوضوع املسؤولية االجتماعية للشركات ولضرورة االنتقال من قياس واحلكم على 
أداء املؤسسة من جانبه الكلي بدال من الرتكيز على األداء االقتصادي، إال أن ذلك يبقى 

 من القيام بذلك صعبا وحيتوي على مجلة من املعوقات متنع املؤسسات

إن اجلهد الذي تبذله بعض املؤسسات يف جمال اعتماد مؤشرات املسؤولية االجتماعية   -
للشركات (األداء الشامل) يأيت حتت ضغط جهات خارجية يأيت على رأسها املنظمات غري 

 احلكومية

 إن مؤشرات املسؤولية االجتماعية للشركات اليت يتم االعتماد عليها من طرف الشركات -
تأخذ مجلة من األشكال، فهي يف بعض األحيان أدوات تستعمل يف القيادة ويف أحيان 



  ض
 

أخرى أدوات لتستعمل ملراقبة بعض تصرفات اإلدارة العليا. إال أنه ويف أحيان كثرية توجه 
 هذه املؤشرات إىل قياس مستوى اإلشباع الذي حتققه املؤسسة لبعض أصحاب املصاحل

كمية خاصة باألداء الشامل وهذا راجع لكثرة املؤشرات   هناك صعوبة يف وضع أهداف -
 املستعملة يف قياس هذا األداء

  

  تقسيم البحث  :ثامنا
 فصول نظرية و ثالثة فصول تطبيقية. أربعةجزئية و يشمالن سبعة فصول منها  إىلقد مت تقسيم البحث 

  فاجلزء النظري يضم الفصول التالية : 
  املستدامة الفصل األول : ماهية التنمية 

  الفصل الثاين : عالقة املؤسسة االقتصادية بالتنمية املستدامة 
  الفصل الثالث : أدوات تطبيق التنمية املستدامة على مستوى املؤسسة االقتصادية 

  الفصل الرابع : التحكم يف األداء الشامل يف ظل التنمية املستدامة 
نية على مستوى املؤسسات العمومية املختصة يف صناعة أما اجلزء التطبيقي و الذي قمنا فيه بدراسة ميدا

   التالية: ثالثةالاالمسنت يف اجلزائر، فيضم الفصول 
  منهجي للدراسة  اإلطار : اخلامسالفصل 
  عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية : دسالساالفصل 
  املقرتحاتتقدمي و اختبار الفرضيات تقييم واختبار نتائج الدراسة امليدانية و  : سابعالالفصل 
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استحوذ موضوع التنمية املستدامة خالل العشرين سنة املنصرمة على اهتمام العامل، فعقدت من أجلها 

العاملية. ونتيجة هلذا االستحواذ، أصبحت التنمية املستدامة مطلبا أساسيا لتحقيق العدالة    القمم واملنتديات

  سب التنمية والثروات بني األجيال املختلفة لشعوب املعمورة املختلفة.واإلنصاف يف توزيع مكا

إال أنه يالحظ أن اعتماده وتطبيقه . يف خمتلف األوساطيتداول لقد أصبح مصطلح التنمية املستدامة 

معايري حتليل خاصة به حبيث حيلل كل وسط املفهوم واملبدأ ا حيث أن لكل واحد منه ،خيتلف من وسط إىل آخر

كما أن مصطلح التنمية املستدامة يأخذ مفاهيم خمتلفة حسب األسئلة اخلاصة به.   نق ما يسمح له باإلجابة عوف

ا محاية البيئة و يرى أن التنمية املستدامة هي من الوسط الذي يستعمله. فمنهم  إدارة املوارد منهم من يرى أ

إدارة اجلودة هناك من يرى أن التنمية املستدامة هي . ويف األوساط ذات العالقة باملؤسسة االقتصادية، فالطبيعية

  والبيئة والنزاهة وأخالقيات األعمال وإدارة العالقة مع أصحاب املصاحل وغريها من العبارات.

من خالل هذا اجلزء سنحاول أن نعرج بالتفصيل على كل هذه العبارات املذكورة أعاله مع وضعها يف 

ا املناسب وربطها باملؤسسة  االقتصادية. فقبل التطرق إىل عالقة املؤسسة االقتصادية بالتنمية املستدامة اليت مكا

وملختلف أبعادها اإلطار املفاهيمي للتنمية املستدامة يف الفصل األول ستكون حمور الفصل الثاين، البد من تناول 

نمية املستدامة واالستدامة باعتبارها والتوالتنمية البشرية من خالل تفصيل كل من النمو والتنمية ويف إطارها الزمين 

الوصل بني التنمية والتنمية املستدامة. أما يف الفصل الثالث فسنحاول التطرق بإسهاب إىل كل الطرق  قةحل

ا اإلدارية. وألن موضوع الرسالة  واألدوات اليت تساعد املؤسسة يف إدماج أبعاد التنمية املستدامة ضمن اهتماما

واألخري  الرابعاء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف ظل حتديات التنمية املستدامة، فإن الفصل هو التحكم يف األد

اجلزء النظري سيتناول بالتفصيل قضية األداء وكيفية التحكم فيه منطلقني من خمتلف املقاربات املعروفة لألداء  من

خري هو الذي يعكس مدى االهتمام منتهني بتفصيل األدوات اليت تسمح بالتحكم يف األداء الشامل، هذا األ

  الذي توليه املؤسسة االقتصادية ألبعاد التنمية املستدامة.   
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ا وتطورها من خالل هذا الفصل سنحاول تسليط الضوء على  مفهوم التنمية املستدامة من جانب نشأ

قد الذي وجه هلا. ولكن قبل ذلك البد من التعريج على مفهوم كل من النمو االقتصادي التارخيي وكذلك الن

والتنمية ببعديها التقليدي واحلديث. ولكي يتسع البحث يف التنمية املستدامة البد من التعرض إىل أبعادها 

  التكنولوجية.األساسية، االقتصادية والبيئية واالجتماعية وألبعادها األخرى الثقافية والسياسية و 

باعتبارها نقطة الفصل بني املفهوم التقليدي كما سيتناول هذا الفصل بالدراسة والتحليل فكرة االستدامة 

فالدراسة ستتناول املفهوم وكذلك األنواع املختلفة لالستدامة وهي  للتنمية واملفهوم احلديث للتنمية املستدامة.

وأخر نقطة سيتناوهلا هذا البحث هي قضية قياس  االستدامة االجتماعية.االستدامة االقتصادية واالستدامة البيئية و 

  االستدامة.
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التضامنية والتنمية البشرية والتنمية أطلق على التنمية املستدامة جمموعة من املصطلحات منها التنمية 

مية االيكولوجية وغريها. والتقى اجلميع على توحيد هذه املصطلحات يف مصطلح املتواصلة والتنمية الشاملة والتن

من ، ولكن قبله التنمية املستدامةمفهوم من خالل هذا املبحث، سنقوم بدراسة واحد وهو التنمية املستدامة. ف

  مية.خالل هذا املطلب سنحاول تفصيل هذا املصطلح، ولكن قبله وجب تناول كل من مفهوم النمو والتن

 

مع التطور الذي عرفه الفكر االقتصادي كان االهتمام منصبا فقط على ظاهرة ومفهوم النمو 

االقتصادي، إال أن االهتمام املتزايد بالتنمية مل يكن إال بعد احلرب العاملية الثانية حيث دخل هذا املفهوم يف 

ا تنمية الدول املتخلفة، أي أن تلك لكن هذا  .الفكر االقتصادي االهتمام كان مركزا حول الكيفية اليت يتم 

ا إىل مستوى الدول الصناعية آنذاك.    الدول مل تصل اقتصاديا

الذي كان حمصورا ابتداء من السبعينيات من القرن املاضي، شهد مفهوم التنمية ثورة، فإىل جانب املعىن و 
هذه من أهم اعي، فقد مت إحلاق مصطلحات جديدة بالتنمية وأصبحت البعد االقتصادي واالجتميف 

  املستدامة. التنميةا ما اصطلح على تسميته بومن أمهه. أدبيات التنميةيف  املتداولةاملصطلحات 

  مفهوم النمو االقتصادي : .1

ر يعرف النمو االقتصادي على أنه "حدوث زيادة مستمرة يف متوسط الدخل الفردي احلقيقي مع مرو 

" ومتوسط الدخل هو "الدخل الكلي نسبة إىل عدد السكان، أي أن النمو االقتصادي يشري لنصيب 1الزمن.

" ويعرف أيضا على أنه "الزيادة املضطردة يف إمكانيات االقتصاد 2الفرد يف املتوسط من الدخل الكلي للمجتمع.

تمع.    "3على إنتاج السلع واخلدمات اليت يرغبها ا

  
                                                

  11، صفحة2003القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، لقادر عطیة، اتجاھات حدیثة في التنمیة، الدار الجامعیة، عبد القادر محمد عبد ا  1
  11المرجع السابق، صفحة  نفس  2
، صفحة 2003عمان، األردن، أسامة الدباع وأثیل عبد الجبار الجومرد، مقدمة في االقتصاد الكلي، دار المنھاج للنشر و التوزیع،   3

399  



 6

  أن النمو االقتصادي هو:  يتبنيعاريف من هذه التو 

 قدرة االقتصاد يف التوسع يف إنتاج السلع واخلدمات.  )1

يراها مسألة حيوية و ، واليت تعترب النمو يف الطاقة اإلنتاجيةواحدة وهي ينظر إىل النمو من زاوية  )2

ا   .مرادفة لعملية النمو االقتصاديالبعض أ

ى النمو يف قدرته على إنتاج السلع واخلدمات فحسب، بل ن النمو الفعلي لالقتصاد ال يتوقف علإ )3

  يعتمد أيضا على مدى االستعمال الفعلي لتلك الطاقة املتزايدة. 

 النسبة املئوية لنمو الناتج احمللي اإلمجايلمجلة من املؤشرات منها استخدام ولقياس النمو االقتصادي يتم 

إال أنه . ن مستوى التعليم األسباب الرئيسية للنمو االقتصاديالزيادة يف رأس املال والتقدم التكنولوجي وحتسو 

مسألة الرفاه  يتبنون نيفإن االقتصادييعاب على هذه املؤشرات غياب التجانس فيما بينها. ونتيجة لذلك، 

مقدار النمو يف نصيب الفرد من الدخل للتعبري عن مستوى النمو القتصاديات الدول. وهذا األخري يعين  اإلنساين

 هناك شبه اتفاق بني مجهور االقتصاديني على ربط الرفاه االقتصادي املادييف هذا الصدد يكاد يكون  .احلقيقي

إنتاج يف ستمرار ه من أجل حتقيق النمو االقتصادي، فإنه يتوجب االوبالتايل فإن .مبدى توفر السلع واخلدمات

يتطلب ستوى الرفاه االقتصادي املادي، فإنه ، ذلك أنه يف حساب ماملزيد من السلع واخلدمات ذات القيمة.

إذ ال ميكن أن حيدث حتسن يف  .فقط النمو يف القدرة اإلنتاجية لالقتصاد بل أيضا معدل منو السكانمراعاة ليس 

  .املستوى املعيشي للفرد إذ كان معدل منو السكان يزيد يف املتوسط عن معدل منو اإلنتاج أو الطاقة اإلنتاجية

  ية مفهوم التنم .2

منذ زمن آدم مسيث ومفهوم النمو والتنمية تشغل اهتمام رجال الفكر االقتصادي إال أن هذا االهتمام 

بلغ ذروته يف اخلمسينيات من القرن املاضي مباشرة بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية وحصول دول عديدة من 

ة يف تلك احلقبة من الزمن، كان يعتقد "أن إفريقيا وآسيا على استقالهلا السياسي. فعند ظهور اقتصاد التنمي

مصطلحي النمو والتنمية استخدما كمرادفني لبعضهما، وخاصة يف األدبيات االقتصادية األوىل. فكالمها يشري إىل 



 7

" كان معظم االقتصاديني يعتربون النمو 1معدل زيادة يف الناتج القومي اإلمجايل احلقيقي خالل فرتة زمنية طويلة.

االقتصادية مفهومني مرادفني، أي أنه كان يفسر النمو بالتنمية والعكس صحيح. وهذا ما ذهب إليه والتنمية 

ا "عملية اخلروج من التخلف انطالقا من النمو ويكون ذلك ببذل اجلهد  روستو حيث عرف تنمية الدول على أ

بدأ االقتصاديون مييزون بني النمو " ولكن مع التطور الذي شهده الفكر االقتصادي، 2الكايف يف جمال االستثمار.

االقتصادي والتنمية االقتصادية. حيث أصبح يرى معظم االقتصاديني أن "مفهوم التنمية االقتصادية خيتلف يف 

الفكر االقتصادي عن النمو لطبيعة الفوارق املوجودة بينهما، فالتنمية االقتصادية أوسع من النمو االقتصادي وهي 

  "3يف نشاط االقتصاديني يف مجيع أحناء العامل وباألخص النامية. غبالاالهتمام ال تلقى

  االقتصادية التنمية  المفهوم التقليدي للتنمية: 2.1

يرتبط مصطلح التنمية جبميع جماالت حياة اإلنسان. "فيستعمل على سبيل املثال عندما يتم التعبري على 

ال مصطلح التنمية، يتم اإلشارة إىل ظاهرتني. منو حجم اإلنسان أو على منو ذكائه. ومن جهة أخرى، باستعم

ا النمو. ولعل أبرز أمثلة على الظاهرة الثانية فهي منو نشاط معني  ا االنتشار، أما الثانية فيقصد  فاألوىل يقصد 

ا " املرور من وضع بسيط ومؤقت إىل وضع أشد تعقيدا وأكثر  أو منو دولة ما. لذا تعرف التنمية لغويا على أ

  " 4قرارا.است

ويف معظم القواميس يتم ربط مصطلح التنمية عندما يتم التعبري عن اقتصاد الدولة. فتعرف التنمية على 

ا "عملية حتسني نوعي ودائم لالقتصاد ولطرق سريه. ا "التوليف بني 5أ " ويف علم االقتصاد، تعرف التنمية على أ

تمع ما، مما جيع له قادرا على الرفع من ناجته احلقيقي الكلي بصفة دائمة التغريات الذهنية واالجتماعية 

" وجند أن التنمية تعين "قدرة االقتصاد القومي واليت ظروفه االقتصادية األولية ساكنة نوعا ما لفرتة 6ومرتاكمة.

                                                
  .124، ص. 2007عمان، األردن،  حت القریشي، التنمیة االقتصادیة: نظریات وسیاسات وموضوعات، دائر وائل للنشر،مد 1

2 Thierry MONTALIEU, Economie du développement, Editions Bréal, France, 2001, p. 71. 
 .5، ص. 2008عمان، األردن، جر للنشر والتوزیع، الطیب داودي، اإلستراتیجیة الذاتیة لتمویل التنمیة االقتصادیة، دار الف3

4 Encyclopédie de la gestion et du management, sous la direction de Robert LEDUFF, Editions 
DALLOZ, France, 2004, p.270. 
5 Dictionnaire Petit Larousse Illustré, France, 1984 
6 Encyclopédie de gestion et du management, Op.Cit, p.271 
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أو  % 7و % 5طويلة على توليد زيادة سنوية يف الناتج القومي اإلمجايل هلذا االقتصاد مبعدالت ترتاوح ما بني 

تمع عن طريق استنباط أساليب " كما 1أكثر من ذلك. ا " تقدم ا ميكن تعريف التنمية االقتصادية على أ

إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستويات اإلنتاج من خالل إمناء املهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل، 

تمع على مر الزم ومن هذه املفاهيم اخلاصة بالتنمية "هي التقدم " 2ن.هذا فضال عن زيادة رأمسال املرتاكم يف ا

والتطور والتحديث ورمبا التصنيع. ويرجع ذلك إىل أن البلدان اليت حققت الدرجة العليا يف التنمية هي الدول 

  "3واحلديثة والصناعية. املتقدمة واملتطورة

  المفهوم الحديث للتنمية: التنمية البشرية 2.2

ية إىل تراجع املفهوم التقليدي للتنمية الذي يرتكز على اجلانب االقتصادي أدى فشل جمهودات التنملقد 

حلساب مفاهيم حديثة لنفس املصطلح. فربزت على الساحة حماوالت لتحليل التنمية و تعريفها من خالل منظور 

العمل، اجتماعي إنساين تعمل على توفري االحتياجات األساسية لإلنسان الغذاء والسكن والصحة والتعليم و 

انطالقا من أن التنمية ال تقتصر فقط على البعد االقتصادي بل هي أمشل من ذلك حيث تراعي أيضا األبعاد 

االجتماعية منها القدرة على تلبية احلاجيات االساسية للمجتمع والقضاء على الالمساواة والتقليل من الفقر 

 التنمية البشرية. وهي ما تسمى ب والبطالة، 

العامل بأسره  طلح التنمية البشرية نفسه يف اخلطاب االقتصادي والسياسي على مستوىفرض مصو قد 

وتقاريره السنوية عن التنمية البشرية دورا بارزا يف  وخاصة منذ التسعينات، كما لعب الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة

   .املصطلح نشر وترسيخ هذا

ا "يقرتح هذا الربنامج تعريفا جيدا للتنمية البش دف إىل زيادة اخليارات املتاحة  رية حيث يراها أ عملية 

أمام الناس، وتركز تلك اخليارات األساسية يف أن حييا الناس حياة طويلة خالية من العلل وأن يكتسبوا املعرفة وأن 

كيل القدرات حيصلوا على املوارد الالزمة لتحقيق مستوى حياة كرمية. ومن مث فإن للتنمية جانبان، األول هو تش

                                                
المملكة العربیة السعودیة، میشیل تودارو، التنمیة االقتصادیة، ترجمة محمود حسن حسني و محمود حامد محمود، دار المریخ،  1

  . 51، ص.  2006
القاھرة، عیة، محمد عبد العزیز عجمیة و محمد علي اللیثي، التنمیة االقتصادیة: مفھومھا و نظریاتھا و سیاساتھا، الدار الجام 2

  .20، صفحة 2004جمھوریة مصر العربیة، 
  .  6، ص. 2007القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، رشاد أحمد عبد اللطیف، التنمیة االجتماعیة، دار الوفاء للطباعة والنشر،  3
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االت  م املكتسبة يف ا البشرية مثل حتسني الصحة واملعرفة واملهارات. والثاين يتمثل يف انتفاع الناس بقدرا

الشخصية أو االنتاجية أو الثقافية أو االجتماعية أو السياسة. ولكي تكون التنمية البشرية ناجحة فإنه ال بد من 

   "1 تواجد توازن دقيق بني هذين اجلانبني.

ا "نظرية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية جتعل اإلنسان  كما أن هناك من يعرف التنمية البشرية على أ

منطلقها وغايتها، وتتعامل مع األبعاد البشرية واالجتماعية باعتبارها العنصر املهيمن. وتنظر للطاقات املادية 

لتنمية هو خلق بيئة متكن اإلنسان من التمتع حبياة طويلة من شروط حتقيق التنمية. فهدف هذه ا اباعتبارها شرط

  " 2و صحية و خالقة.

ن نظرته اخلاصة للتنمية البشرية، إذ يرى أن "املضمون احلقيقي للتنمية هو احلرية صولالقتصادي أمارتا 

كحرية املرء على اختيار نوع   سواء تعلق األمر باحلرية مبعناها السليب كاحلرية من الفقر مثال أو احلرية مبعناها اإلجيايب

  "3احلياة اليت يرغب فيها.

  التنمية البشرية يؤكد ما يلي :  من جمموع التعاريف املقدمة للتنمية البشرية يتبني أن مصطلح

البشرية النمو االقتصادي وسيلة لضمان حتقيق  إن اإلنسان هو أداة وغاية التنمية حيث تعترب التنمية -

  ذا األخريالرخاء هل

تتضمن العمل على الوفاء  التنمية البشرية تستدعي النظر إىل اإلنسان هدفا يف حد ذاته حنيإن  -

 حباجته اإلنسانية يف النمو 

 اإلنسان هو حمرك احلياة يف جمتمعه ومنظمها ومطورها وجمددها إن -

 تعىن تنمية اإلنسان يف جمتمع ما بكل أبعاده االقتصادية والسياسية وطبقاته إن هدف التنمية -

 االجتماعية، واجتاهاته الفكرية والعلمية والثقافية

  

                                                
القاھرة، وكالة االھرام لإلعالن،  ،  نیویورك، جامعة أكسفورد،1990برنامج االمم المتحدة االنمائیة، تقریر التنمیة البشریة لعام  1

 .  19ص.
الصالح و الدیمقراطیة، مجلة العلوم االنسانیة، السنة الثالثة، العدد   خالل الحكم    من كمال رزیق، التنمیة المستدامة في الوطن العربي 2

  .3ص. ، 2002، 25
، 15قي جالل، مجلة دراسات، عمان، األردن، العدد ترجمة شو –ماریتا صن ألعبد الرزاق العاقل، قراءة في كتاب التنمیة حریة  3

  .210، ص. 2003السنة الرابعة، 
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  :1ومن الباحثني من يرى أن التنمية هي

اية احلرب الثانية وحىت منتصف العقد  )1 التنمية كرديف للنمو االقتصادي: امتدت هذه املرحلة تقريبا منذ 

رد من أمجايل الناتج السادس من القرن العشرين وكانت التنمية يف هذه املرحلة تقاس مبؤشر نصيب الف

  احمللي، ويستخدم هذا املؤشر يف الوقت نفسته مقياسا ملدى النمو االقتصادي املتحقق. 

التنمية باملعىن النمو والتوزيع: ركزت التنمية يف هذه املرحلة اليت غطت الفرتة من منتصف الستينات وحىت  )2

الة والالمساواة. وذلك الن مفهوم مطلع العقد السابع من القرن العشرين على مشكالت الفقر والبط

التنمية مل يعد يعين يف هذه املرحلة كم النمو االقتصادي، وإمنا أيضا كيفية توزيع هذا النمو على السكان 

واملناطق داخل الدولة الواحدة، واستخدم يف سبيل ذلك مؤشرات جديدة يف قياس التنمية إىل جانب 

 ج احمللي. مؤشر متوسط نصيب الفرد من إمجايل النات

التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة/املتكاملة: امتدت هذه املرحلة تقريبا من منتصف السبعينات إىل  )3

النصف الثاين من عقد الثمانينات من القرن العشرين، وظهر يف هذه املرحلة مفهوم التنمية الشاملة اليت 

تمع تم جبميع جوانب حياة ا ، وتصاغ أهدافها على أساس حتسني ظروف تعين تلك التنمية اليت 

السكان العاديني وليس من أجل زيادة معدالت النمو االقتصادي فقط، وكانت هذه التنمية تقاس 

باستخدام املؤشرات األنف ذكرها يف املراحل السابقة إىل جانب جمموعة من املؤشرات اخلاصة بالتغذية 

  والصحة والسكن والتعليم. 

دف إىل ما يلي: ومما سبق يتضح أن    عملية التنمية 

تمع القدرة على  )1 دف إكساب ذلك ا النمو إحداث جمموعة من التغيريات اجلذرية يف جمتمع معني، 

تمع على  الذايت املستمر مبعدل يتضمن التحسن املتزايد يف نوعية احلياة لكل أفراده، مبعىن زيادة قدرة ا

تجدة ألعضائه بالصورة اليت تكفل زيادة درجة إشباعه سامل االستجابة للحاجات األساسية واحلاجات

تلك احلاجة عن طريق الرتشيد املستمر الستغالل املوارد االقتصادية  املتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك 

 االستغالل. 
                                                

مجلة الزیتونة للدراسات والبحوث العلمیة، سلسلة العلوم اإلنسانیة، األردن، ماجدة أبو زنط، قیاس التنمیة المستدامة ومعاییرھا،   1
  .72ص ، 2005،  1، العدد 3المجلد 
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ق التنمية يف جوهرها عملية تغري اجتماعي قد يؤدي إىل تغيريات بنائية مما يطلب بالضرورة التنظيم والتنسي )2

تمع يف عملية إعادة تكامله.   بني خمتلف نواحي التنمية ملساعدة ا

التنمية تتناسب مع كل جمتمع ويفرتض ذلك ليس فقط القدرة على اختيار منط ما من التنمية ولكن أيضا  )3

 ضمان هذا النمط.

مال ولكن تكون التنمية عملية تعاونية وهذا ال يعين أن اجلهد القومي يستطيع وحده أن حيقق استقالال كا )4

التنمية بالضرورة تعاونيا تستلزم التنسيق والتكامل بني البلد الواحد وبالتعاون بني جمموعة البلدان النامية 

  ومبسامهة إضافية من البلدان املتقدمة.

تمعية واإلنتاجية واخلدمية فضال عن  )5 التنمية عملية تكاملية تربط بني خمتلف القطاعات السكانية وا

  بني العرض والطلب القوميني.التكامل 

تمع يف وضع وحتديد أهدافها وبرامج تنفيذها. )6   التنمية تعتمد على املشاركة الواعية لكافة أفراد ا

التنمية تقوم على االبتكار واإلبداع ملواجهة االحتياجات احلقيقية للسكان وذلك فيما يتعلق بالتكنولوجيا  )7

 تمع.املستخدمة وتطويرها وتأصيلها ملصلحة ا

  التنمية المستدامة  .3

تمع، بقضايا البيئية و األفراد ؤسسات و امليئات و اهلتنامي الوعي لدى الدول و  اداشتدمع  مفهوم ظهر ا

ومع  .1972مؤمتر ستوكهومل سنة  يفخطوطه  والذي تبلورت جديد للتنمية اصطلح على تسميته بالتنمية املستدامة

التنمية مت تبين مصطلح  1987البيئة والتنمية املسماة بلجنة بورنتالند سنة تقرير اللجنة العاملية املعنية بنشر 

عديدة إلعطاء مصطلحات مرادفة للتنمية حماوالت املستدامة بشكل رمسي ودائم وهذا بالرغم من وجود 

  املستدامة. 

، إال 1987سنة وهذه احملاوالت ما تزال متواصلة منذ لتنمية املستدامة اتعريف وقد برزت حماوالت عديدة ل

يكاد يكون هناك إمجاع حول فكرة مفادها مادام أن التنمية املستدامة مفتقدة ألساس نظري فكل التعاريف أنه 

  وفيما يلي بعضا من هذه التعاريف. .تبقى جمرد حماوالت
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ا املستدامةالتنمية جلنة برونتالند عرفت  تمع على أ الراهنة  التنمية اليت تأخذ بعني االعتبار حاجات ا
م بدون املساس حبقوق  1992اتفقت دول العامل يف مؤمتر األرض عام و  .ااألجيال القادمة يف الوفاء باحتياجا

 1992على تعريف للتنمية املستدمية يف املبدأ الثالث الذي أقره مؤمتر البيئة والتنمية يف ريو دي جانريو الربازيلية عام 
ا ضرورة إجناز احلق يف الت نمية حبيث تتحقق على حنو متساو احلاجات التنموية والبيئية ألجيال احلاضر على "أ

ا "1واملستقبل. تمع من أجل  وعرفت على أ "نتيجة تفاعل جمموعة يف أعمال السلطات العمومية واخلاصة با
سجام اجتماعي تلبية احلاجات األساسية والصحية لإلنسان. وتنظم تنمية اقتصادية لفائدته والسعي إىل حتقيق ان

تمع بغض النظر عن االختالفات الثقافية اللغوية والدينية لألشخاص ودون رهن مستقبل األجيال القادمة  يف ا
ا. ا "عملية جمتمعية واعية ودائمة موجهة وفق إرادة وطنية مستقلة من  "2على تلبية حاجيا وعرفت كذلك على أ

اسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق منو مطرد لقدرات أجل إجياد حتوالت هيكلية وإحداث تغريات سي
تمع املعين وحتسني مستمر لنوعي ا "وضع مجلة من األهداف يتم من خالهلا " 3احلياة فيه. ةا وتعرف على أ

الرتكيز على األمد البعيد بدل من األمد القصري وعلى األجيال املقبلة بدل األجيال احلالية وعلى كوكب األرض 
امله بدل من دول وأقاليم منقسمة وعلى تلبية احلاجيات األساسية وكذلك على األفراد واملناطق والشعوب بك

ا "التنمية اليت تقضي بتلبية " 4املنعدمة املوارد واليت تعاين من التهميش. وعرفتها اللجنة العاملية للبيئة والتنمية بأ
م إىل حياة أفضل ونشر القيم اليت احلاجات األساسية للجميع وتوسيع الفرصة أمام ا تمع إلرضاء طموحا

تمع إىل حتقيقها بشكل معقول. " ومن 5تشجع أمناطا استهالكية ضمن حدود اإلمكانات البيئية اليت يتطلع ا
ا "تعبري عن التنمية اليت تتصف باالستقرار ومتتلك عوامل االستمرار والتواصل، وهي ليست واحدة من التعاريف  أ

األمناط التنمية اليت درج العلماء على إبرازها، مثل التنمية االقتصادية، أو التنمية االجتماعية، أو الثقافية، بل  تلك
ا، فهي تنمية  هي تشمل هذه األمناط كافة، فهي تنمية  تنهض باألرض ومواردها، وتنهض باملوارد البشرية وتقوم 

                                                
مد غنیم، التنمیة المستدامة من منظور الثقافة العربیة اإلسالمیة، مجلة دراسات العلوم اإلداریة، مجلة ماجدة أبو زنط وعثمان مح 1

، 2009 )، كانون الثاني (جانفي1، العدد 36المجلد عمان، األردن، علمیة محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنیة، 
  .  23ص 

  3ص.  ، نفس المرجع السابقكمال رزیق،  2
سحر قدوري الرفاعي، التنمیة المستدامة مع تركیز خاص على اإلدارة البیئیة: إشارة خاصة للعراق، أوراق عمل المؤتمر العربي  3

، 2007جامعة الدول العربیة،  –، المنظمة العربیة لإلدارة 2006الخامس لإلدارة البیئیة المنعقد في الجمھوریة التونسیة في سبتمبر 
  .24ص.  

4 Marie Claude SMOUTS, Le développement durable, Editions Armand Colin, France, 2005, p.4. 
  . 176، ص.  نفس المرجع السابقعثمان محمد غنیم وماجدة أبو زنط، اشكالیة التنمیة المستدامة في ظل الثقافة االقتصادیة السائدة،  5
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ا " 1القادمة يف التمتع باملوارد األرضية. تأخذ بنظر االعتبار البعد الزمين وحق األجيال ال "وقد عرفت أيضا على أ
ميكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية دون تنمية اجتماعية وأن العوملة االقتصادية مستحيلة دون انتهاج تصرفات 

  "2مسؤولة اجتاه البيئة
ذلك يف تفصيل مفهوم التنمية باإلضافة إىل كامل التعارف املقدمة أعاله، فهناك من يذهب إىل أبعد من 

يندرج حتت خمتلف مفاهيم التنمية املستدامة عدد من القضايا اهلامة يرى أنه املستدامة، حيث أن أحد الباحثني 

  :3أمهها

ن بل للبشرية  أن التنمية املطلوبة ال تسعى لتقدم بشري موصول يف أماكن قليلة ولسنوات معدودات -

  عيداء وعلى امتداد املستقبل البمجع

ال القادمة على توفري أن هذه التنمية هي تنمية تفي باحتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجي -

ا   احتياجا

أن مستويات املعيشة اليت تتجاوز احلد األدىن األساسي من االحتياجات ال ميكن إدامتها عندما تراعي  -

  دطلبات اإلدامة على املدى البعيمستويات االستهالك يف كل مكان مت

أن االحتياجات كما يتصورها الناس تتحدد اجتماعيا وثقافيا، ومن مث فإن التنمية املستدامة تتطلب  -

 اليت ال تتخطى حدود املمكن بيئياانتشار القيم اليت تشجع مستويات االستهالك 

  امة هو:ما تشمل عليه التنمية املستد وعند قيامنا بتحليل خمتلف التعاريف املذكورة أعاله، يتبني لنا أن

الرتكيز على العنصر االجتماعي حبيث ميكن للفقراء احلصول بنفس احلظوظ على املوارد اليت تسمح هلم  )1

  بتحقيق التنمية.

تدمج التنمية املستدامة عنصرا ثانيا وهو األخذ بعني االعتبار طول األمد. هذا العنصر كان مغفال متاما  )2

  ية.يف املمارسات االقتصادية واالجتماعية التقليد

                                                
في المنطقة العربیة: الحالة الراھنة والتحدیات المستقبلیة، مجلة الشؤون العربیة، العدد نوزاد عبد الرحمن الھیتي، التنمیة المستدامة  1

  .104-103ص. ، 2006سنة دولة الكویت، ، 125
2 Jean SUPIZET, le management de la performance durable, Edition d’organisation, France, 2002, 
p.74 

  .103لمرجع السابق، ص نوزاد عبد الرحمن الھیتي، نفس ا 3
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هناك تنسيق جديد بني اإلشكاليات الدولية العاملية واآلفاق الوطنية. فهناك رؤية موحدة مبنية على  )3

  عمليات تعاون يف عامل يشتد بالتنافسية (املنافسة).

  من الضروري وجود نوعني من التضامن:  )4

 ى املصاحل التضامن عرب الزمن: أي بني األجيال والذي مفاده أنه يتعني احلماية واحملافظة عل

 املستقبلية هلؤالء األجيال.

 خالله حماربة الفقر يف الوقت احلايل. تضامن خاص باحلاضر والذي يتعني من  

  أهم العناصر املكونة للتنمية املستدامة هي: إن )5

ضمان النمو االقتصادي:  مستوى الراحة والرفاهية الذي يعيش فيه الشمال حاليا جيب يصله  -

 ال املستقبلية.اجلنوب أيضا وكذلك األجي

احملافظة على املوارد الطبيعية ألجيال املستقبل: ال بد أن يتم تطوير حلول معيشية على املستويني  -

 االجتماعي واالقتصادي تستهلك مواد أولية أقل وكذلك أقل تلوثا.

العمل على التنمية االجتماعية يف كل أحناء العامل: حبيث يتم توفري احتياجات الناس من العمل  -

  الغذاء والتعليم والطاقة والصحة وغريها.و 

للتنمية املستدامة، حيث نرى أن التنمية املستدامة هي  بسيطاوكنتيجة للتحليل أعاله، نقرتح تعريفا 

اىل جانب البعد االقتصادي، والغاية من االجتماعية البيئية و بعاد األراعاة معلى  تمعاالنتيجة احلتمية لرغبة "

وتتحمل مسؤولية حتقيق هاتني زيع العادل للثروات ومحاية مستقبل وفوائد األجيال املقبلة. تشجيع التو ذلك هي 

  الشركات واألفراد.و الدول الغايتني كل من 

، نورد جدوال اقرتحه أحد الباحثني يلخص فيه التطور التارخيي لكل من مفهوم طلبوكخالصة هلذا امل

  النمو والتنمية والتنمية املستدامة. 
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  : تطور مفهوم التنمية ومحتواها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية1ل رقم الجدو 
محتوى التنمية ودرجة   الفترة الزمنية/بصورة تقريبية  مفهوم التنمية  المرحلة

  التركيز
المبدأ العام للتنمية   أسلوب المعالجة

  بالنسبة لإلنسان

1  

التنمية=النمو 
  االقتصادي

        -اية احلرب العاملية الثانية
منتصف ستينات القرن 

  العشرين

اهتمام كبري ورئيس  -
  باجلوانب االقتصادية

اهتمام ضعيف  -
  باجلوانب االجتماعية

  إمهال اجلوانب البيئية -

معاجلة كل جانب من 
  اجلوانب

معاجلة مستقلة عن 
  اجلوانب األخرى

(افرتاض عدم وجود 
تأثريات متبادلة بني 

  اجلوانب جمتمعة)

التنمية  اإلنسان هدف
  (تنمية من أجل إنسان)

2  

التنمية= النمو 
االقتصادي + 

  التوزيع العادي

 -منتصف الستينات
منتصف سبعينات القرن 

  العشرين

اهتمام كبري باجلوانب -
  االقتصادية

اهتمام متوسط  -
  باجلوانب االجتماعية

اهتمام ضعيف  -
  باجلوانب البيئية

معاجلة كل جانب من 
  اجلوانب

ة عن معاجلة مستقل
  اجلوانب األخرى

(افرتاض عدم وجود 
تأثريات متبادلة بني 

  اجلوانب جمتمعة)

اإلنسان هدف 
التنمية/تنمية من أجل 

  إنسان
اإلنسان وسيلة التنمية/ 

  تنمية اإلنسان

3  

التنمية الشاملة= 
االهتمام جبميع 

اجلوانب 
القتصادية 

واالجتماعية 
  باملستوى نفسه

 -منتصف السبعينات
نات القرن منتصف مثاني

  العشرين

اهتمام كبري باجلوانب -
  االقتصادية

اهتمام كبري باجلوانب  -
  االجتماعية

اهتمام متوسط  -
  باجلوانب البيئية

معاجلة كل جانب من 
  اجلوانب

معاجلة مستقلة عن 
  اجلوانب األخرى

(افرتاض عدم وجود 
تأثريات متبادلة بني 

  اجلوانب جمتمعة)

اإلنسان هدف 
أجل  التنمية/تنمية من

  إنسان
اإلنسان وسيلة التنمية/ 

  تنمية اإلنسان
اإلنسان صانع التنمية/ 

  تنمية بوساطة اإلنسان

4  

التنمية املستدمية= 
االهتمام جبميع 

اجلوانب 
القتصادية 

واالجتماعية 
والبيئية باملستوى 

  نفسه

النصف الثاين من مثانينات 
القرن العشرين وحىت وقتنا 

  احلاضر

انب اهتمام كبري باجلو -
  االقتصادية

اهتمام كبري باجلوانب  -
  االجتماعية

اهتمام كبري باجلوانب  -
  البيئية

اهتمام كبري باجلوانب  -
  الروحية والثقافية

معاجلة كل جانب من 
  اجلوانب

معاجلة مستقلة عن 
  اجلوانب األخرى

(افرتاض عدم وجود 
تأثريات متبادلة بني 

  اجلوانب جمتمعة)

اإلنسان هدف 
ة من أجل التنمية/تنمي

  إنسان
اإلنسان وسيلة التنمية/ 

  تنمية اإلنسان
اإلنسان صانع التنمية/ 

  تنمية بوساطة اإلنسان

عثمان حممد غنيم وماجدة أمحد أبو زنط، التنمية املستدامة: فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات املصدر: 

  .34، ص 2006، األردنعمان، قياسها، دار صفاء، 
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 1968"يف سنة  1972هناك من يرجع نقطة بداية االهتمام بالتنمية املستدامة  إىل تقرير نادي روما لعام 

لتقريره  1972مت إنشاء نادي روما الذي يعترب نقطة البداية يف التفكري حول التنمية املستدامة خاصة بعد نشره سنة 

النمو" والذي اعتربه املختصون على أنه نقطة االنطالق يف التفكري يف املسائل البيئية. ويف  دعنون "حدو الشهري امل

نفس الفرتة، شرع خرباء اقتصاديون من العامل بأسره يف البحث يف الرتابطات املوجودة بني البيئة والنمو االقتصادي 

ت تنموية تربط بني البعدين االقتصادي واالجتماعي حيث توصلوا إىل أنه باإلمكان صياغة وتطبيق اسرتاتيجيا

 1987". وهناك من يرجعه إىل سنة 1حتقق يف آن واحد املساواة يف توزيع لثروات وأكثر احرتاما ومحاية للبيئة

الذي نشرته  بورتالنديف تقرير  1987ول مرة عام املعلومات املتوفرة، ظهر مصطلح التنمية املستدامة أل "فحسب

 التحضري ملؤمتر ريو 1989لعاملية للبيئة والتنمية. بعد هذا التقرير قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام اللجنة ا

الذي كان اهلدف األساسي منه حتديد اسرتاتيجيات وتدابري للحد من آثار تدهور البيئة والقضاء دي جانريو 

.و عليها، ودعم التنمية املستدامة    "2السليمة بيئيًا

آخرون بداية الشروع يف التفكري يف التنمية املستدامة إىل السنوات العشرين من نفس القرن. ع كما يرج

فرغم "احلداثة النسبية لفكرة التنمية املستدامة، إال أنه ميكن القول أن هلا تارخيا مشتقا من جمموعة األفكار الذهنية 

" ويواصل نفس 3ر مل مير بشكل منظم وموثق.الواردة يف بعض الكتابات االقتصادية، وإن لوحظ أن هذا التطو 

  : 4الباحث سرده للجذور التارخيية لظهور مفهوم التنمية املستدامة مميزا بني أربعة مراحل

املرحلة األوىل: ترجع إىل الفكر االقتصادي الذي تعرض منذ عقود ملسألة التنمية املستدامة بطريقة غري  )1

عن تراكم الثروات وكذلك ضرورة إدخال التكلفة االجتماعية مباشرة من خالل دراسة التناقض املتولد 

                                                
1 Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises, Développement Durable: un défi pour les 
managers, Editions AFNOR, 2004, p.7 

 خدام المؤشرات القابلة للتطبیقالمركز اإلنمائي دون اإلقلیمي لشمال أفریقیا، وضع واست -األمم المتحدة: اللجنة االقتصادیة ألفریقیا  2
  1، ص.  2001مارس  16- 13فیما یتعلق باألمن الغذائي والتنمیة المستدامة، المغرب، 

القاھرة، عبد الباسط وفا، التنمیة السیاحیة المستدامة بین االستراتیجیات و التحدیات العالمیة المعاصرة، دار النھضة العربیة،  3
  .5ص ، 2005جمھوریة مصر العربیة، 

  5نفس المرجع، ص   4
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لنشاط املشروع يف حساباته االقتصادية وأخريا مسؤولية البشر عن املخاطر العظمى عقب اخرتاع القنبلة 

 الذرية اليت تضع الوجود البشري ذاته على احملك، فهذه املسؤولية تأسست على مبدأ االحتياط

يها الفكر االقتصادي منذ بداية السبعينات على واحد من أهم التناقضات العظمى املرحلة الثانية:  ركز ف )2

هلذه اآللية الرتاكمية، بالبحث عن ما يرتتب عن هذا الرتاكم من إفساد بيئي وتبديد للموارد الطبيعية، مما 

م فرضية الذي قد 1972يتعني حتديد معىن وحمتوى النمو االقتصادي وكذلك إىل تقرير نادي روما لعام 

 احلدود البيئية للنمو االقتصادي. 

املرحلة الثالثة: تتصل باالهتمام املؤسسي الدويل من قبل املنظمات الدولية املعنية باألمر واليت تعود إىل  )3

والذي ميثل الوثيقة املرجعية األساسية  1987الثمانينات من القرن املاضي بنشر تقرير برونتالند سنة 

 للتنمية املستدامة. 

املرحلة الرابعة: تتصل حبدوث التقارب بني إشكالييت النمو والبيئة واليت توصلت إليها القمة العاملية للتنمية  )4

. فخالل هذه القمة بدأ اجلدل االقتصادي حول إشكاليات النمو 2004املستدامة يف جوهانسربغ سنة 

د للبيئة وبالعكس، فإن ، فقد اتضح أن بعض النماذج التنموية تنطوي على إفساايتخذ منحى جديد

بني  مالبيئة الفاسدة تشكل عقبة إلمكانيات التنمية مما يستوجب البحث عن طريقة لتحقيق االنسجا

 اإلشكاليتني، وهو ما أدى إىل ظهور فكرة التنمية املستدامة كحل هلذه األزمة.

ن هناك إمجاع بني مهما كانت اآلراء واألفكار حول نشأة وتطور مفهوم التنمية املستدامة فقد يكو 

ا التنمية املستدامة هي كالتايل   : الباحثني يف املوضوع على أن املراحل اليت تطورت 

املستدامة. لقد  التنمية وبالتايل بالبيئة االهتمام لظهور فكرة الذي يعد أولإنشاء نادي روما  1968يف سنة  )1

 دعا العامل، أحناء خمتلف من أعمال رجال وكذا واالقتصاديني واملفكرين العلماء من هذا النادي عدد ضم

 املتقدمة. الدول النمو يف حدود لتحديد العلمي التطور جماالت ختص إجراء أحباث ضرورة إىل النادي هذا
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تمع تطور حول مفصال تقريرا روما نادي ينشر 1972 سنة يف )2  املوارد باستغالل ذلك وعالقة البشري ا

 الواحد القرن خالل خلال سيحدث هوانه نتائجه، أهم من و ،2010 سنة حىت ذلك االقتصادية، وتوقعات

 .وغريها الرتبة وتعرية الطبيعية املوارد التلوث واستنزاف بسبب والعشرين

 أساسية متغريات مخسة لدراسة منوذجا رياضيا تضمنت النمو واليت حدود بعنوان فورسرت دراسة جاي نشر )3

 هذه أبرزت حيث .تدهور البيئة التغذية، سوء التصنيع، النمو السكاين، الطبيعية، املوارد استنزاف وهي بارزة

 .سنة ثالثني ملدة وذلك األرضي، الكوكب على وأثرها اخلمسة املتغريات هذه اجتاهات الدراسة

مت خالهلا  حيث ستوكهومل، يف البيئة حول املتحدة األمم قمة انعقدت 1972 جويلية من سنة  يف شهر )4

االقتصادية.  واملشكالت البيئة بني الرتابط وضرورة االقتصادية بالتنمية اخلاصة قراراتال من جمموعة عرض

 ضرورة وبالتايل عليها التعدي وتفادي البيئة حتسني أريد إذا التنمية يف األولوية هلا بأن الدول النامية وطالبت

 .والفقرية الدول الغنية بني ما الفجوة تضييق

 مبين انه التقرير أمهية وكانت العاملية البيئة حالة عن تقريرا للبيئة املتحدة مماأل برنامج وضع 1982 سنة يف )5

 من أكثر أن هذا التقرير إىل أشارقد "و  .بالعامل احمليط اخلطر أكدت إحصائية وبيانات وثائق علمية على

 أن ميكن معروفة غري ألوفا وأن االنقراض، إىل طريقها كانت يف واحليوانية النباتية اخلاليا من نوع ألف 25

 طن مليون 990 اهلواء يف 1981 أطلقت عام البشرية األنشطة أن التقرير أفاد كما ائيا.نه اختفت قد تكون

 العالقة، املواد الدقيقة من طن مليون 57و النرتوجني أكسيد من طن مليون  68و الكربيت أكسيد من

   "1متنقلة.و  ثابتة مصادر من الكربون أكسيد أول من طن مليون 177و

 أي وتقومي توجيه منه اهلدف للطبيعة، العاملي امليثاق املتحدة، لألمم العامة اجلمعية أقرت 1982 أكتوبر  يف )6

 اخلطط وضع عند الطبيعي النظام االعتبار بعني األخذ وجيب الطبيعة، على التأثري شانه من نشاط بشري

 .التنموية

 مستقبلنا"بعنوان تقريرا املتحدة لألمم التابعة والتنمية للبيئة الدولية اللجنة قدمت 1987 أفريل من سنة يف )7

 بلورة ومت املستدامة، التنمية عن كامال فصال التقرير اظهر حيث بورتالند بتقرير ويعرف كذلك "املشرتك

                                                
1 Julien HAUMONT et  Bernard MAROIS, Les meilleures pratiques de l’entreprise et de la finance 
durables, Edition Eyrolles, Paris, France, 2010, p. 19. 
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 ابلةق التنمية تكن مل ما الشكل ذا التنمية يف االستمرار ميكننا ال على انه التقرير وأكد هلا، دقيق تعريف

 بيئي.  ضرر دون ومن لالستمرار

 للبيئة،  املتحدة األمم جانريو بالربازيل واليت عرفت مبؤمتر ريو دي يف األرض قمة انعقدت 1992 يف جوان  )8

والتنمية. انعقد  لالستمرار قابلة تنمية إطار يف البيئي التآكل من حتد وتدابري اسرتاتيجيات املؤمتر خصص

حول وضعية كوكب  والعاملية احمللية واملؤمترات الفكرية الندوات األصوات وعقدت هذا املؤمتر بعدما تعالت

 ملا احلالية التنمية اجتاهات يف النظر إعادة ضرورة تدعو إىل الدعوات وبدأت خطر، يف األرض الذي أصبح

ة هي قمة كانت  التنمية املستدامخالل هذه الواستمراره.  بقائه ذايت ألسس تدمري من العامل يشهده

واليت حتدد املعايري االقتصادية واالجتماعية  21املفهوم الرئيسي للمؤمتر، الذي صدرت عنه وثيقة األجندة 

والبيئية لكيفية حتقيق التنمية املستدامة كبديل تنموي للبشرية ملواجهة احتياجات وحتديات القرن احلادي 

مجاعة  وانتباه النووي لتشرنوبيل املفاعل انفجار مثل العامل يف الطبيعية الكوارث غرار على وهذا والعشرين.

 نتائج:  بست املؤمتر خرج وقد بالبيئة، االهتمام ضرورة إىل اخلضر

 البيولوجي للتنوع وأخرى املناخ لتغيري كمعاهدة كونية أمهية ذات مسائل بشأن معاهدة وضع -

 البيئة، بينها ومع فيما العالقات يف ا الشعوب تلتزم مبادئ ويعلن حيدد األرض ميثاق إعالن -

 لالستمرار قابلة على اسرتاتيجيات وتؤكد

 األرض ميثاق لتطبيق 21 أجندة القرن أعمال جدول -

 موارد إىل تفتقر اليت النامية الدول يف خصوصا املعلنة للمبادئ التنفيذية لألنشطة متويل آلية وضع -

ا يف البيئي لدمج البعد إضافية مالية  اإلمنائية سياسا

 الفكرية امللكية حقوق احرتام مع الدول، لكافة البيئية التقنية إتاحة رإقرا -

 .التنفيذ عملية على ستشرف اليت املؤسسات مسألة حبث -

 الدفيئة، الغازات انبعاث من احلد إىل يهدف كيوتو الذي بروتوكول إقرار 1997 ديسمرب شهر يف مت كما )9

 اجلديدة الطاقة نظم استخدام وزيادة املختلفة قتصاديةاال القطاعات يف الطاقة استخدام كفاءة والتحكم يف

 .الدفيئة الغازات المتصاص املتاحة زيادة املصبات إىل إضافة واملتجددة،
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 دف إفريقيا، جبنوب جوهانسبورغ يف املستدامة للتنمية العاملي القمة عقد مؤمتر  2002 يف أفريل من سنة  )10

 :  1خالل من وذلك املستدامة تنميةال بتحقيق الدويل على االلتزام التأكيد

عام  والبيئة للتنمية املتحدة األمم مؤمتر عن والصادر 21 القرن أعمال جدول تنفيذ يف احملرز التقدم تقومي -
1992  

 املستدامة التنمية حتقيق إمكانات يف تؤثر أن ميكن اليت والفرص التحديات استعراض -

 لتنفيذها الالزمة واملالية املؤسسية باتوالرتتي اختاذها املطلوب اإلجراءات اقرتاح -

 .والدولية واإلقليمية الوطنية املستويات على الالزم املؤسسي البناء دعم سبل حتديد -

ا تطور مفهوم التنمية املستدامة.    ويوضح الشكل التايل أهم احملطات اليت مر 

  : المحطات األساسية لتطور مفهوم التنمية المستدامة1الشكل رقم 

  
Source : Karen DELCHET, Qu’est ce que le développement durable, Edition AFNOR, Paris, 

France,  2003, p. 60.  
دف قمة   2009إضافة اىل هذه التواريخ، فقد انعقدت يف شهر ديسمرب من سنة  كوبنهاغن واليت كانت 

اتفاق دويل طموح حول التصدي لظاهرة التغري املناخي بضرورة خفض  إىل حشد الدعم السياسي للتوصل إىل

الغازات الدفيئة املسببة لظاهرة االحتباس احلراري إىل جانب قضايا فرعية أخرى على صلة مبسألة التغري املناخي يف 

                                                
1 Julien HAUMONT et  Bernard MAROIS, Op. Cit., p.19.  
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ا بطريقة تتسم بالنزاهة والتوازن والفعالية. ويكون االتفاق اجلديد بد يال أقوى من بروتوكول  العامل، ومعاجلة أسبا

ويتعلق بوضع الغازات املسببة لالحتباس احلراري كانت قد متت  2012كيوتو الذي ستنتهي مرحلته األوىل ىف عام 

ا القمة خميبة لآلمال. 2005ودخل حيز التنفيذ يف شهر فيفري  1997مناقشته عام  .  إال أن النتائج اليت جاءت 

لعاملي وكذلك املنظمات العاملية املدافعة عن البيئة ذلك أنه مل يتوصل زعماء العامل وقد أثار انتقادات الرأي العام ا

تمعني خالل هذه القمة إىل قرارات صرحية حول النقاط اليت مشلها جدول األعمال وأمهها:    ا

عدم وجود مقرتحات جادة من طرف كل من الواليات املتحدة وكندا واسرتاليا والصني خبفض  -

 لغازات لديها انبعاثات ا

عدم تقدمي تعهد رمسي من طرف الدول املذكورة سابقا بنسب حمددة حول نسبة خاصة خبفض  -

 انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون

.  حيث  2020عدم التوصل إىل نسبة خاصة خبفض انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون حبلول عام  -

فعلى الرغم مما ابدته العديد من  ).%20ئة (كان من املتفق أن تصل النسبة إىل حنو عشرين يف املا

اإلنبعاثات  يفدول العامل بشان وجود هدف عاملي يسعى إىل ضرورة إحداث ختفيضات إمجالية 

 بالنسبة للدول الغنية إال أن االتفاق مل جيرب أي دولة بنسبة حمددة % 40و %25ترتاوح ما بني 

ليت متنح للدول النامية خاصة الفقرية منها من أجل عدم التوصل إىل حتديد مبلغ املسامهات املالية ا -

ا من غاز ثاين اكسيد الكربون. فاالتفاق  ا يف التحكم يف انبعاثا يدعو إىل إليه  املتوصلمساعد

 100إنشاء آلية متويل جديدة للمناخ وإىل احلاجة لتمويل واسع النطاق للبلدان النامية يصل إىل 

ا على مسار تنخفض فيه مليار دوالر سنويًا للسماح لت ا ووضع إقتصادا لك البلدان حبماية غابا

ا يف التكيف مع أثار تغري املناخ. على الرغم من ذلك فإن آلية  نسبة اإلنبعاثات الكربونية وملساعد

 .تطبيقه بقيت غري واضحة
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دات عدة ملفهوم التنمية املستدامة وكانت أكثر االنتقادات وجهت إىل املفهوم الذي لقد وجهت انتقا

نتالند. إن االنتقاد األساسي الذي وجه للتعاريف مبجملها سواء قمنا بسردها أم مل نتناوهلا ر جاء به تقرير جلنة بو 

ا كلها تفتقد إىل غطاء نظري علمي، أي أنه "مادام أن علماء االقتصاد مل  ينظروا بعد للتنمية املستدامة، هو أ

" يف هذا الصدد، هناك من يرى أن التنمية املستدامة ما 1فيبقى تعريف هذا املفهوم ال يرتقى إال إىل جمرد حماوالت.

هي إال "إيديولوجية سياسية مت صياغتها من طرف األمم املتحدة واهلدف من ورائها حث دول العامل الثالث على 

امج البيئي لدول الشمال. على غرار كل إيديولوجية سياسية سواء تلك اخلاصة باحلركات االخنراط يف الربن

االيكولوجية ألمريكا الشمالية اليت ظهرت إىل الوجود مع بداية القرن املاضي أو تلك األوروبية املنبثقة من فكرة 

اية القرن الثامن عشر، فإن تعريف التنمية املس تدامة يبقى دائما ميتاز بالغموض حرية السوق اليت تعود إىل 

 ،النيوكالسيكيوتشوبه مجلة من التناقضات. فسواء الفكر االقتصادي الكالسيكي منذ زمن آدم مسيث أو الفكر 

مل يتم التطرق إىل حتليل اقتصادي جدي وعميق ومل يتم وضع نظرية اقتصادية مفصلة حول التنمية املستدامة. لذا 

صاديني املعاصرين الشروع يف التفكري يف نظرية اقتصادية للتنمية املستدامة وهذا وفق أصبح من الضروري على االقت

وفق منهج آخر. أما يف الفكر النيوكالسيكي، فقد مت  نفس املنهج الذي اتبع يف صياغة نظرية املنافسة الكاملة أو

ا مت إدخال مؤشر مذلك عندالتطرق إىل التنمية املستدامة ولكن بشكل حمتشم جدا كمعاجلة قضية الرفاهية و 

من  وذج للتنمية املستدامة واضح وخالمع ذلك، فرواد هذا الفكر مل يصلوا إىل صياغة منو الدخل القومي الصايف 

وهناك من يرى أن مفهوم التنمية املستدامة "هو " 2الغموض أو التوصل إىل تعريف متفق عليه للتنمية املستدامة.

أن جيب ولكي يرقى اىل البعد الثاين، أي القابلية للتطبيق، فإنه   قابال للتطبيقفهوما ذو بعد فلسفي أكثر منه م

تمع وجزء من تركيبته املعرفية.     "3يكون أحد مكونات ثقافة ا

                                                
، 2007الـتنمیة المسـتدامة بین الحق في استغالل الموارد الطبیعیة والمسئولیة عن حمایة البیئة، أوت  عبدهللا بن جمعان الغامدي، 1

  10صفحة 
2 Ministère de l’industrie du Canada, Le développement durable: concepts, mesures et déficiences des 
marchés et des politiques au niveau de l’économie ouverte, document hors-série n° 16, octobre 1997, 
p.7 
3 Paul DE BAKER, les indicateurs financiers du développement durable, Editions d’Organisation, 
Paris, France, 2005, p. 15.   
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. فهناك من يرى أن التعريف نتالندر املفهوم الذي جاء به تقرير جلنة بو كما انتقد على وجه اخلصوص 
"فاحللقات من الواجب الرتكيز عليها واليت بواسطتها تتحقق التنمية املستدامة.  أغفل مجلة من األبعاد اليت كان

فبالنسبة للبعد  يديولوجي.ربع اليت أغفلها التعريف هي البعد الزمين والبعد املايل والبعد التكنولوجي والبعد اإلاأل
ر مسؤولية اليت يتحملها املاضي. الزمين، فالتعريف أشار ملسؤولية احلاضر واملستقبل يف حتقيق التنمية دون ذك

وبالنسبة للبعد املايل، فالتعريف مل يشري للعبء املايل الذي يتوجب حتمله من أجل التحكم يف املسائل البيئية 
واالجتماعية املاضية واحلاضرة واملستقبلية. أما عن البعد التكنولوجي، فالتعريف ال ينظر إىل التكنولوجيا إال من 

  "1يقود اىل التحلي مببدأ احليطة واحلذر اجتاهها. زاوية سلبية مما
كما انتقدت من جانب آخر وهو اختالف وجهات النظر يف تفسري وتعريف مفهوم التنمية املستدامة. 

وهناك من يرى أن "هذه االختالفات كبرية جدا إىل غاية أن معظم املختصني مل يتوصلوا إىل إمجاع حول العناصر 

" ومن بني االنتقادات أيضا أنه يف التعارف 2ها االستدامة والعناصر األخرى القابلة للقياس.اليت جيب أن تتوفر في

الضرورية. وحتقيق ذلك مبين على عنصر االستدامة ليس  اتتم اإلشارة إىل األجيال املقبلة وضرورة توفري حاجيا

ال، "لن يكون هناك فقط على مستوى الدولة منفردة ولكن على مستوى الكرة األرضية مبجملها. يف  هذا ا

إمجاع بني الدول حول كيفية حتقيق ذلك ألن التعاريف مل تتطرق إىل اإلطار االسرتاتيجي الذي يسمح لدول 

انتقادات أخرى لتعريف برونتالند على وجه اخلصوص منها "عدم  ت" كما وجه3العامل بالقيام بتحقيق االستدامة.

" وانتقد نفس التعريف أيضا لعدم متييزه بني التنمية والنمو 4الطبيعي.دقته فيما خيص موضوع محاية اإلرث 

االقتصادي. "فاملتمعن جيدا يف التعريف سيكتشف أنه ال يوجد فرق بني التنمية والنمو االقتصادي حيث أن 

  "5عي.الرتكيز على هذا األخري يف املاضي هو الذي أدى إىل فقدان التوازن على املستوى االيكولوجي واالجتما

                                                
1 Paul DE BAKER, Op. Cit., pages 16-18. 
2 Ministère de l’industrie du Canada, La mesure du développement durable: étude des pratiques en 
vigueur, document hors série n° 17, novembre 1997, p.2 
3 Nina KOUSNETZOFF, Le développement durable: quelles limite à quelle croissance, Edition 
découverte – collection repères, 2003, p.96 
4 Xavier THUNIS, le développement durable: une seconde nature, cycle de conférences organisé par 
les facultés universitaire saint Louis de Bruxelles en partenariat avec la fondation pour les générations 
futures, septembre à décembre 2004, p.2 
5 Xavier THUNIS, Op.Cit., p.2. 
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القضية هي قضية نوعية النمو وكيفية توزيع منافعه وليس جمرد عملية توسع اقتصادي ال تستفيد منه سوى ذلك أن 

أقلية من املالكني الرأمساليني. فالتنمية جيب أن تتضمن تنمية بشرية وبيئية شاملة والعمل على حماربة الفقر عرب 

  إعادة توزيع الثروة.

 

حىت تكتمل الدراسة النظرية ملفهوم التنمية املستدامة، فإنه من الضروري دراسة كل من أبعادها ومراحل 

  تطورها وكذلك أهم االنتقادات املوجهة هلا. وهذه النقاط هي حمتوى هذا املبحث.

 

ا "تنمية بأبعاد ثالثة مرتابطة ومتكاملة يف إطار تفاعلي يتسم هناك من يعرف التنمي ة املستدامة على أ

ا مفهوم التنمية 1بالضبط والتنظيم والرتشيد للموارد. " ويرى باحثون آخرون أن " أهم اخلصائص اليت جاء 

تمع. احثني يف دراسة أخرى هلم أن " ويرى نفس الب2املستدامة هو الربط العضوي التام ما بني االقتصاد والبيئة وا

"التنمية املستدامة ذات أبعاد خمتلفة، فهي ال ترتكز على اجلانب البيئي، بل تشمل أيضا جوانب اقتصادية 

واجتماعية، وجتدر اإلشارة إىل أن هذه األبعاد مرتابطة ومتداخلة ومتكاملة وال جيوز التعامل معها مبعزل عن بعضها 

ا مجيعا تكرس م "وقد سبق هؤالء الباحثني خرباء برنامج األمم 3تنمية املستدامة.البادئ وأساليب البعض، أل

كثريًا ما يستخدم مفهوم التنمية املستدامة كمؤشر ألمهية إتباع املتحدة اإلمنائي حول هذه األبعاد إذ أكدوا أنه"

ذلك فقط بل يشمل الرتكيز على  األساليب اإلدارية البيئية إال أن حقيقة مفهوم التنمية املستدامة ال يقتصر على

  " 4بيئيًا واجتماعيًا ومؤسسيًا قوامه التنمية البشرية. اإدارية اقتصادية تتضمن منظور  اسرتاتيجية

                                                
عمان، األردن، عثمان محمد غنیم وماجدة أحمد أبو زنط، التنمیة المستدامة: فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا، دار صفاء،   1

  .39، ص 2006
الطبعة األردن، عمان، باتر محمد علي وردم، العالم لیس للبیع: مخاطر العولمة على التنمیة المستدامة، دار األھلیة للنشر والتوزیع،   2

  .189، ص 2003األولى 
ماجدة أبو زنط وعثمان محمد غنیم، التنمیة المستدامة من منظور الثقافة العربیة اإلسالمیة، مجلة دراسات العلوم اإلداریة، مجلة   3

، 2009الثاني (جانفي) ، كانون 1، العدد 36المجلد عمان، األردن، علمیة محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنیة، 
  .23ص 

  .18، الصفحة نفس المرجع السابق –برنامج األمم المتحدة اإلنمائیة  4
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 من هذه التعاريف يتبني أن التنمية املستدامة هي تنمية بثالثة أبعاد، االقتصادي واالجتماعي والبيئي، أي

على اجلانب البيئي فقط بل تشمل أيضا اجلوانب االقتصادية واالجتماعية وكل التنمية املستدامة تنمية ال تركز أن 

  بعد من هذه األبعاد يتكون من جمموعة عناصر. 

  واجلدول التايل يوضح أبعاد التنمية املستدامة وعناصرها:

  التنمية المستدامةاألساسية بعاد األ: 2الجدول رقم 

  بيئيالبعد ال  البعد االجتماعي  البعد االقتصادي
  النظم اإليكولوجية  املساواة يف التوزيع  النمو االقتصادي املستدمي

  الطاقة  احلراك االجتماعي  كفاءة رأس املال
  التنوع البيولوجي  املشاركة الشعبية  إشباع احلاجات األساسية

  اإلنتاجية البيولوجية  التنويع الثقايف  العدالة االقتصادية
  لتكييفالقدرة على ا  استدامة املؤسسات  

ة، عثمان حممد غنيم وماجدة أبوزنط، إشكالية التنمية املستدامة يف ظل الثقافة االقتصادية السائداملرجع: 
لد ،األردنعمان، اجلامعة األردنية،  –دراسات، جملة علمية حمكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي  ، 35ا

  .177، ص.  2008، جانفي (كانون الثاين) 1العدد 

 

  :1يتمثل ترابط أبعاد التنمية املستدامة الثالثة فيما بينها وفق أحد الباحثني املختصني يف ما يلي

النظام املستدام اقتصاديا هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع واخلدمات بشكل مستمر  اقتصاديا: )1

، وان العام وى معني قابل لإلدارة من التوازن االقتصادي ما بني الناتج العام والدينوأن حيافظ على مست
  مينع حدوث اختالالت اجتماعية ناجتة عن السياسات االقتصادية.

النظام املستدام بيئيا جيب أن حيافظ على قاعدة ثابتة من املوارد الطبيعية، جتنب االستنزاف الزائد  بيئيا: )2

يوي واالتزان اجلوي وإنتاجية الرتبة احلوغري املتجددة، ويتضمن ذلك محاية التنوع للموارد املتجددة 
  واألنظمة البيئية الطبيعية األخرى اليت ال تصنف عادة كموارد اقتصادية.

                                                
  .189باتر محمد علي وردم، نفس المرجع السابق، ص  1
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ق العدالة يف التوزيع، وإيصال اخلدمات االجتماعية  يقحتيكون النظام مستداما اجتماعيا يف  اجتماعيا: )3
  ىل حمتاجيها واملساواة يف النوع االجتماعي واحملاسبة السياسية واملشاركة الشعبية.كالصحة والتعليم إ

  كما أن الشكل التايل يعطي صورة أخرى هلذا الرتابط.
 : ترابط أبعاد عملية التنمية المستدامة2الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 
 
، 2006،األردنء، عمان، ا وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها، دار صفااملصدر: عثمان حممد غنيم وماجدة أمحد أبو زنط، التنمية املستدامة: فلسفته

 .41ص 
 

  وقد حاول آخرون متثيل العالقة بني األبعاد الثالثة بشكل أكثر دقة وهو كالتايل: 
إن كل بعد من األبعاد الثالثة يتكون من عدد من املنظومات الفرعية األخرى أو العناصر واليت حيددها 

  الشكل التايل:
 : تداخل أبعاد عملية التنمية المستدامة3لشكل رقما

  

  

  

 

فاء، عمان، املصدر: عثمان حممد غنيم وماجدة أمحد أبو زنط، التنمية املستدامة: فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها، دار ص
  .42، ص 2006، األردن

 
البعد 

القتصاديا  

  النمو -
  المساواة -
 الكفاءة -

  المشاركة الشعبیة -
  الحراك االجتماعي -

  الھویة الثقافیة -
 التطویر المؤسسي -

  النظم االیكولوجیة -
  الطاقة -

  التنوع البیولوجي -
 القضایا البیئیة -
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ملستدامة هي أبعاد مرتابطة لتنمية ااألساسية لبعاد األىل أن إعلى إشارة السابقان  نالشكالحيتوي 

ا منظومات فرعية ملنظومة التنمية املستدامة.   ومتداخلة ومتكاملة، وميكن التعامل معها على أ

وهناك من يرى أن التنمية املستدامة تتألف من ثالثة عناصر رئيسية هي النمو االقتصادي والعدالة 

  :1االجتماعية ومحاية البيئة

تمع إىل أقصى حد والقضاء على دخل إىل املبدأ الذي يقضي بزيادة ويستند  العنصر االقتصادي، .أ  ا

و األمثل وبكفاءة. ويشري مفهوم "االحتياجات" حالفقر من خالل استغالل املوارد الطبيعية على الن

  هم األولوية األوىل.ءالياألساسية لفقراء العامل الذين ينبغي إ

طبيعة والبشر، وإىل النهوض برفاه الناس، وحتسني سبل ويشري إىل العالقة بني ال العنصر االجتماعي، .ب 

احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية األساسية، والوفاء باحلد األدىن من معايري األمن، واحرتام 

حقوق اإلنسان، كما يشري إىل تنمية الثقافات املختلفة، والتنوع والتعددية، واملشاركة الفعلية للقواعد 

 لقرار.الشعبية يف صنع ا

ويتعلق باحلفاظ على قاعدة املوارد املادية والبيولوجية وعلى النظم األيكلوجية والنهوض  العنصر البيئي، .ج 

  ا.

متشابكة إال أن "النظر إىل التنمية املستدامة خيتلف حسب زاوية املقاربة أو  عناصروبالرغم من أن هذه 

األهداف االقتصادية أكثر من غريها كما يؤكد البيئيون  منهجية وخلفية التحليل، فاالقتصاديون سوف يركزون على

على أمهية محاية الطبيعة ويشدد االجتماعيون على مبادئ العدالة االجتماعية وحتسني نوعية احلياة. وهلذا ختتلف 

ال.2تعريفات االستدامة من اختالف املنظور.   " إن وجهة النظر هذه يتقامسها معظم الباحثني يف هذا ا

 

                                                
  .102ص  نفس المرجع السابق،نوزاد عبد الرحمن الھیتي،  1
  .189باتر محمد علي وردم، مرجع السابق، ص   2
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باإلضافة إىل األبعاد الثالثة السالفة الذكر، هناك من يضيف بعدا رابعا ويسمى بالبعد التكنولوجي وهناك 

". إن هذا البعد هو الذي يهتم بالتحول إىل تكنولوجيات أنظف وأكفأ تنقل 1من يسميه "بالبعد اإلداري والتقين

تمع إىل  عصر يستخدم أقل قدر من الطاقة واملوارد وأن يكون اهلدف من هذه النظم التكنولوجية إنتاج حد ا

أدىن من الغازات وامللوثات واستخدام معايري معينة تؤدي إىل احلد من تدفق النفايات وتعيد النفايات داخليا. 

"من أجل حتقيق التنمية املستدامة، فإنه  فالبعد التكنولوجي هو عنصر مهم يف حتقيق التنمية املستدامة، ذلك أنه

البد من التحول من تكنولوجيا تكثيف املواد إىل تكثيف تكنولوجيا املعلومات وهذا يعين التحول من االعتماد 

على رأس املال اإلنتاجي إىل االعتماد على رأس املال البشري ورأس املال االجتماعي وبالتايل فإن التنمية املستدامة 

حتدث فقط إذا مت اإلنتاج بطرق ووسائل تعمل على صيانة وزيادة خمزون رأس املال بأنواعه اخلمسة ميكن أن 

املذكورة، وعليه فإن العمليات االقتصادية األساسية الثالث املمثلة يف اإلنتاج والتوزيع واالستهالك البد أن يضاف 

  "2إليها عملية رابعة هي صيانة املوارد.

ال، فإن هن   :3اك من يرى أنه من أجل حتقيق التنمية املستدامة جيب مراعاة عدة أمور أمههايف هذا ا

  استخدام تكنولوجيا أنظف. -

  احلد من انبعاث الغازات. -

  استخدام قوانني البيئة للحد من التدهور البيئي. -

  إجياد وسائل بديلة أو طاقة بديلة للمحروقات مثل الطاقة الشمسية وغريها. -

  بقة األوزون.احليلولة دون تدهور ط -

                                                
  .36فس المرجع السابق، ص. خالد مصطفى قاسم، ن 1
عثمان محمد غنیم وماجدة أحمد أبو زنط، التنمیة المستدامة: فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا، نفس المرجع السابق، ص   2

45.  
  .36خالد مصطفى قاسم، نفس المرجع السابق، ص.   3



 29

كما أن بعض املختصني حاولوا إدماج بعد خامس ضمن أبعاد التنمية املستدامة ومسي بالبعد الثقايف. 

 "1بعد املصادقة على االتفاقية الدولية حول التنوع الثقايف. 2005"وقد جاءت حتمية إدماج هذا البعد منذ سنة 

  عد الثقايف وفق هذا الشكل: وقد مت متثيل أبعاد التنمية املستدامة بعد إدماج الب

  : البعد الثقافي ضمن مرتكزات التنمية المستدامة4شكل رقم ال

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 ,Développement durable et solidarité internationale : enjeux, bonnes pratiquesاملرجع: 
propositions pour un développement durable du sud et du nord, Haut conseil de la coopération 

internationale, Paris, France, juin 2006, page 15 
  

ويسمى بالبعد  السياسي. هذا األخري يرمز إىل أن تطبيق  اسادس اكما يرى باحثون آخرون أن هناك بعد

ستخدام ساواة يف توزيع املوارد بني أبناء اجليل وبني األجيال وكذلك االاملاحلكم الدميقراطي هو الذي يسمح 

  عقالين للموارد الطبيعية.ال

  

                                                
1 Haut conseil de la coopération internationale, développement durable et solidarité internationale: 
enjeux, bonnes pratiques, propositions pour un développement durable du sud et du nord, Paris, 
France, juin 2006, p.15. 

 

التنمیة 
 المستدامة

 فعالیة اقتصادیة  توازن بیئي

رقي 
 اجتماعي 

 تنوع ثقافي

 حكم دیمقراطي
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اليت أعطيت حول التنمية املستدامة، يتضح أن التنمية املراد حتقيقها تقوم على من خالل كل التعاريف 

مبدأ االستدامة. هذه األخرية سنحاول تفصيلها من خالل هذا املبحث وذلك بالتطرق إىل ماهيتها وقياسها 

  .عادهاوأب

 

، أصبحت االستدامة مدرسة فكرية تنتشر يف أحناء العامل املختلفة، وخصوصا 1992منذ قمة األرض عام 

يف أوربا والواليات املتحدة األمريكية، وتتبناها جمموعة من املؤسسات واهليئات الرمسية واألهلية، وتعمل من أجل 

  تطبيقها. 

تعريف التنمية املستدامة، توصلنا إىل أن التنمية املستدامة هي تلك التنمية اليت تضمن يف كما سبق يف 

ال الذي وقت نفس  ا ا تمع النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية ومحاية البيئة، أي أ يشرتك فيه كل من ا

ال هو ما أصطل   على تسميته باالستدامة.  حوالبيئة واالقتصاد. هذا ا

ا "فه كيفية حتقيق النمو الذي يأخذ بعني االعتبار ويراعي اجلانب   ذه األخرية يراها البعض على أ

اإلنساين بكل أبعاده، االقتصادية واالجتماعية واألخالقية ولن يتم ذلك دون القضاء على كل أشكال 

تمع أي بني خمتلف الفئات اليت تشك له وكذلك بني دول االختالالت والفوارق سواء كانت داخل نفس ا

ا "ليست فقط ما جيب تركه كإرث 1الشمال واجلنوب أو بني خمتلف األجيال ". وتعرف االستدامة على أ

ال هلم مفتوحا حول كيفية التصرف فيها من أجل تلبية  لألجيال املقبلة كموارد طبيعية ولكن ترك ا

م. ا " اتعريفنتالند تعريف ومنهجية جلنة برو ". وهناك من يستنبط من 2احتياجا عدم آخر لالستدامة ويراها أ

                                                
1 Christian BRODHAG, Développement durable – responsabilité sociétale des entreprises, congrès 
international avec exposition d’innovations le management durable en action, 4 – 6 septembre 2004 
Université de Genève, Suisse, p.3    
2 Olivier GODARD, L’entreprise économique du développement durable – enjeux et politiques de 
l’environnement – cahiers français n° 306, France, p.54. 
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يف اجلنوب واالستعاضة عنها بأمناط استهالكية وإنتاجية  وأاستمرارية األمناط االستهالكية احلالية سواء يف الشمال 

 ذلك أن. 1"مستدامة، وبدون حتقيق مثل هذه التطورات فال جمال لتطبيق حقيقي ملفاهيم التنمية املستدامة الشاملة

االرتباط املتبادل الوثيق ما بني التنمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية وأنه ال ميكن يؤكد على "تقرير برونتالند 

االستدامة وهناك من يرى أن  "2سياسة مستدامة بدون دمج هذه املكونات معا. وأ اسرتاتيجيةتطبيق أية  وأإعداد 

على بالقدرة . فالنسبة للعديد من األفراد ترتجم االستدامة هي "موضوع معقد وأحيانا يساء فهمه واستخدامه

التعامل مع البيئة بأسلوب صحيح. وال يعين ذلك فقط ختفيض أو تقليل العوادم واحلماية وتكرير العوادم أو 

على النفايات. وتتطلب عملية فهم وتطبيق االستدامة إدراكا جديدا للعامل ونظمه الطبيعة وإدراكا لتأثري تصرفاتنا 

وكآخر تعريف نقدمه لالستدامة، يرى صاحبه أن االستدامة هي "عبارة عن  "3املوارد وعلى األجيال القادمة.

نسيج جيب أن يلف مجيع أوجه احلياة، ويرتب علينا حتديات لتطبيق املصفوفات اجلديدة واحللول املناسبة يف 

"تكلفة حقيقية" وهي عبارة عن جمموع التكاليف  قراراتنا اليومية، وترتجم االستدامة إىل خيارات وكل خيار له

  "4البيئية واالجتماعية واالقتصادية مقابل املنافع العائدة من كل خيار.

يرى أحد املختصني أنه من أجل "تفسري فكرة االستدامة، يتم االعتماد على مؤشرين األول وهو مؤشر و 

ية والذي يسمح بقياس املساحة املستغلة من أجل التنمية. التنمية البشرية والثاين هو ما يسمى مبؤشر البصمة البيئ

ن مها الشرطان الالزمان لتحقيق االستدامة. وميثل الشكل املوايل كيفية حتقيق التوافق بني املؤشرين من ان املؤشر اهذ

  أجل حتقيق االستدامة.

  
                                                
1 Ballet J, Dubois J.L et Mathieu F.R., «Le développement socialement durable: un moyen d’intégrer 
capacités et durabilité », Septembre 2003. 3ème Conférence sur l’approche des capabilités à 
l’Université de PAVIE, Italie, 2003, p. 5. 
2 Ballet J, Dubois J.L et Mathieu F.R., Op. Cit., p. 5. 

  .178عصام فھم العربید، نفس المرجع السابق، ص  3
  .178عصام فھم العربید، نفس المرجع السابق، ص  4
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  : شروط تحقيق االستدامة5الشكل رقم 

 
  

Christian BRODHAG, Le développement durable du concept à l'action : le SD 21000, 
Ecole Supérieure de Commerce Clermont Ferrand, Jeudi 11 mars 2004, p. 7. 

اهلدف اخلاص مبؤشر التنمية إن الشكل أعاله يدل على أنه من أجل حتقيق االستدامة البد من أن 

هكتار لكل إنسان. انطالقا من  1,9 فيجب أن يكونأما مؤشر البصمة اإليكولوجية  0,8 ن يكونأجيب البشرية 

وأن املساحة  0,8أي اقتصاد ميتاز باالستدامة إذا كان مؤشر تنميته البشرية يقل عن "هذا، فإنه ال ميكن اعتبار أن 

  " 1,9.1عن كل إنسان تزيد عن 

  لوضع احلايل لالستدامة.ويوضح الشكل املوايل حالة العامل فيما يتعلق با

 

 

                                                
1 Christian BRODHAG, Développement durable – responsabilité sociétale des entreprises, SMIA 03 
congrès international sur le management durable en action, 4 – 6 septembre 2004 Université de 
Genève, Suisse, 4 septembre 2003, p. 1. 
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 : الواقع الحالي لالستدامة في العالم6الشكل رقم 

 
Christian BRODHAG, Le développement durable du concept à l'action : le SD 21000, Ecole 

Supérieure de Commerce Clermont Ferrand, Jeudi 11 mars 2004, p. 8. 

وفر الشرطان املذكوران سالفا. يمن الشكل أعاله يتبني أن االقتصاد العاملي ال ميتاز باالستدامة ألنه ال ف

ا متتاز مبؤشر تنمية بشرية عال جدا يرتاوح بني  ) إال أن مؤشر 1وواحد ( 0,8"فبالنسبة لدول العامل املتقدم فإ

الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأسرتاليا. وعلى  ويأيت على رأس هذه الدول 2البصمة اإليكولوجية أعلى من 

يف حني أن مؤشر البصمة  0,3العكس من ذلك، فإن الدول النامية متتاز مبؤشر تنمية بشرية متدين جدا وصل إىل 

  "2.1اإليكولوجية ضعيف جدا حيث أن مؤشر كل هذه الدول أقل من 

  الذكر لالستدامة: التعاريف السابقة فيهاتشرتك ميكن استخالص العناصر التالية واليت  ريفاتعال منو 

يف اجلنوب واالستعاضة عنها بأمناط  وأعدم استمرارية األمناط االستهالكية احلالية سواء يف الشمال  )1

التطورات فال جمال لتطبيق حقيقي ملفاهيم  استهالكية وإنتاجية مستدامة، وبدون حتقيق مثل هذه

 التنمية املستدامة الشاملة. 

                                                
1 Christian BRODHAG, Développement durable – responsabilité sociétale des entreprises,  Op. Cit., p. 
2. 
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ملنظور االقتصادي الذي ينظر إليه لالستدامة، فهناك ا اختالف املنظورباالستدامة مفاهيم لف ختت )2

من املنظور االقتصادي، تعين االستدامة و . املنظور االجتماعي للتنمية املستدامةو املنظور البيئي و 

عادة مبعدالت استمرارية وتعظيم الرفاه االقتصادي ألطول فرتة ممكنة، أما قياس هذا الرفاه فيكون 

الطعام واملسكن الدخل و الدخل واالستهالك ويتضمن ذلك الكثري من مقومات الرفاه اإلنساين مثل 

بعديها االقتصادي واالجتماعي معا، فاالستدامة تعين م.  أما يف والنقل وامللبس والصحة والتعلي

 التعليم والعدالة. ا الصحة و همهأفرص احلصول على العمل واخلدمات العامة و  توفرياالهتمام ب

 والشكل التايل يوضح جيدا هذا الرتابط:

 ترابط األبعاد الثالثة لالستدامة: 7الشكل رقم 

 
Beat BURGENMIER, Economie du développement durable, 2eme édition, Edition DE 

BOECK, Bruxelles, Belgique, 2005, p. 49. 

 

هناك من يرى أن فكرة االستدامة تعتمد على مؤشرين األول  بيئي ويسمى بالبصمة االيكولوجية والثاين 

اجتماعي ويسمى مبؤشر التنمية االجتماعية. فالبصمة االيكولوجية تسمح بقياس املساحة املستغلة من اجل 

الفقر والبطالة ونوعية احلياة والتعليم والنمو بني ما يشمله  التنمية. أما مؤشر التنمية االجتماعية فيشمل من

.  1. فاالقتصاديات اليت متتاز باالستدامة هي تلك اليت تسعى إىل توفري واحرتام الشرطني معا ويف آن واحدالسكاين

أن ينزل عنه إىل حد أدىن ملستوى املعيشة ال ينبغي  باإلنسانالوصول بدون  التنمية االجتماعيةفال ميكن حتقيق 
                                                
1 Christian BRODHAG, Développement durable – responsabilité sociétale des entreprises, congrès 
international avec exposition d’innovations le management durable en action, 4 – 6 septembre 2004 
Université de Genève, Suisse, p.3 
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، وكذلك األمن والتأمني اإلنسانتوفري التعليم والصحة واملسكن املالئم والعمل املناسب لقدرات ويكون ذلك "ب

  تكافؤ الفرص. االستغالل وعدماالجتماعي، والقضاء على 

ة ال وبالرغم من هذا االهتمام املتزايد بتحقيق االستدامة إال "أن واقع احلايل للدول خاصة منها النامي

يسمح بتحقيق تلك التنمية املستدامة وهذا نظرا لتفاقم الفقر بكل أشكاله ومكوناته وأمهها األمية، تفاقم البطالة، 

  ".1ارتفاع نسبة الوفيات وغريها

ومن االستدامة يتضح أن املسألة االجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنمو والتطور االقتصادي وأن حتقيق 

مير عرب معاجلة املسائل االجتماعية ومن بينها وأمهها مشكلتا العمل والبطالة. فيمكن اعتبار  التنمية املستدامة

مع األمن واالستقرار االجتماعي، ونفي  هاحللقة املفقودة يف معادلة النمو والفقر، وترابطاتهذين األخريين مبثابة "

ترات االجتماعية والعنف وانعدام األمن. ذلك يكون بتجاوز حقوق اإلنسان وانعدام الكرامة وتصاعد خطر التو 

ومن مثّ فإن السعي للوصول إىل املستوى الالئق للعمالة املنتجة يكون حجر الزاوية يف التنمية والقضاء على 

لذلك فإن حتسني معدالت النمو االقتصادي يشمل من بني ما يشمله احلد من الفقر. ولن يكون ". 2الفقر

 أن حيد من الفقر بشكلٍ فعال إال من خالل تنشيط منو العمالة واخنفاض البطالة.مبقدور أي منو يف االقتصاد 

دف إىل توفري الشروط اليت تسمح لألجيال  و"االستدامة االجتماعية هي إحدى مكونات التنمية البشرية و

اهم يف توفري عناصر املستقبلية باحملافظة على الكرامة اإلنسانية ويتطلب ذلك حماربة عند األجيال احلاضرة مما يس

  "3النمو على املدى الطويل لألجيال املستقبلية.

 1995أقر مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية يف سنة ويرتبط الفقر ارتباطا وثيقا بالعمل والبطالة. فقد 

. كما أنه يوجد "4املنعقد بكوبنهاجن بشأن التنمية االجتماعية على "وجود الصلة بني القضاء على الفقر والعمالة

ارتباط مباشر بني املكونات النوعية للعمالة من حيث درجة التأهيل والتدرب والكفاءة وبني الفقر وإنتاجية العمل. 

                                                
1 Saida HENNI, Op.Cit., p.4. 

العلوم سلسلة   -لعمالة والفقر في البلدان النامیة، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة نور الدین ھرمز، النمو وا 2
  3ص.   – 2007)1) العدد (29المجلد ( ، األردن،االقتصادیة والقانونیة

3 Saïda HENNI, Pauvreté de capacité et développement durable en Algérie, The 4th International 
Conference on the Capability Approach “Enhancing Human  security”4-7 September 2004, University 
of Pavia, Italy, p.9 
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"فتحسني اإلنتاجية مصدر حيوي للتحسينات املستدامة وغري التضخمية يف مستويات املعيشة وفرص العمل واحلد 

   "1من الفقر.

  ختلفة لقياس االستدامة يف اجلدول التايل :وميكن تلخيص املؤشرات امل

  : مؤشرات قياس االستدامة3الجدول رقم 
  االستدامة البيئية  االستدامة االجتماعية  االستدامة االقتصادية  القضية

  المياه
ضمان إمداد كاف ورفع كفاءة استخدام 

  املياه يف التنمية الزراعية والصناعة
تأمني احلصول على املياه النظيفة 

كافية لالستعمال املنزيل والزراعة ال
  الصغرية لألغلبية الفقرية

ضمان احلماية الكافية للمستجمعات املائية 
واملياه اجلوفية وموارد املياه العذبة وأنظمتها 

  االيكولوجية

  الغذاء
رفع اإلنتاجية الزراعية واإلنتاج من أجل 
حتقيق األمن الغذائي الوطين واإلقليمي 

  روالتصدي

حتسني اإلنتاجية وأرباح الزراعة الصغرية 
  وضمان األمن الغذائي املنزيل

ضمان االستخدام املستدام واحلفاظ على 
األراضي والغابات واملياه واحلياة الربية واألمساك 

  وموارد املياه.

  الصحة
زيادة اإلنتاجية من خالل الرعاية 
الصحية والوقائية وحتسني الصحة 

  لعملواألمان يف مواقع ا

فرض معايري للهواء واملياه والضوضاء 
حلماية صحة البشر وضمان الرعاية 

  الصحية األولية لألغلبية الفقرية

ضمان احلماية الكافية للموارد البيولوجية 
  واألنظمة االيكولوجية واألنظمة الداعمة للحياة

المأوى 
  والخدمات

ضمان اإلمداد الكايف واالستعمال 
  ونظم املواصالتالكفء ملوارد البناء 

ضمان احلصول االستخدام املستدام أو 
املثايل لألراضي والغابات والطاقة واملوارد 

  املعدنية

ضمان االستخدام املستدام واملثايل لألراضي 
  والغابات والطاقة واملوارد املعدنية

  الطاقة
ضمان اإلمداد الكايف واالستعمال 
الكفء للطاقة يف جمال التنمية الصناعية 

  واصالت ولالستعمال املنزيلوامل

ضمان احلصول على الطاقة الكافية 
لألغلبية الفقرية خاصة بدائل الوقود 

  اخلشيب

خفض اآلثار البيئية للوقود احلفري على النطاق 
احمللي واإلقليمي والعاملي والتوسع يف تنمية 

  واستعمال الغابات والبدائل املتجددة األخرى

  التعليم
 لكل القطاعات ضمان وفرة املتدربني
  االقتصادية األساسية

ضمان اإلتاحة الكافية للتعليم للجميع 
  من أجل حياة صحية ومنتجة

إدخال البيئة يف املعلومات العامة والربامج 
  التعليمية

  الدخل
زيادة الكفاءة االقتصادية والنمو وفرص 

  العمل يف القطاع الرمسي
دعم املشاريع الصغرية وخلق الوظائف 

  الفقرية يف القطاع غري الرمسي لألغلبية
ضمان االستعمال املستدام للموارد الطبيعية 
الضرورية للنمو االقتصادي يف القطاعات الرمسية 

  وغري الرمسية

املصدر: باتر حممد علي وردم، العامل ليس للبيع: خماطر العوملة على التنمية املستدامة، دار األهلية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 
  .194، ص األردن، عمان، 2003
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 استدامةاالستدامة وفق نفس التصنيف الذي أعطي ألبعاد التنمية املستدامة وهي  أنواعيصنف الباحثون 

  اقتصادية وبيئية (إيكولوجية) واجتماعية. 

ا واالستدامة حسب البعد االقتصادي هي "محاية ا االقتصادية: االستدامة )1 لقدرات اإلنتاجية وتوفريها وضما

تمع ما أن يكتسب التنمية بشكل ال متناه سواء من جانبه التقين والتكنولوجي أو  ا ميكن  من جيل آلخر و

  " 1من جانب القدرة على ضمان مستويات دخل متنامية من جيل آلخر.

من املنظور االقتصادي الكالسيكي فوهنا البد من التفرقة بني نظرتني خمتلفتني لالستدامة االقتصادية. 

قياس هذا الرفاه مبعدالت ويتم البحت، تعين االستدامة استمرارية وتعظيم الرفاه االقتصادي ألطول فرتة ممكنة، 

الطعام واملسكن والنقل كالكثري من مقومات الرفاه اإلنساين   انيتضمنن ان األخري اهذو  .الدخل واالستهالك

أما من املنظور االقتصادي  وهي تعين األكثر واألفضل نوعية من كل هذه املكونات.وامللبس والصحة والتعليم 

قصد باالستدامة توفر الغذاء والطاقة واملواد اخلام واملستلزمات اإلنسانية األخرى بكميات للتنمية املستدامة، في

 اسرتاتيجيب توفر احتياطي مطلوبة وبتكلفة معقولة وهذه املوارد هي رأس املال اخلاص بكوكب األرض مما يستوج

مع العمل على زيادة هذه املوارد واستغالهلا االستغالل األمثل. ويتمثل حتقيق االستخدام األمثل هلذه املوارد عن 

  طريق:

  استخدام كافة املوارد بأقصى كفاءة ممكنة وبالتايل تقليل الفاقد إىل أدىن حد ممكن -

  ك املوارد عندهعدم جتاوز املعدل الذي ميكن إعادة توليد تل -

 تقليل استخدام املوارد غري املتجددة أو االستغناء عنها إن أمكن -

 حتقيق أقصى استخدام ممكن للموارد املتجددة -

وهي " أسلوب تنمية يقود حتما إىل محاية املوارد الطبيعية الضرورية لضمان محاية البشر   :البيئية ستدامةاال )2

ي حبيث ال يقود إىل تدهورها بشكل حمسوس عن طريق التلوث وتراكم واهلواء واألرض والتنوع البيولوج ءكاملا

                                                
1 Olivier GODARD,  Op.Cit., p.69. 
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ثاين أكسيد الكربون والقضاء على طبقة األوزون والقضاء على املساكن الطبيعية اليت تسمح بضمان التنوع 

 "1البيولوجي ويكون ذلك عن طريق حماربة التلوث والتقليل من استهالك الطاقة ومحاية املوارد غري املتجددة.

ا ويعزون ذلك بتحقيق ما يسمى بالكفاءة البيئية اليت مبويرتجم هذا البعد  فهوم رعاية البيئة أو االعتناء 
  تؤدي إىل:

  خلق القيمة -
  جودة احلياة -
  رعاية البيئة -
  جودة السلع واخلدمات -
  االستهالك القابل لالستمرار والتطور -
  نظافة العمليات والتوزيع. -

واليت تعين أن  ،ن يف مقاربتهم للتنمية املستدامة على مفهوم احلدود البيئيةيركز البيئيو ففي البعد البيئي 

لكل نظام بيئي طبيعي حدودا معينة ال ميكن جتاوزها من االستهالك واالستنزاف وإن أي جتاوز هلذه القدرة 

ين دائما وضع احلدود الطبيعية يعين تدهور النظام البيئي بال رجعة. وبالتايل فإن االستدامة من املنظور البيئي تع

  .السكاين والتلوث وأمناط اإلنتاج السيئة واستنزاف املياه وقطع الغابات واجنراف الرتبة أمام االستهالك والنمو

وفق هذا البعد، فاالستدامة هي "القدرة على توفري املوارد واحلقوق اليت تسمح للبشر  االجتماعية: ستدامةاال )3

ل على احلاجيات األساسية من أكل وصحة وتربية وتعليم وسكن وكذلك بضمان الرفاهية يف العيش كاحلصو 

احلصول على اخلدمات والسلع سواء كانت عينية أو معنوية واملسامهة يف احلياة السياسية ومحاية حقوقهم. 

تمع والسهر على توفري نسيج اجتماعي  لتحقيق هذه االستدامة، يستوجب وجود تآلف داخل نفس ا

ن التوترات والصراعات السياسية واالقتصادية وااليكولوجية واليت تشجع على تفاقم منسجم بعيدا ع

 "2الالمساواة.

فاالستدامة االجتماعية هي الوضع الذي يكون فيه البشر قادرين على النمو والتطور عن طريق املساواة 

بالتايل فإن فقدان األمان يؤدي إىل يف الدخل والثروة ومواجهة البطالة وارتفاع البطالة وارتفاع معدالت اجلرمية و 

                                                
1 Marie Claude SMOUTS, Op.Cit., p.5. 
2 Marie Claude SMOUTS, Op.Cit., p.6. 
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دمار بيئي. والفقر هو أكرب املهددات لألمن االجتماعي واالقتصادي وحماولة حتدي الفقر واإلقالل منه يتمثل يف 

  أمرين:

زيادة االستخدام اإلنتاجي للموارد األكثر توافر لدى الفقراء وهو العمل ويتطلب ذلك وضع سياسة  -

  سسات االجتماعية والسياسية والبنية التحتية والتكنولوجيا.احلوافز واالهتمام باملؤ 

الصحية وتنظيم األسرة والتغذية  ةتوفري اخلدمات االجتماعية األساسية للفقراء ومن أمهها الرعاي -

  والتعليم األساسي.

وهذان العنصران ال يستغين أحدمها عن اآلخر، وهناك عدة مؤشرات لقياس األمن االجتماعي 

  وتتكون من:واالقتصادي 

  مستويات الدخل والثروة -

  احلالة الصحية والغذائية -

  توزيع الدخل والثروة -

  إمكانية التمتع باحلريات األساسية -

  إمكانية الوصول للموارد -

  املستويات التعليمية -
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ائيا على االعتقاد السائد والذي مفاده أن  بالنمو االهتمام إن ظهور مفهوم التنمية املستدامة قضى 

يؤدي حتما إىل اإلضرار بالبيئة والعكس عندما يتعلق األمر بتطبيق السياسات البيئية، فإن ذلك يقلص من 

مستويات النمو االقتصادي. فكان لربوز مفهوم التنمية املستدامة الدور يف التوفيق بني املفهومني وذلك بتطبيق 

ما يف آن واحد ودون  ا   لتفريط يف أي واحد منهما.آراء وأفكار مبنية على مراعا

النمو وقت التنمية املستدامة تضمن يف نفس لقد اتضح من خالل ما مت تناوله يف هذا الفصل أن 

ا تضمن التنمية االقتصادية االقتصادي  العدالة يف نفس الوقت و والتنمية مبفهومها التقليدي واحلديث، أي أ

تمع وهي االقتصاد و شرتك ستدامة ميكن لثالثة جماالت خمتلفة أن ت. فبواسطة التنمية املاالجتماعية ومحاية البيئة ا

 ىكيفية حتقيق النمو الذي يراعهذه األخرية هي اليت تبني   االستدامة.كما أن اشرتاكهما يسمح بتحقيق . ةوالبيئ

ا تساعداالقتصادي واالجتماعي و  بعدفيه  الفوارق القضاء على كل أشكال االختالالت و على  البيئي، كما أ

تمع أي بني خمتلف الفئات اليت تشكله وكذلك بني دول الشمال واجلنوب أو بني  سواء كانت داخل نفس ا

  .خمتلف األجيال
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ا تؤدي دورا حيويا يف التن 21 األجندة توصف مية االجتماعية واالقتصادية للبلدان. املؤسسات بأ

متثل اليوم إحدى القضايا اإلدارية املهمة بالنسبة للمؤسسات االقتصادية اليت تريد أن صبحت التنمية املستدامة وأ

 يفيكون هلا مستقبل يف القرن الواحد والعشرين، حيث أن األداء االجتماعي والبيئي اجليد ميثل عامال رئيسيا 

ومع تبين املؤسسات االقتصادية ملبادئ التنمية املستدامة ظهرت مفاهيم كثرية حة يف هذه الشركات. األعمال الناج

  وهلذا املفهومذا املفهوم، ومن تلك املفاهيم ما يعرف باملسؤولية االجتماعية للشركات.  اترتبط ارتباطا مباشر 

سبية واملشاركة األخالقية واملواطنة التشاركية واالستدامة العديد من املسميات منها املسؤولية التشاركية واملشاركة احملا

  وغريها. 

من خالل هذا الفصل سنحاول التعريف باملسؤولية االجتماعية للشركات وبأمهيتها وبكيفية تطبيقها من 

ات طرف املؤسسات مركزين على أن تبين املؤسسات االقتصادية ملبادئ التنمية املستدامة مير حتما عرب إشباع رغب

  ما يسمى بأصحاب املصاحل. 
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يتناول هذا املبحث بالدراسة كل من مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات و تطور هذا املفهوم يف 

  أدبيات األعمال وأخريا االنتقادات اليت وجهت له. 

 

الربط بني السياسات التنموية إن ما مييز الوضع على املستوى العاملي يف جمال التنمية املستدامة هو غياب 

والسياسات البيئية واالجتماعية، إذ يالحظ وجود فجوات عميقة بني السياسات التنموية والسياسات البيئية 

دول. ومن بني ما ترتب على ذلك أن ظهرت آراء تنادي بوقف التنمية أو تغيري واالجتماعية املتبعة من طرف ال

اجتاهها تفاديا لإلضرار البيئي وحتقيقا للعدالة االجتماعية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه مما ال جدال فيه هو أنه ال 

 ميكن االستمرار بالتنمية دون ميكن إيقاف التنمية من أجل حتقيق السالمة البيئية والعدالة االجتماعية، كما أنه ال

مراعاة اآلثار البيئية واالجتماعية للمشاريع االقتصادية، وبالتايل بات من الضروري العمل على التوفيق بني التنمية 

تمع.    والبيئة وا

امتازت به االنشطة االقتصادية يف كل احلضارات اليت  إن هذا الوضع ليس وليد العصر احلايل، بل هو ما

ا البشرية. فدائما وجد االنسان نفسه غري قادر على حتقيق التوافق بني رغبته امللحة على إشباع املتطلبات مرت 

ا الطبيعة واليت منها يستمد احتياجاته من أجل حتقيق  املتزايدة للمجتمع الذي يعيش فيه وندرة املوارد اليت متتاز 

تمع  وترقيتهما يعدا من املوضوعات املهمة واألساسية واملرتبطة تلك الرغبات. فموضوع االهتمام بالبيئة وا

  بتصرفات االنسان وتعامله مع الغري وهذا على مر العصور.  

يالحق  اأصبحت ضرورة التوفيق بني املسائل التنموية واملسائل البيئية واالجتماعية هاجسنتيجة لذلك، 

من التلوث واإلضرار البيئي وباحلد األدىن من استهالك البشرية مجعاء. فكيفية حتقيق تنمية اقتصادية بأقل قدر 

ا عند رسم سياسات التنموية  املوارد الطبيعية وحتقيق العدالة االجتماعية أصبح من املتطلبات اليت جيب مراعا

 للدول وأصبح التفكري يف احللول الالزمة للمشاكل البيئية واالجتماعية عند إقامة املشاريع االقتصادية والسهر
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ا كل من الدول واحلكومات وكذلك  والسعي الدائم على تطبيقها من طرف هذه املشاريع ضرورة ملحة تلتزم 

ال البيئي هو نتاج للتطور االقتصادي احلديث والذي املؤسسات االقتصادية، وهذا نظرا ألن  تفاقم الوضع يف ا

ت إىل ظهور ظواهر متفاوتة للتدهور أدى إىل ظهور تكتالت يف شكل مؤسسات اقتصادية. هذه األخرية أد

البيئي واليت هي نتيجة أنشطة هذه املؤسسات االقتصادية والنامجة عن التصنيع املكثف واالستعمال الالحمدود 

للموارد الطبيعية احملدودة واالعتماد الالمتناهي على التطورات التكنولوجية املتسارعة. إن قيام املؤسسات 

جلائر للموارد الطبيعية من جهة وغياب وعدم االلتزام مبعايري احلفاظ على البيئة من جهة االقتصادية باالستغالل ا

تمع بصفة عامة. "فمن بني  االتلوث وما ترتب عليهتفاقم ظاهرة دى اىل أأخرى هو الذي  من آثار على ا

خرية يف حتقيق ندرة املخاطر اليت جنمت عن ممارسة هذه املؤسسات ألنشطتها االقتصادية هو مسامهة هذه األ

املوارد على الرغم من أن هذه املوارد ضرورية هلا حىت ميكن ان حتقق منوها وتضمن بقاءها. وبالتايل، فإن املؤسسة 

جتد نفسها أمام اشكالية كيفية املواصلة يف مزاولة نشاطها االنتاجي وحتملها ملسؤوليتها النامجة عن هذا النشاط 

  " 1ندرة املوارد واالضرار بالبيئة. واليت تؤدي اىل املسامهة يف

بعد احلرب العاملية الثانية وما ترتب على ذلك من إحداث تلوث   ماويرجع االهتمام بالبيئة عامليا "إىل 

ذا املوضوع حول العامل. " فخالل تلك الفرتة طرحت إشكالية جديدة 2كبري لفت انتباه الكثري من املهتمني 

بيئة يف ظل وجود اخلطر البيئي الناجم عن النشاط الصناعي والذي قد يرتتب عليه تكمن يف كيفية احلفاظ على ال

ا. وبغرض معاجلة هذا الوضع املتدهور، شرعت الدول واهليئات  كوارث تتعدى حميط املؤسسة اىل البيئة احمليطة 

عمل على متابعة أحوال البيئة الدولية وعلى رأسها أجهزة األمم املتحدة للتعاون والتنمية احلفاظ على البيئة على ال

ا لتقييم وقع اعلى املستوى العاملي من أجل فهم  ألخطار البيئية. وقد مت "بلورة جمموعة من املنهجيات موثوق 

اجتماعية متفق عليها حبد  –االنشطة التنموية، والتكنولوجيات املستحدثة بالذات، على البيئة ومبعايري اقتصادية 
                                                
1 Michel CAPRON et Françoise QUAIREL-LANOIZELEE, la responsabilité sociale de l’entreprise, 
Edition la découverte, Paris, France, 2007, p. 5. 

للشركات المساھمة السعودیة : الشركة السعودیة للصناعات  عوض بن سالمة الرحیلي، االفصاح البیئي التطوعي في التقاریر المالیة 2
جامعة عین الشمس، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، العدد  –األساسیة كدراسة حالة، المجلة العلمیة لالقتصاد واالدارة، كلیة التجارة 

  . 255، ص. 2005الثالث، یولیو 
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، وبدأنا نتحدث عن احلدود القصوى لقدرة البيئة على استيعاب امللوثات والنفايات وتدويرها أدىن من امجاع اآلراء

" فنشطت احلكومات يف اقامة أدوات ضبط األحوال 1يف عجلة التحوالت الطبيعية لنعيد استخدامها لغرض آخر.

ا واجراءات الرقابة والعالج.  البيئية والرقابة عليها ويف اصدار التشريعات اليت حتدد مستويات التلوث املسموح

باإلضافة اىل ذلك، ازدهرت صناعة معدات التحكم يف التلوث ودرء املخاطر البيئية وأصبحت من بني االنشطة 

االقتصادية األكثر حتقيقا ملستويات مردودية عالية. بالرغم من ذلك، فإن هذا الوضع مل حيظ مبوافقة املؤسسات 

" وقد ترتب عن 2تكلفة تشييد وتشغيل املنشآت الصناعية.زيادة ذلك أنه "أدى اىل االقتصادية واالقبال عليه، 

ا اجتاه احلماية واحلفاظ على البيئة لصاحل الدول  مثل هذه املواقف أن ختلت املؤسسات االقتصادية عن مسؤوليا

سة االقتصادية واحلكومات، "أين أخذت هذه األخرية على عاتقها تصليح األخطاء اليت تسببت فيها املؤس

ال التكنولوجي، حيث أصبح تصليح األضرار اليت حلقت  والنامجة عن مستويات التطور اليت عرفتها خاصة يف ا

  "3بالبيئة من مسؤولية الدولة وليس من اختصاص املؤسسة االقتصادية.

ا من جرا ء ممارستها ألنشطتها إن ما مييز املؤسسات االقتصادية يف ما يتعلق بالبيئة واألضرار اليت تلحق 

ا مع عماهلا، ذلك أن التطور  االنتاجية ينطبق أيضا على الوضع االجتماعي خاصة يف ما يتعلق بعالقا

التكنولوجي الذي تنسب اليه كل املشاكل البيئية هو أيضا سبب املشاكل اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية وتوفري 

ثة املطبقة يف جمال االنتاج هي اليت قادت اىل إحداث التغيري يف ظروف العمل املناسبة. فالتكنولوجيات احلدي

الطرق واألساليب االنتاجية. فالسعي املستمر لتحسني مستويات االنتاجية قاد إىل اعادة النظر يف أمناط العمل 

 داخل الورشات، مما ترتب عليه تغري ظروف العمل ومنه ظهور اعتبارات جديدة تربط العالقة بني املؤسسة

  وعماهلا، مما جنم عنه مسائل اجتماعية مل تكن معروفة قبل تبين املؤسسات للفكر التايلوري والفوردي يف االنتاج. 

ا للعامل وذلك  ولكي يتم تصحيح هذا الوضع اقتصاديا، فإنه يتعني على املؤسسات االقتصادية تغيري نظر

واخلســائر قصــرية األجــل واالهتمــام بالعائــد املرتتــب علــى بتقليـل االهتمــام فقــط باالعتبــارات الــيت تركــز علــى األربــاح 
                                                

دراسات حول الواقع البیئي في الوطن العربي والدول النامیة، سلسلة عالم المعرفة، أسامة الخولي، البیئة وقضایا التنمیة والتصنیع :  1
  13، ص. 2002مطابع السیاسة، الكویت، سبتمبر 

  .14نفس المرجع السابق، ص.  2
3 Michel CAPRON et Françoise QUAIREL-LANOIZELEE, Op. Cit., p. 6. 
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حتتــوي علــى املزيــد مــن املمارســات األخالقيــة التواصــلية البيئيــة يف األجــل الطويــل ويكــون ذلــك بانتهــاج توجهــات 

أنــه عنــدما ســائدا والــذي مفـاده والصـديقة للبيئــة واألكثـر عدالــة اجتماعيــا، وهـذا علــى عكــس االعتقـاد الــذي كـان 

ألمر بتطبيق السياسات االجتماعية و البيئية، فإن ذلك يقلص من مستويات النمو االقتصادي. ولقـد مسـح يتعلق ا

ــة املســتدامة   ةتحقيــق توفيــق بــني هــذين املعتقــدين وذلــك بتطبيــق آراء وأفكــار مبنيــة علــى مراعــاببــروز مفهــوم التنمي

ويكـــون ذلـــك بتبـــين تفـــريط يف أي واحـــد منهمــا، االبعــاد االقتصـــادية والبيئيـــة واالجتماعيــة  يف آن واحـــد و دون  ال

ــة املســتدامة يف اإلدارة والتســيري.  ــال، فــإن األجنــدة املؤسســات االقتصــادية ملبــادئ التنمي املنبثقــة مــن  21يف هــذا ا

والـذي اعتمـده زعمـاء أكثـر  1992مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية الذي عقد يف ريو دي جـانريو يف عـام 

ا تؤدي دورا حيويا يف التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان، انطالقا من  من مئة بلد قد "وصفت املؤسسات بأ

مهما كان شكلها أو حجمها أو طبيعة نشاطها أو مكان تواجدها تتحمل املسؤولية عـن مبدأ أن هذه املؤسسات 

    "1األثر البيئي للنشاط الذي متارسه.

توجهــات املؤسســات االقتصــادية الــيت أصــبحت تتحلــى بتصــرفات جمتمعيــة حيــث  لقــد قــاد ذلــك إىل تغــري

تمع، وأن مهمتها مل تصبح تكمن يف توزيع االرباح على محلة األسهم  "أصبحت أحد أكرب األطراف الفاعلة يف ا

ـا علـى خمتلــف األطـراف ذات ا تمعيــة يف انتـاج وتوزيــع ثروا " 2ملصــلحة.فقـط ولكـن أيضــا أن تتحمـل مسـؤوليتها ا

وتولد على ذلك أن "أبدت املؤسسات االقتصادية خالل التسـعينات مـن القـرن املاضـي اسـتعدادها علـى أن تكـون 

مشاريعها االقتصادية مسؤولة اجتماعيا،  فشرعت يف انتهاج تصرفات جمتمعية من خالل وضع مواثيق ألخالقيات 

ادرت بعض كربيات الشـركات العامليـة اىل انشـاء مـديريات األعمال ومواثيق بيئية واجتماعية. وخالل نفس الفرتة، ب

  "   3مركزية للتنمية املستدامة واليت اصبحت تأخذ على عاتقها تربير ممارسات املؤسسة يف جماالت التنمية املستدامة

                                                
1 Geneviève FERONE et autres, Op. Cit., p. 45. 
2 Michel CAPRON, comptabilité sociale et sociétale, dans Bernard COLASSE « Encyclopédie de 
comptabilité, contrôle de gestion et audit », Editions Economica, Paris, France, p. 407. 
3 Anne-Catherine MOQUET, de l’intégration du développement durable dans la stratégie au pilotage 
et à l’instrumentation de la performance globale, Revue management et avenir, Paris, France, 2005/1, 
n° 3, p. 154.   
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ويف ظل الفكر احلديث للمؤسسة االقتصـادية، أصـبحت هـذه األخـرية شـريكة يف التنميـة املسـتدامة حيـث 

ضــافة اىل تعظــيم الرحبيــة وجــب عليهـا مراعــاة معــايري أخــرى و الــيت منهـا محايــة البيئــة و العدالــة االجتماعيــة. أنـه باإل

ـا، وجـب عليهـا أن تأخـذ  ومن هذا املنطلق، فإن أي مؤسسة اقتصادية تسعى إىل إدماج التنميـة املسـتدامة يف إدار

تمع الـذي تنشـط يف وسـطه وهـذا بعني االعتبار اآلثار املرتتبة عن أي نشاط متارسه ومدى تأ بعيـدا عـن ثريه على ا

تطلبات اليت تفرضها القوانني والتشـريعات كحمايـة البيئـة واحلفـاظ علـى احملـيط مـن خـالل إدارة املشروط و الااللتزام ب

ط النفايات والتقليل من االنبعاثات من غبار وغازات وتوفري الصحة والسالمة للعمال وللمجتمع احمللـي الـذي تنشـ

فيـه، فإنــه يتحــتم علــى هــذه املؤسســات أن تأخــذ مزيــدا مـن اخلطــوات بصــفة طوعيــة مــن أجــل حتســني نوعيــة احليــاة 

تمع احمللي وللعاملني وكذلك للمجتمع بصفة عامة.   ا

تمع أن  ُسمى باملسؤولية ويعترب كل املختصني يف جمال البيئة وا هذه املسؤولية هي جزء من ما ي

واليت تدل على أن املؤسسة جيب أن تتحلى باملسؤولية عن تأثري أنشطتها على أصحاب االجتماعية للشركات 

ما يعرف باملسؤولية  من أهم املفاهيم املرتبطة مباشرة بالتنمية املستدامة بالنسبة للمؤسسةاملصاحل وبشكل فعلي. 

يتم تداوهلا عند التطرق إىل  يعد مفهوم املسؤولية االجتماعية من أهم املفاهيم اليت، إذ للشركات االجتماعية

ا "التطبيق العملي ذلك أن  املؤسسات االقتصادية و دورها يف التنمية املستدامة هذه املسؤولية يراها البعض على أ

مفهوم التنمية املستدامة يرتبط مباشرة مبفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات ف 1للتنمية املستدامة داخل املؤسسة."

تطبيقه سيتم إحداث القطيعة بني املفهوم الكالسيكي للمؤسسة والذي يعترب هدف املؤسسة  والذي من خالل

االقتصادية هو تعظيم الرحبية للمسامهني. فمحافظة املؤسسة االقتصادية على بقائها ومنوها حيتم عليها أن تعمل 

مل فيها، وأن السعي الدائم على حتقيق أهداف أخرى ألطراف داخلية وأخرى خارجية موجودة يف البيئة اليت تع

  .واملستمر اىل حتقيق هذه األهداف يرتتب عليه حتمل املؤسسات االقتصادية جلملة من املسؤوليات

 
                                                
1 Groupe One, Guide de l’entreprise responsable, Economie Ethique, Editions Labor, Bruxelles, 
Belgique, 2003, p.15. 
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قتصادية يعد مفهوم املسؤولية االجتماعية من أهم املفاهيم اليت يتم تداوهلا عند التطرق إىل املؤسسات اال

كما أن   أورد الباحثون يف شأنه وجهات نظر متعددة وخمتلفة.ودورها يف التنمية املستدامة. يف هذا الصدد 

ا للمسؤولية االجتماعية للشركات. سنحاول لمنظمات وهيئات حم ية ودولية دأبت على اعطاء تعاريف خاصة 

     تناول أمهها من خالل هذا املطلب.

 تماعية للشركات : تعريف المسؤولية االج .1

صادرة من يصادف كل من يبحث يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات العشرات من التعاريف 

األكادميية. أما  دراساتتوجهني يف تعريف املسؤولية االجتماعية للشركات. فالتوجه األول وهو ما تتفق حوله ال

املنظمات واهليئات احمللية والدولية، وبطبيعة احلال إن  نالتوجه الثاين وهو ما اجتمعت حوله التعاريف الصادرة م

   .من قام بتقدميها نظر وجهات باختالفمعظمها خمتلف 

آلرشي كارول بالنسبة للتعاريف اليت اقرتحها األكادمييون املمثلون يف علماء االقتصاد واإلدارة، فقد صدر 

Archie B Caroll  قدم للمسؤولية  اأكادميي اتعريف 37احصاء أكثر من "مت  2010سنة حبثا يؤكد فيه أنه حلد هذه

تقدمي التعاريف الصادرة عن املنظمات لنبدأ بعرض التعاريف األكادميية مث ننتقل بعدها " 1االجتماعية للشركات.

  واهليئات ذات الشأن.

ركات املسؤولية االجتماعية للش Peter DRUCKER عرف بيرت دروكرقد األكادميية، ف دراساتبالنسبة لل

تمع الذي تعمل فيه. ا "التزام منظمة األعمال جتاه ا " وقد عرفها بشكل غري مباشر االقتصادي الليربايل 2أ

ا "استعمال  1970سنة  Milton FRIEDMANميلتون فريدمان  يف مقال صدر جبريدة نيويورك تاميز على أ

أن حترتم قواعد اللعبة أي باالعتماد على التنافس  املؤسسة ملواردها والقيام بأنشطة موجهة لتعظيم أرباحها شريطة

                                                
1 Archie B CAROLL et Kareem M SHABANA, The business case for corporate social responsibility: 
a review of concepts, research and practice, International journal of Management review, USA, 2010, 
p. 86., disponible sur le site internet www.audencia.edu, consulté le 11 janvier 2011   
2 Archie B CAROLL, Corporate Social responsability : evolution of a defitional construct, Business 
Society, USA, 1999, vol. 38, n° 3, p. 286, disponible sur le site internet : www.bas-sagepub.com at 
universitat autonoma de Barcelona, oct. 13, 2009. 
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 أنصارها ابرز من يعد واليت خرىأ نظر وجهة ومن "1احلر يف السوق دون اللجوء إىل الطرق املغشوشة وإىل التحايل.

 املسؤولية مفهوم أن" يرى الذي Paul SAMUELSONبول ساميولسن  املعروف االقتصاد رجل ومؤيديها

 جيب اليوم عامل يف املؤسسات االقتصادية أن إىل يشري كما. معا واالجتماعي االقتصادي لبعدينا ميثل االجتماعية

 أن إذ .تبنيها يف اإلبداع حنو تسعى نأو  أعماقها، يف تغوص أن جيب بل االجتماعية، املسؤولية  باالرتباط تكتفي أال

ال هذا يف إبداعها  املصاحل، أصحاب لدى مركزها ويعزز الطويل، ىاملد على أرباحا للمنظمة حيقق أن نهأش من ا

املسؤولية  Keith Davisدافيس ويرى كيث  "2.كبري بشكل احلكومية الضغوط جتنب على يساعدها كما

ا "االجتماعية  تتمثل يف حتقيق التوازن بني األهداف االجتماعية واألهداف االقتصادية وذلك من خالل أ

تعريفا للمسؤولية االجتماعية  فقد أعطى  Carroll الباحث كارول أما  "3.تلفةمواجهة التحديات االجتماعية املخ

تمع من املنظمات يف النواحي االقتصادية، التشريعية، األخالقية والتقديرية.معتربا إياها للشركات   "4"ما يتوقعه ا

 نالتنمية املستدامة كريستيااألكادميي الفرنسي املختص يف جماالت عالقة املؤسسة االقتصادية بعرفها وأخريا 

ا  Christian BRODHAGبرودهاق  ئية الهتمامات االجتماعية والبيا"األخذ بعني االعتبار بصفة طوعية على أ

مع أصحاب املصاحل. فاملسؤولية  االتجارية وكذلك يف عالقا األنشطته من طرف املؤسسات أثناء أدائها

ا هو التزامات قانونية سارية املفعول ولكن أيضا الذهاب إىل ما هو أبعد االجتماعية ال تعين فقط املطابقة لكل م

 "5من ذلك ويكون باالستثمار يف الرأمسال البشري ويف البيئة ويف العالقات بني أصحاب املصاحل.

  أما التعاريف املقدمة من طرف املنظمات واهليئات الدولية، فيمكن تقدمي مجلة منها وهي كما يلي : 
                                                
1 Milton Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York 
Times Magazine, September 13, 1970. Copyright , 1970 by The New York Times Company, 
disponible sir le site internet communic ation responsable www.communicationresponsable.fr, 
consulté le 20 novembre 2009.    
2 Keith DAVIS, The case for and against business assumption of responsabilities, The academy of 
management Journal, vol/ 16, n° 2, Jun 1973, p.312, disponible sur le site internet www.audencia.edu, 
consulté le 20 novembre 2009. 
3 Archie B CAROLL, Op. Cit., p. 272. 

فؤاد محمد حسن و ماجد مبخوت جعبل، مدى إدراك المدراء لمفھوم المسؤولیة االجتماعیة واألنشطة المترتبة علیھا: دراسة تحلیلیة  4
مل مقدمة إلى المؤتمر األول للمسؤولیة االجتماعیة للشركات، آلراء المدیرین العاملین في عینة من المنظمات الصناعیة، ورقة ع

  .4، ص.  2008أكتوبر الیمن، مركز دراسات وبحوث السوق و المستھلك، صنعاء، 
5 Christian Brodhag, Le développement durable, Colloque INAISE (International Association of 
Investors in Social Economy), Mulhouse, France, 23 mai 2002, p.2 
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"جتنيد كل طاقات املؤسسة كي : هي   ORSEرصد الفرنسي للمسؤولية االجتماعية للشركاتتعريف امل )1

تساهم بشكل اجيايب إىل جانب كل الفاعلني العموميني يف التنمية املستدامة ويكون ذلك بإدماج األبعاد 

 " 1املستدامة.االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف أنشطتهم وهذا حىت تصبح متوائمة مع أهداف التنمية 

ا الشركات : هي " commission européenne تعريف االحتاد األوريب )2 الطريقة اليت جيب أن تعمل 

واملؤسسات لدمج االهتمامات والقضايا االجتماعية والبيئية واالقتصادية يف صنع القرار واسرتاتيجيات 

فافية وحماسبة ليتم تطبيق أحسن وسياسات وقيم وثقافة الشركة والعمليات واألنشطة داخل الشركة وبش

وتلتزم باحلفاظ  ،املمارسات. وتعمل على تطبيق القوانني والتعليمات اليت هلا عالقة مبكافحة الفساد والرشوة

 "2على الصحة والسالمة ومحاية البيئة وحقوق اإلنسان والعمال.

ا  )3 موعة من التعاريف للمسؤولية ، فقد قدمت جموالتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمترويف دراسة قام 

  : 3البعض منها كما يلي عرضاالجتماعية للشركات قدمتها هيئات ومنظمات دولية ميكن 

 قبل من املستمر االلتزامهي  االجتماعية: املسؤولية املستدامة للتنمية العاملي األعمال جملستعريف  -

ً  بالتصرف األعمال شركات  نوعية حتسني على والعمل االقتصادية التنمية حتقيق يف واملسامهة أخالقيا

م،  العاملة للقوى املعيشية الظروف تمع وعائال تمع احمللي وا  .ككل وا

 التجارية األعمال ممارسات للشركات االجتماعية املسؤولية تعين: األعمال لقادة الدويل املنتدىتعريف  -

مِّمت متعلمجوا املوظفني واحرتام أخالقية مبادئ على والقائمة والشفافية باالنفتاح املتسمة ُ  والبيئة. وص

 .املسامهني إىل إضافة عامة، للمجتمع مستدامة قيمة إلتاحة املسؤولية تلك

 حنو على أنشطتها بإدارة الطوعي األعمال مؤسسات التزام: هي الدولية التجاريةتعريف الغرفة  -

  .مسؤول

                                                
1 Observatoire de la responsabilité sociétale de l’entreprise « ORSE » et Agence française de 
normalisation « AFNOR », Développement durable et entreprises, Editions AFNOR, France, 2003, 
p.12   
2 Commission des communautés européennes, livret vert, promouvoir le cadre européen pour la 
Responsabilité Sociale des Entreprises, 2001, p.7.   

 للتجارة المتحدة األمم مؤتمر  الراھنة،  والقضایا االتجاھات :تمعلمجا الشركات على بتأثیر المتعلقة البیانات كشف، ریكوبیر روبنز 3
  29- 27، ص.  2004 سرا،سوی والتنمیة، جنیف،
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 متعلمجا جتاه ما لشركة األخالقي السلوك : هيةاالجتماعي التنمية لبحوث املتحدة األمم معهد تعريف  -

 مؤسسة يف شرعية مصلحة هلا اليت املعنية األطراف مع تعاملها يف املسؤول اإلدارة سلوك وتشمل.

  .األسهم حاملي جمرد وليس األعمال

 مع وبالعمل املستدامة، االقتصادية التنمية يف باإلسهام األعمال قطاع التزام: هي الدويل البنكتعريف  -

 تفيد  بأساليب م،تهحيا نوعية حتسني أجل من عامة متعلمجوا احمللي متعلمجوا وأسرهم، املوظفني،

 .السواء على والتنمية األعمال قطاع

حاولت   االذي مييزها هو أمن دراسة التعاريف األكادميية للمسؤولية االجتماعية للشركات يالحظ أن 

قتصادية ان تستنبط منه توجهها وحتدد على اساسها أهدافها كلها اعطاء اطار عام ميكن للمؤسسات اال

االسرتاتيجية اليت تسمح هلا بتبين املسؤولية االجتماعية للشركات. إن هذه املالحظة سارية املفعول على كل 

  التعاريف قدميها وحديثها.

  : وهي رفيها ثالثة أمو يالحظ ، فلتعاريف املقدمة من طرف املنظمات واهليئاتأما بالنسبة ل

 أنه ال يوجد نقاط توافق بينها، أي أن كل واحد منها يركز على موضوع مل يتناوله تعريف آخر  )1

 أن معظمها يركز على مسألة احلد األدىن وهو الذهاب اىل أبعد مما تقرضه القوانني والتشريعات  )2

بة أصحاب أن معظم املنظمات واهليئات تعرف املسؤولية االجتماعية للشركات وفق ما يليب رغ )3

املصاحل الفاعلني، وهنا جند أن كل التعاريف املقدمة أعاله ذكرت فئة معينة من أصحاب املصاحل 

تمعو  املوظفنيوهم    املسامهني و والبيئة ا

   النحو التايل :بينها على االشادة اىل نقاط التوافق ميكن 

 مبوجبه تدرج مفهوم للشركات عيةاالجتما املسؤولية أن هي التعاريف أكثرية بني املشرتك القاسمإن  )1

تمع.  يف أثرها حتسني قصد نشطتهاأ يف والبيئية جتماعيةاال سائلامل املؤسسات  ا
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هي مراعاة االهتمامات االجتماعية والبيئية يف  املسؤولية االجتماعية للشركاتيتفق اجلميع على أن  )2

ا مع أصحاب املصاحل والغاية من ذل م وبالتايل تسيريها ويف إدارة عالقا ميكن القول ك هو إشباع رغبا

 أن املسؤولية االجتماعية للشركات ال ختتلف عن األهداف األساسية للتنمية املستدامة.

ا للشركات تذكري مبثابة هي املسؤولية االجتماعية للشركاتإن  )3 ا مبسؤوليا  الذي جمتمعها إزاء وواجبا

  .إليه تنتسب

مفهوم يشتمل على مخسة جوانب رئيسية، األول  يتمثل باملسؤولية  املسؤولية االجتماعية للشركات )4

االقتصادية والثاين باملسؤولية القانونية والثالث باملسؤولية اخلرية والرابع باملسؤولية األخالقية واخلامس 

  باملسؤولية البيئية.

دف )5 خدمة االقتصاد وخدمة  املسؤولية االجتماعية للشركات هي التزام باإلسهام يف التنمية املستدامة 

تمعأيضا التنمية يف آن واحد عن طريق االهتمام  جنبا اىل جنب اهتمامها بتحقيق أهدافها  بالبيئة وبا

  .االقتصادية

املسؤولية عن األثر البيئي ؤسسات االقتصادية تتحمل املهي أن املسؤولية االجتماعية للشركات  )6

اواالجتماعي   .وأنشطتها لعمليا

جمرد فهي تتجاوز  .ؤسسات االقتصاديةامل جزء ال يتجزأ من نشاطاتهي االجتماعية للشركات  املسؤولية )7

أن تأخذ مزيدا من اخلطوات لتحسني  يهايتحتم علحبيث يتعني و  متطلب قانوين وأشرط االمتثال ل

ا مع أصحاب املصاحل  .عالقا

بل البد من انتهاج مبادرات طوعية يف تطبيق املسؤولية االجتماعية ال نكتفي مبا ينص عليه القانون  )8

أخرى. ففي حقيقة األمر التوقف عند تطبيق النصوص القانونية يعترب مسؤولية اجتماعية يف حدودها 

ذات توجه اجتماعي كلما تكون  ، وكلما أرادت أنأمام مساءلة قانونيةاملؤسسة الدنيا ألن خرقها يضع 

ا الطوعية.  زادت مبادر

املسؤولية ونعترب أن التعريفني املذكورين أعاله  ااألفكار اليت تناولتها فئتنتبىن مجيع جهتنا، فإننا  أما من

وحتسني ظروف يف تطوير اإلدارة ويتمثل يف إسهام  االجتماعية متثل نشاطا مرتبطا ببعدين أساسيني أحدمها داخلي
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البشرية للمؤسسة من صحة وسالمة العمل من خالل االهتمام بكل احملاالت اليت تؤدي إىل إشباع رغبات املوارد 

املؤسسة اجتاه خارجي وينعكس يف مبادرات فهو البعد الثاين ين وتدريب وحوافز مادية ومعنوية. أما و مهنية وتك

ا وذلك باملسامهة يف إشباع رغبات أصحاب املصاحل اخلارجيني وعلى رأسها السعي  البيئة اخلارجية ومجيع مكونا

تمع حنو    وإجياد حلول عملية هلا.واالجتماعية واألخالقية ة يبيئالشكالت امل من خالل تناولحتسني حياة ا

هي  مفاده أن هذه األخريةتعريف موجز للمسؤولية االجتماعية للشركات ومما سبق، ميكن اقرتاح 

ا املؤسسات االقتصادية، تكون حدودها الدنيا باالكتفاء مبجرد تطبيق القواناملسؤولية  ني والتشريعات اليت تتحلى 

احمللية والدولية وقد تذهب اىل أبعد من ذلك بإدماج مبادرات طوعية ضمن اسرتاتيجيات املؤسسة، حيث ال 

يكون الربح هو اهلدف األمسى بل يتم أيضا إدماج أهدافا اجتماعية وبيئية خدمة لتعظيم املنفعة ألصحاب املصاحل 

م.   وذلك بإشباع رغبا

  جتماعية للشركات: نشأة وتطور المسؤولية اال .2

هناك من يرجع ظهور املسؤولية االجتماعية للشركات اىل ظهور مفهوم التنمية املستدامة. وهناك من يربط 

ا. إال أن الواقع هو خمالف لذلك متاما، حيث يعترب بعض  ظهورها بتفاقم ظاهرة العوملة ويعتربها من افرازا

االجتماعية للشركات يعود للخمسينيات من القرن املاضي وأن مكان  الضالعني يف جمال اإلدارة أن ظهور املسؤولية

ا يف ذلك الوقت حتت تأثري الفكر  بزوغ أفكارها األوىل هو الواليات املتحدة األمريكية، "وتعود أسباب االهتمام 

نشأة املسؤولية " لكن هذا الرأي هناك من يرفضه ويرجع 1الديين واألخالق اليت يقوم عليها املذهب الربوتستانيت.

ا وتطورها بسرعة الوترية اليت حتول  االجتماعية للشركات اىل القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين و"ارتبط نشأ

يء  ا االقتصاد الرأمسايل األمريكي وما صاحبه من حتول جذري يف حجم الشركات الصناعية األمريكية وا

                                                
1Manal  EL ABBOUBI et Annie CORNET, la formalisation de la GRH dans une PME comme enjeu 
d’une certification RSE, revue de gestion des ressources humaines, AGRH, Paris, France, 2011, p.4. 
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تناسب مع حتول النسيج االقتصادي للشركات األمريكية وما جنم عنه من  التدرجيي لعصر املدرسة اإلدارية والذي

 " 1حتوالت بالغة يف هيكل ومكانة املؤسسة االقتصادية.

لة حوكمة الشركات، وأن ظهور األوىل أومن الباحثني من يربط نشأة املسؤولية االجتماعية للشركات مبس

ب كانت من وراء ذلك منها، كما سبق االشارة اليه، كرب حجم مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور األخرية. وأن عدة أسبا

الشركات األمريكية وما فرضه من تبين أمناط جديدة يف التسيري أمهها فصل امللكية عن اإلدارة وما صاحبها من 

االنتقال من ربط غاية املؤسسة بإشباع رغبات املساهم لوحده بالعمل على اشباع رغبات جمموعات لديها صالت 

اشرة وغري مباشرة باملؤسسة. كما يوجد سبب ثاين واملتمثل يف ظهور املدارس االمريكية املختصة يف إدارة مب

واليت بسببها أصبحت اإلدارة مهنة تدرس  Business Schoolsاألعمال واليت أخذت على عاتقها تكوين املدراء 

سري) خمالفة متاما عن الصورة اليت كان يعرف لقد أدى ظهور هذه املدارس اىل اعطاء صورة عن املدير (امل ومتتهن.

  ا. 

، بدأ احلديث عن املسائل ذات العالقة باملسؤولية االجتماعية للشركات من 1920وبداية من سنوات 

طرف العامة، حيث أن "الكثري من املدراء أصبحوا يتناولون احلديث علنا عن املوضوع ويربطونه ببعض القضايا 

تمع وبقوة.ذات البعد الديين وي    "      2طرحون فكرة عالقة املؤسسة االقتصادية با

لقد بقى موضوع املسؤولية االجتماعية للشركات يشغل املهتمني بعامل املؤسسة االقتصادية واالقتصاد 

يات بدأ البحث والتطرق اىل هذا املوضوع يقل يف الوال حيثواإلدارة اىل غاية بداية الثمانينيات من القرن املاضي 

تم به "نتيجة  املتحدة األمريكية. ولكن مع بداية التسعينيات من نفس القرن انتقل املوضوع اىل أوربا، اليت بدأت 

تمع املدين ضد كربيات الشركات األوربية وما أحدثه نشاطها من اضرار بالبيئة. وتواصل االهتمام  "3ما قام به ا

اليوم يف أوربا "نتيجة ما تسببت فيه بعض الشركات من اضرار بيئية باملوضوع منذ بداية هذه األلفية اىل غاية 
                                                
1 Aurélien ACQUIER et Jean-Pascal GOND, Aux sources de la responsabilité sociale de l’entreprise : 
à la (re)découverte d’un ouvrage fondateur, Social Responsibilities of the Businessman d’Howard 
Bowen, revue Finance Contrôle Stratégie, Paris, France, Volume 10, n° 2, juin 2007, p.8. 
2 Op. Cit., p.11. 
3 Op. Cit., p. 87. 



 55

وعمليات التسريح اجلماعي للعمال  Mark & Spencer وغلق شركة AZFواجتماعية مثل حادثة شركة أ ز ف 

على انقاض "وعودة احلديث عن املسؤولية االجتماعية للشركات من جديد يف امريكا " Danone1 من طرف شركة

الفضائح املالية واالقتصادية اليت هزت عرش الكثري من كربيات الشركات األمريكية واليت قادت اىل  ما خلفته

 وكسريوكس  Worldcom ووارلد كوم Arthur Andersen  وأرثري أندرسن   ENRONافالس كل من شركة أنرون

XEROX.2" 

 للمسؤولية االجتماعية للشركات :  موجهةاالنتقادات ال .3

على أيت يا. و هل ةآراء معارضسبق ذكره، فإن املسؤولية االجتماعية للشركات ال ختلو من  على الرغم مما

باإلضافة  Milton Friedmanرأس املعارضني للمسؤولية االجتماعية للشركات الليربايل األمريكي ميلتون فريدمان 

م إىل عدم االهتمام باملسؤولية االجتماعي   ة للشركات. إىل معارضني آخرين دعوا يف كتابا

فآراء هؤالء كلهم تدافع على أن هدف املؤسسة االقتصادية الوحيد هو تعظيم األرباح وأن القيم 

  االقتصادية هي املعيار الوحيد الذي يقاس به جناح املؤسسات. وهلؤالء مربرات لذلك ومنها : 

 الف. واإلنفاق عليهإن االنغماس االجتماعي مكلف. والتحكم يف التلوث مكلف. والسالمة املهنية مك )1

 يؤدي باملؤسسة إىل اهلبوط. 

إن االنغماس يف األهداف االجتماعية قد خيفف من تركيز املؤسسات االقتصادية على حتقيق اإلنتاجية  )2

 االقتصادية. 

  : 3ا يليمب همآراءكما أن آخرين يربرون 

وجود منظمات األعمال يؤدي تبين دور اجتماعي اكرب إىل خرق قاعدة تعظيم األرباح اليت هي جوهر  )1

 .اخلاصة

                                                
1 Frédérique DEJEAN et Jean-Pascal GOND, La responsabilité sociétale des entreprises : enjeux 
stratégiques et méthodologies de recherche, revue Finance Contrôle Stratégie, France, Volume 7, N° 1, 
mars 2004, p. 6. 
2 Moez BEN YEDDER et Férid ZADDEM,  Op. Cit., p. 87. 

طاھر محسن منصور الغالبي و وائل محمد صبحي إدریس، اإلدارة اإلستراتیجیة: منظور منھجي متكامل، دار وائل للنشر و  3
  .527، ص.  2007عمان، األردن، التوزیع، 
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وهذا يؤدي إىل ضعف األداء  ذوبان األهداف األساسية االقتصادية املنظمة واضمحالهلا مع مرور الزمن، )2

 االقتصادي أوال وتراجع املبادرات االجتماعية ثانيا.

قياسا قدرة املنظمة حمدودة  ثحتميل منظمات األعمال كلفة عالية جراء أنشطة اجتماعية متزايدة، حي )3

 لقدرات الدولة.

 ا منظمات األعمال وتضاف إىل نفوذها االقتصادي. عسلطة إضافية اكرب تتمت )4

 .تفتقر منظمات األعمال للمهارات الكافية للنهوض بدور اجتماعي بشكل صحيح )5

ويرجع هذا إىل عدم وجود معايري مطورة  صعوبة املساءلة القانونية واحملاسبية عند األنشطة االجتماعية، )6

 لقياس األداء االجتماعي.

عدم وجود جهة عليا رمسية ومعروفة من اجلمهور ميكن أن تتابع مدى االجناز االجتماعي ملنظمات  )7

 األعمال.  

 

 Johnي جون موريس كالركاالقتصادي األمريكهو أول من كتب يف املسؤولية االجتماعية للشركات  إن

Morice Klark    الذي صدر له أول مقال حيمل عنوان "التغريات اجلوهرية يف املسؤولية االقتصادية  وthe 

Changing Basis of Economic Responsibility    بواسطة هذا البحث يقرتح 1916وكان ذلك عام .
 " 1االجتماعي. صاحب القال توسعة نطاق مسؤولية املؤسسة لكي تشمل البعد

حتت  1953عام   Howard Bowenوقد تلت هذه الدراسة حبثا آخر قدمه االقتصادي هوارد بوان   

. وقد "اعترب Social Responsibilities of the Businessman عنوان املسؤولية االجتماعية لرجل األعمال

" فمن وجهة نظر 2لية االجتماعية للشركات.الكثري من املختصني هذا الباحث مبثابة األب املنظر واملؤسس للمسؤو 

هذا الباحث، "فإن املئات من منظمات األعمال متتاز بسلطة حتديد مسار حياة املواطنني باإلضافة إىل أشياء 
                                                
1 Florianne BOUYOUD, le management stratégique de la RSE, 6eme congrès de l’ADERSE , Ecole 
supérieure de commerce de Pau, France, 22 et 23 janvier 2009, p.4. 
2 Magdagnella BRUNEL et Dora TRIKI, peut-on standardiser la responsabilité sociale des 
entreprises ? une approche théorique, 6eme congrès de l’ADERSE , Ecole supérieure de commerce de 
Pau, France, 22 et 23 janvier 2009, p.1. 
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أخرى وبالتايل فإن املسؤولية االجتماعية لرجل األعمال قد تكون إحدى الوسائل اليت تسمح مبعاجلة الكثري من 

جال األعمال مسؤولية يف متابعة السياسات واختاذ القرارات والقيام باألنشطة " كما يرى أن لر 1ة.املسائل االقتصادي

تمع.  اليت تعترب صاحلة ومفيدة من حيث األهداف  والقيم يف ا

موضوع املسؤولية االجتماعية للشركات بالدراسة حيث  1966عام  Keith Davisكما تناول دافيس 
املنظمة لتلك املسؤوليات عن طواعية وليس خوفا من النقد أو التهديد باستخدام  تكون استجابة"أن ب طالب

 مهمة منافع حققوا نيمشهور  مدراءتناولت مناقشة جتارب ويف دراسة أخرى لنفس الباحث واليت  "2القانون.

 د توصل إىل ما يلي:قف ،عليها واحملافظة بالبيئةواهتمامهم  االجتماعية للمسؤولية تبنيهم نتيجة بالتكاليف وخفضا

 منافسيها من أفضل اتكالشر  أداء فيها انكللبيئة   تلوثا تسبب الاليت  شركات عشرة لك من مثانيةأن  -

 البيئة بتلوث تسببت يتال

 على اإلنفاق عدمإىل  االقتصاديني املفكرين بعض دعوات من بالرغم أنه الدراسة أشارت ذلكك -

 مسؤولية املنشآت تتحمل عندما ربكأ ستكون األرباح أن بتتأث التجربة أن إال ،االجتماعية اجلوانب

  اجتماعية

 Anيف كتابه  Peter DRUCKERبيرت دروكر ومن بني من تناول موضوع املسؤولية االجتماعية 

introductory view of management  امنطلقه للمسؤولية االجتماعية للشركات حيث شكل تعريف 1977عام 
  "3الباب واسعا لدراسة املوضوع يف اجتاهات وتوجهات خمتلفة.لدراسات الحقة فتحت 

يف مقال صدر له يف  1979عام   Francklin STRIERوتبع دروكر باحث أخر يدعى فرنكلني سرتيار   
الذي  The Business manager’s Dilemma حتت عنوان   Journal Of Engineering Managementجملة 

تمع ملبادرات منظمات األعمال يف جمال املسؤولية اليت أشار إىل "كون املسؤولية اال جتماعية متثيل لتوقعات ا
تمع ومبا يتجاوز احلد األدىن من اإلذعان للقانون وبصورة ال تضر بقيام منظمة  تتحملها منظمات األعمال جتاه ا

ا.    "4األعمال بوظائفها األساسية للحصول على عائد مناسب من استثمارا

                                                
1 Magdagnella BRUNEL et Dora TRIKI, Op.Cit., p.6. 

  . 22، ص. 2007جمھوریة مصر العربیة، محمد الصیرفي، المسؤولیة االجتماعیة لإلدارة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،   2
المعلومات:  وشفافیة نظام األعمال لمنظمات االجتماعیة مري، المسؤولیةالعا محسن مھدي صالحو الغالبي منصور محسن طاھر 3

 .216، ص.  2000األردنیة، فعالیات المؤتمر السنوي للمنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة،  التجاریة المصارف لعینة من تطبیقیة دراسة
 .216ق، ص.  طاھر محسن منصور الغالبي و صالح مھدي محسن العامري، نفس المرجع الساب 4
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أول من "أول من أعطى تعريفا شامال للمسؤولية االجتماعية للشركات و Carroll الباحث كارول ويعترب 
ا تشمل اآلمال والتوقعات االقتصادية والقانونية واألخالقية والتطوعية اليت   ."1وضع هلا أسسها النظرية كما يرى أ

تمع من املنظمات يف فرتة زمنية، وتأخذ مستويات املسؤو  هذا لية االجتماعية الكلية للمنظمة. ويف ينتظرها ا
أن للمؤسسة أربعة أنواع من املسؤوليات وهي املسؤولية االقتصادية واملسؤولية القانونية  Carollاملقال "يرى كارول 

هذه املستويات األربعة للمسؤولية االجتماعية  Caroll" وقد مثل كارول 2واملسؤولية األخالقية واملسؤولية اخلريية.
رم كارول  يف   . Carollشكل هرم يعرف يف الوسط األكادميي املختص يف إدارة األعمال 

  والشكل املوايل ميثل ذلك اهلرم: 

  لمستويات المسؤولية االجتماعية للشركات Caroll : هرم كارول 8الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

 

Archie B CAROLL, the pyramid of corporate social responsibility: toward the moral 

management of organizational stackeholders, 1979, vol 4, n° 4, p. 42., disponible sur le site 

, consulté le 11 janvier 2011 www.audencia.edu 

                                                
فؤاد محمد حسن  ماجد مبخوت جعبل، مدى إدراك المدراء لمفھوم المسؤولیة االجتماعیة واألنشطة المترتبة علیھا: دراسة تحلیلیة  1

آلراء المدیرین العاملین في عینة من المنظمات الصناعیة، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر األول للمسؤولیة االجتماعیة للشركات، 
  .4، ص.  2008أكتوبر الیمن، سات وبحوث السوق و المستھلك، صنعاء، مركز درا

2 Laurent CAPPELLETTI, contribution à l’audit et au contrôle de la RSE, 8eme université de l’audit 
social, Dakar – Sénégal, mai 2006, p.72. 

  المسؤولیة األخالقیة
نھا تعمل ما ھو صحیح و حق * عندما تراعي المنظمة األخالق في قراراتھا فإ
  و عادل و تتجنب

 اإلضرار بالفئات المختلفة

 المسؤولیة الخیرة
* إن التصرف كمواطن صالح یسھم في تعزیز الموارد في المجتمع و تحسین 

 نوعیة الحیاة فیھ

 المسؤولیة القانونیة
* طاعة القوانین: حیث أن القوانین ھي مرآة تعكس ما ھو صحیح أو خطأ في 

جتمع و یمثلالم  
 قواعد العمل األساسیة

االقتصادیةالمسؤولیة   
كون المنظمة تحقق ربحا فإن ھذا یمثل قاعدة أساسیة للوفاء بالمتطلبات األخرى*   
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  : 1ة للشركات كالتايلهذه املستويات األربعة للمسؤولية االجتماعيCaroll قد فصل كارول و 
ا  :Economic Responsability المسؤوليات االقتصادية )1 ومتثل مسؤوليات أساسية جيب أن تضطلع 

منظمات األعمال،حيث إنتاج السلع واخلدمات ذات القيمة للمجتمع بكلف معقولة ونوعيات جيدة، ويف 
عويض خمتلفة مسامهات أصحاب رأس املال إطار هذه املسؤوليات حتقق املنظمة العوائد واألرباح الكافية بت

  والعاملني وغريهم.
وهذه املسؤوليات عادة ما حتددها احلكومات بقوانني  :Legal Responsability  المسؤوليات القانونية )2

ا تقع يف  وأنظمة وتعليمات جيب أن ال خترقها منظمات األعمال وان حترتمها،ويف حالة عكس ذلك، فإ
 إطار هذه املسؤوليات ميكن اإلشارة إىل إتاحة فرص العمل بصورة متكافئة للجميع دون إشكالية قانونية. ويف

  تغيري بسبب اجلنس أو القومية أو غريها .
يفرتض يف إدارة منظمات األعمال أن تستوعب  :Responsability  Ethicalاألخالقية اتالمسؤولي )3

تمعات اليت تعمل فيها. ويف حقيقة أمر، فان هذه اجلوانب القيمية واألخالقية والسلوكية واملعتقدات يف ا
تمع وقبوهلا.  اجلوانب مل تؤطر بعد بقوانني ملزمة لكن احرتامها يعترب أمرا ضروريا لزيادة مسعة املنظمة يف ا

 فعلى املنظمة أن تكون ملتزمة بعمل ما هو صحيح وعادل ونزيه.

وهذه مبادرات طوعية غري ملزمة للمنظمة تبادر  :Discretionary Responsability المسؤوليات الخيرة )4
تمع أو لفئات  فيها بشكل إنساين وتطوعي من قبيل برامج تدريب ال ترتبط بالعمل بشكل مباشر لعموم ا
خاصة به ككبار السن أو الشباب وغريها. وال تتوخى إدارة منظمات األعمال من هذه الربامج ارتباكها 

  احلصة السوقية أو غريها. املباشر بزيادة األرباح أو
أن املسؤولية االجتماعية الكلية تشتمل على مستويات  Carollن القراءة اليت ميكن اجراؤها هلرم كارول إ

أربعة أمهها و أوالها يتمثل يف كفاءة األداء االقتصادي، فيجب أن تعمل املنظمة على إنتاج السلع واخلدمات 
ات األرباح املطلوبة، وجيب أن يتم ذلك يف ضوء االلتزام بالقوانني بفعالية وجناح وأن تسعى لتحقيق مستوي

تم املؤسسة باملسؤوليات األخالقية اليت تعترب سلوكها  تمع ينتظر أن  والتشريعات اليت تعمل يف ظلها. كما أن ا
تمع منها، إذ جيب عليها مراعاة العدالة وا ا مع غري املنصوص عليها يف القوانني الذي يتوقعه ا ألمانة يف معامال

ا واملتعاملني معها. أما املسؤوليات التطوعية التقديرية فرتجع إىل مدى شعور وتقدير املؤسسة ملتطلبات  العاملني 
  بيئتها والعمل على املشاركة فيها.

                                                
1 Archie B CAROLL, a three dimensional conceptuel model of corporate social responsability, 
Business ans horizon, USA, July – august 1991, p. 40-42., disponible sur le site www.audencia.edu, 
consulté le 11 janvier 2011  
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  وفق وجهة نظر أحد الباحثني.  Carollواجلدول املوايل حيتوي على تفصيل ملا احتواه هرم كارول
  : أبعاد المسؤولية االجتماعية وعناصرها الرئيسية والفرعية4ل رقم الجدو 

  العناصر الفرعية  العناصر الرئيسية  البعد

  االقتصادي
  * منع االحتكار وعدم اإلضرار باملستهلكني  املنافسة العادلة

  * احرتام قواعد املنافسة وعدم إحلاق األذى باملنافسني

تمع من  التكنولوجيا   التقدم التكنولوجي واخلدمات اليت ميكن أن يوفرها * استفادة ا
تمع والبيئة   * استخدام التكنولوجيا يف معاجلة األضرار اليت تلحق با

  القانوين

  قوانني محاية املستهلك
  * عدم االجتار باملواد الضارة على اختالف أنواعها

  * محاية األطفال صحيا وثقافيا
  رة واملزيفة* محاية املستهلك من املواد املزو 

  محاية البيئة

  * منع تلوث املياه واهلواء والرتبة
  * التخلص من املنتجات بعد استهالكها

  * منع االستخدام التعسفي للموارد
  * صيانة املوارد وتنميتها

  السالمة والعدالة

  * منع التمييز على أساس العرق أو اجلنس أو الدين
  لسن* ظروف العمل ومنع عمل األحداث وصغار ا

  * إصابات العمل
  * التقاعد وخطط الضمان االجتماعي

  * عمل املرأة وظروفها اخلاصة
  ن وتشغيل غري القانونني; * املهاجر

  * عمل املعوقني

  األخالقي
  املعايري األخالقية

  * مراعاة اجلوانب األخالقية يف االستهالك
  * مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيف

  * مراعاة حقوق اإلنسان

  األعراف ة القيم االجتماعية
  * احرتام العادات والتقاليد

  * مكافحة املخدرات واملمارسات الالأخالقية

  نوعية احلياة  اخلري

  * نوع التغذية
  * املالبس

  * اخلدمات
  * النقل العام

  * الذوق العام
ة وأخالقيات األعمال، دار املرجع: طاهر حمسن منصور الغاليب وصاحل مهدي حمسن العامري، املسؤولية االجتماعي

  .82، ص.  2005، األردنوائل للنشر، 
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املذكورة سالفا  مسؤولياتلل أساسية مفاهيم ثالثةاملسؤولية االجتماعية ضمن  Caroll وقد حدد كارول 

  :1ما يلي  يف ثلتمت

 حتقيق يف فقط متمثلة كانت املؤسسة االقتصادية مسؤولية أن إىل وتشري :األرباح تحقيق تجاه المسؤولية )1

 فريدمان. االقتصادي به جاء ما تؤيد القاصرة املسؤولية وهذه. األسهم وحلملة للمالكني األرباح

 تركز وحيدة كمسؤولية الرحبية ألهداف املوجهة االنتقادات نتيجة :المصالح أصحاب تجاه المسؤولية )2

 االهتمام ضرورة على تركز واليت املصاحل أصحاب جتاه باملسؤولية يسمى ما ظهر املؤسسة االقتصادية، عليها

   .وغريهم…مستهلكني،عاملني،جمهزين،موزعني، من املصاحل أصحاب أهداف بتلبية

املؤسسة  التزام ضرورة إىل ويشري األخرية، األعوام يف املفهوم هذا انتشر وقد :المجتمع تجاه المسؤولية )3

تمع البيئة جتاه باملسؤولية االقتصادية  ذات اجلماعات تطرحه مبا االهتمام خالل نم وذلك عام بشكل وا

 . البيئة جتاه اإلجيابية السلوكيات بتعزيز تنادي واليت العالقة

إن املتمعن يف أحباث كارول يرى أن "وضع هذه املسؤوليات األربعة يف نظام أولويات بالنسبة ملنظمات 

ة،كذلك لكي تستمر يف العمل جيب أن األعمال، فمنظمة األعمال ملزمة بتحقيق األرباح والعوائد االقتصادي

 " 2حترتم القوانني وتبعد نفسها عن املساءالت القانونية وإال ستكون مذنبة من خالل خرق هذه القوانني.

 Academy ofيف مقال نشر يف جملة  1985عام  Sundra HOLMSومن الباحثني أيضا 

management journal   حتت عنوانCorporate Social Performance and present area of 

commitment   والذي أبدى وجهة نظر أخرى بشأن املسؤولية االجتماعية و"اعتربها التزاما على منظمة األعمال

                                                
1Mourad ATTARCA et Thierry JACQUOT, la représentation de la responsabilité sociale des 
entreprises: une confrontation entre les approches théoriques et les visions managériales, 14éme 
conférence internationale de management stratégique « AIMS », Pays de la Loire, Angers, France, 
2005, p.6. 
2Alexandre CABAGNOLS et Christian LE BAS,  Les déterminants du comportement de 
Responsabilité sociale de l’entreprise. Une analyse économétrique à partir de nouvelles données 
d’enquête, Lettre du management responsable, France, n° 6, octobre 2006, p.4. 
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تمع  الذي تعمل فيه وذلك عن طريق املسامهة يف جمموعة كبرية من األنشطة االجتماعية مثل حماربة الفقر  جتاه ا

   "1خلق فرص عمل وحل مشكلة اإلسكان  واملواصالت وغريها. وأ وحتسني اخلدمات الصحية ومكافحة

بتقدمي حبث "قام من  1991عام   WOODباإلضافة إىل الدراسات املذكورة سابقا، قام الباحث وود 

خالله بتحديد أنواع املسؤوليات اليت تقع على عاتق املؤسسة من اجلانب االجتماعي كما قام بتحديد املبادئ اليت 

ا يف حتملها للمسؤولية االجتماعية.جيب على  يف دراسته هذه إىل  WOOD" كما قام وود 2املؤسسة أن تقتاد 

  "3التطرق إىل العالقة املوجودة بني مبادئ املسؤولية االجتماعية وكيفية تطبيقها واآلثار املرتتبة عن عملية التطبيق.

ا املؤسسات يف حتمله   ا وود أما عن املبادئ اليت جيب أن تقتاد  ا ملسؤوليتها االجتماعية اليت جاء 

WOOD  4فهي كالتايل :  

  le principe de la légitimité مبدأ الشرعية )1

  le principe de la responsabilité publique مبدأ المسؤولية العمومية )2

  le principe de la discretion managériale  مبدأ السلطة اإلدارية )3

تمع الذي  WOODوود  وبواسطة أحباثه، يريد أن يقدم مسامهة مفادها أن املؤسسة جزء ال يتجزأ من ا

 تنشط فيه وهي تؤثر وتتأثر مبكوناته األخرى.

 Management concept andرأيا آخر يف كتابه  ROBBINS Stephenكما طرح الباحث 

application    االستجابة االجتماعية وفق حيث ميز فيه بني املسؤولية االجتماعية و  1999الذي صدر عام

جمموعة من األبعاد "مشريا إىل أن املسؤولية االجتماعية تستند إىل اعتبارات أخالقية مركزة على النهايات من 

                                                
 .216الغالبي و صالح مھدي محسن العامري، نفس المرجع السابق، ص.  طاھر محسن منصور  1

2 Anne Sophie FRAISSE et Sana GUERFEL – HENDA, la responsabilité sociale des entreprises: un 
instrument de management des ressources humaines, 16eme conférence de l’AGRH, Paris – 
Dauphine, France, le 15 et 16 septembre 2005, p.7.  
3 Anne Sophie FRAISSE et Sana GUERFEL – HENDA, Op.Cit ., p.7. 
4 Guillaume DELALIEUX et Birahime GUEYE, Op.Cit., p.97. 
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بشكل التزامات بعيدة املدى، يف حني أن االستجابة االجتماعية ما هي إال الرد العملي بوسائل خمتلفة  األهداف 

  "1داث اجتماعية على املديني املتوسط والقريب.على ما جيري من تغيريات وأح

وقد حاول أكادمييون آخرون مواصلة النقاش يف موضوع املسؤولية االجتماعية للشركات. ومن هؤالء 

يرى فيه "أن تفعيل املسؤولية االجتماعية ال تكون باستعمال  2005الذي قدم حبثا عام  Aggeriالفرنسي آقريي  

ال وكيفية األسلوب اخلطايب ولكن بف يكل سياسات املؤسسة يف هذا ا هم ما هي دعامات العمل اليت تنظم و

تنفيذها وكذلك كيفية حتليل اآلليات اليت تسعى إىل حتويل لغة العمل يف املسؤولية االجتماعية للمؤسسات إىل 

ا ومبهما بالنسبة " ويعترب نفس الباحث "أن املسؤولية االجتماعية ال تزال مفهوما غامض2إجراءات ملموسة.

ال يف الظرف الراهن ما هو إال نوع من أنواع االستجابة  للمسريين وأن ما تقوم به املؤسسات يف هذا ا

تمع  تمع ينص على أن للمؤسسة التزامات اجتاه ا االجتماعية ذلك أنه يوجد عقد ضمين مربم بني املؤسسة وا

  "3الذي له احلق يف مراقبتها.

  
 

ـا كمـا أن هلـا أمهيـة عنـد تطبيـق  مما ال شك فيه، فإن للمسؤولية االجتماعية مجلـة مـن الفوائـد عنـد الوفـاء 

ـــيت تنتهجهـــا مبادئهـــا ـــات املختلفـــة ال ـــد مـــن التطـــرق إىل الكيفي ـــد ولكـــي تظهـــر أمهيتهـــا ال ب ـــق تلـــك الفوائ . ولتحقي

  ؤسسات الرائدة يف جمال املسؤولية االجتماعية عند تطبيقها. وهذا ما سيتم تفصيله من خالل هذا املبحث.  امل

 

 

                                                
 .216طاھر محسن منصور الغالبي و صالح مھدي محسن العامري، نفس المرجع السابق، ص.   1

2 Angèle DAHOU et Nicolas BERLAND, mesure de la performance globale des entreprises, 28eme 
congrès de l’association française de comptabilité « Comptabilité et environnement », Poitiers, France, 
du 23 au 25 mai 2007, p.8. 
3 Angèle DAHOU et Nicolas BERLAND, Op.Cit., p.8. 
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  : 1ات حيقق هلا العديد من الفوائد منهاشركإن الوفاء باملسؤولية االجتماعية لل

تمع وترسيخ املظهر اإلجيايب لدى أصـحاب املصـاحل كـالعمالء والعـاملني وأفـراد  يفحتسني صورة املنظمة  )1 ا

تمــع بصــورة خاصــة إذا اعتربنــا أن املســؤولية االجتماعيــة متثــل مبــادرات طوعيــة للمنظمــة اجتــاه أطــراف  ا

  متعددة ذات مصلحة مباشرة أو غري مباشرة من وجود املنظمة. 

ســينا علــى منــاخ العمــل الســائد يف منظمــة األعمــال وتــؤدي إىل إشــاعة إن املســؤولية االجتماعيــة تضــفي حت )2

  التعاون والرتابط بني خمتلف األطراف. 

تمع وانتقاهلا إىل احلاجات االجتماعية  )3 ا متثل جتاوبا فعاال مع التغيريات احلاصلة يف حاجات ا كذلك فإ

موعة.    وحتقيق جانب من ذاتية الفرد وا

مهيتها من خالل املردود املتحقق بالنسبة للمنظمة. فباإلضافة إىل ذلـك فـإن هنـاك كما ميكن أن تتجسد أ )4

تمع وغريها.    فوائد تتمثل يف املردود املادي واألداء املتطور والقبول االجتماعي والعالقة اإلجيابية مع ا

أن السمعة اجليدة وقد بينت دراسات أخرى  فوائد املسؤولية االجتماعية وما هلا من عالقة إجيابية حيث 

ا  واحلصول على العمالء اجليدين هي إحدى نتائج املسؤولية االجتماعية "حيث تواجه الشركة اليت تدرك على أ

متارس مسؤوليات اجتماعية عالية مشاكل أقل يف العمالة وحيبذ التعامل معها وقد تعطى املسؤولية االجتماعية 

اال ت كاملستثمرين والبنوك وموظفي احلكومة. وهذه العالقة سوف تؤدي اجليدة فرصة للدخول يف العديد من ا

  "2إىل فوائد اقتصادية عديدة.

                                                
 ،2006عمان، األردن، أخالقیات اإلدارة و مسؤولیة األعمال في شركات األعمال، دار الوراق للنشر و التوزیع، عبود نجم، نجم  1

   199 ص. 
  .82، ص.  2004سویسرا،   والتنمیة، جنیف، للتجارة المتحدة األمم مؤتمرأندرو غاثینجي، المسؤولیة االجتماعیة للشركات،  2
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وترى نفس الدراسة "أن الشركات ذات املسؤولية االجتماعية األعلى تتمكن من الوصول إىل مصادر رأس 

ملنشأة ال تعتمد على تكلفة املال املختلفة األمر الذي ينعكس إجيابيا على أدائها. كما ترى الدراسة أن قيمة ا

ا االجتماعية فإن  العقود الظاهرية فحسب بل على احلقوق الضمنية حبيث إذا مل تقم الشركة مبمارسة مسؤوليا

ذوي احلقوق الضمنية سيتحولون إىل ذوي حقوق ظاهرية األمر الذي يكلف املشروع كثريا. ويوضح البحث هذا 

اليت تتقاعس يف اختاذ إجراءات وقائية ضد التلوث قد يؤدي إىل سن الوضع من خالل تقدمي مثال عن الشركة 

املزيد من اإلجراءات احلكومية لتجرب الشركة على التصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيا ويتضمن ذلك تكلفة قد 

ا. وأكثر من ذلك فإن الشركات اليت مت ارس تكون أكرب من التكاليف املرتتبة على الشركة يف حالة قيامها بواجبا

التخلص  إىلأنشطة غري مسؤولة اجتماعيا تؤدي إىل خلق نوع من الشك لدى محلة األسهم وبالتايل يسارعون 

" وحسب نفس الدراسة، "فإن الشركات اليت متارس 1من أسهم هذه الشركة األمر الذي يضعف أدائها املايل.

ل. فلدى محلة األسهم مصلحة يف استقرار مسؤوليات اجتماعية أعلى متتلك تكلفة ضمنية أقل وبالتايل أداء أفض

ا  األوضاع يف الشركة وتقليل درجة التعارض بني الشركة وسلطة الدولة الناشئة عن عدم التزام الشركات مبسؤوليا

  "2االجتماعية.

ــة  باإلضــافة إىل الفوائــد املــذكورة أعــاله، ميكــن كــذلك إفــراز عــدة أوجــه إجيابيــة إلدراك املســؤولية االجتماعي

الرئيســـية الـــيت جتـــين الفائـــدة مـــن االلتـــزام باملســـؤولية  ةســـد أمهيتهـــا مـــن خـــالل املـــردود املتحقـــق للجهـــات الثالثـــتتج

تمع والدولة واملنظمة: ياالجتماعية للشركات وه   ا

بالنسبة للمنظمة، فباإلضافة إىل ما ذكـر أعـاله مـن فوائـد فـإن هنـاك فوائـد أخـرى تتمثـل يف املـردود املـادي  )1

تمع وغريها.واألداء امل  تطور والقبول االجتماعي والعالقة اإلجيابية مع ا

                                                
  .81المرجع السابق، ص.  أندرو غاثینجي، نفس  1
  .82أندرو غاثینجي، نفس المرجع السابق، ص.   2
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تمع فإن العائد الذي سيحقق له جراء اهتمام منظمات األعمال على اختالف أنواعها  بتبين منط   )2 أما ا

  معني من املسؤولية االجتماعية فإنه ميكن أن يلخص باآليت:

تمـع مــع خلـق شـعور عـال باالنتمـاء مـن قبـل األفــراد زيـادة التكافـل االجتمـاعي بـني خمتلـف شـرائح ا -

  ذوي االحتياجات اخلاصة كاملعوقني وقليلي التأهيل واألقليات واملرأة والشباب وغريهم.

االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة االجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو  -

  ل.جوهر املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعما

تمع سواء من ناحية البنية التحتية أو الناحية الثقافية. -   حتسني نوعية احلياة يف ا

تمع املختلفة وخمتلف الفئات ذات املصلحة. -   ازدياد الوعي بأمهية االندماج التام بني منظمات ا

حتسني التنمية السياسية انطالقا من زيادة التثقيف بالوعي االجتماعي على مستوى األفراد  -

موعات واملنظمات وهذا سيساهم باالستقرار السياسي والشعور بالعدالة االجتماعية.   وا

كون املسؤولية االجتماعية مرتبطة مبفاهيم أساسية كتقليل السرية بالعمل والشفافية والصدق يف  -

تمع على خمتلف املستويات.   التعامل فإن هذه اجلوانب تزيد من الرتابط االجتماعي وازدهار ا

أما بالنسبة للدولة فهي أحد املستفيدين الرئيسيني من إدراك منظمات األعمال لدورها االجتماعي،  )3

ا الصحية  ا وخدما حيث أن هذا سيؤدي إىل ختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهما

  والتعليمية والثقافية واالجتماعية األخرى.

ادية اليت قد ترتتب على إدماج أبعاد التنمية املستدامة بالنسبة واجلدول التايل يوضح اآلثار االقتص

  للمؤسسة إذا راعت املعايري املذكورة أعاله: 
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  : اآلثار االقتصادية الناجمة عن فوائد المسؤولية االجتماعية للشركات5الجدول رقم 

  املعايري
تطبيق أو 
عدم تطبيق 

  املعيار

 الوسائل املستعملة
  يف التطبيق

  الفوائد االقتصادية  اإلسرتاتيجية  الفوائد
  على املدى القصري

  الفوائد االقتصادية
  على املدى البعيد

  حماية البيئة

 اإلبداع  نعم 
إدخال تكنولوجيا 

  اإلنتاج النظيف
األسبقية يف االهتمام 

  حبماية البيئة

ارتفاع يف املبالغ املوجهة 
  لالستثمارات

اخنفاض النتائج املالية 
  للمؤسسة

  حلصة السوقيةزيادة ا
حتسن النتيجة املالية 

  للمؤسسة

دفع ضرائب   ال
  ورسوم بيئية

  فقدان حصص سوقية   النتيجة املالية ال تتأثر
تدهور النتيجة املالية 

  للمؤسسة

جودة المنتجات 
وجودة العالقة مع 

  الزبائن

  اإلبداع   نعم
عمليات الرقابة 

  على اجلودة

  وفاء ووالء الزبائن
  توسع سوق املؤسسة

ارتفاع يف املبالغ املوجهة 
  لالستثمارات

اخنفاض النتائج املالية 
  للمؤسسة

  ربح حصص سوقية
حتسن النتيجة املالية 

  للمؤسسة

  فقدان زبائن  -  ال
  تدهور هوامش الربح

تدهور النتيجة املالية   تدهور رقم أعمال املؤسسة 
  للمؤسسة 

اإلدارة المسئولة 
  للموارد البشرية

برامج تكوين   نعم
  وتدريب 

  حركية األفراد

  مناخ اجتماعي مستقر 
تضافر جهود العمال 
  حول مشروع املؤسسة 

  حتسني التنافسية والنتائج  اخنفاض اإلنتاجية 

مناخ اجتماعي غري   -  ال
  مستقر 

ارتفاع تكاليف تسريح 
  اليد العاملة

  تدهور النتائج  اخنفاض اإلنتاجية 

تطبيق مبادئ الحكم 
  الراشد

ادئ تطبيق مب  نعم
اإلفصاح 
  والشفافية

ارتفاع القيمة السهمية   اإلدارة الرشيدة للمؤسسة   جذب مسامهني جدد
  للمؤسسة 

التعرض إىل هجوم   -  ال
  بالبورصة 

فقدان القدرة على التحكم 
  يف املؤسسة 

تدهور القيمة السهمية 
  للمؤسسة 

استيالء املنافسة على 
  املؤسسة 

االندماج في الوسط 
  االجتماعي

طرف ذو صلة   نعم
  يف التنمية احمللية 

حتسن صورة ومسعة 
  املؤسسة 

االتصال اجليد مع 
تمع  األطراف الفاعلة يف ا

  احمللي

اخنراط الشركاء احملليني 
  يف مشروع املؤسسة 

  -  -  -  -  ال

 Geneviève FERONE et autres , le développement durable: des enjeux stratégiquesاملصدر: 
pour l’entreprise, Editions d’Organisation, Paris, France, 2002,  p. 273. 
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بالرغم من تعدد وجهات النظر املؤيدة واملعارضة للمسؤولية االجتماعية للشركات، إال أن معظم املهتمني 

يؤكدون أن انتهاج املؤسسة االقتصادية للمسؤولية االجتماعية بإمكانه أن مينح هلا مجلة من  بدراسة املوضوع
  وهذا ما يوضحه الشكل املوايل.. االمتيازات

  : أهمية المسؤولية االجتماعية للشركات بالنسبة للمؤسسة االقتصادية9 الشكل رقم

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مجهورية ية لإلدارة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة األوىل، املرجع : حممد الصرييف، املسؤولية االجتماع
  .23، ص. 2007مصر العربية، 

  املسؤولية االجتماعية للشركات تسمح ب: ومن الشكل أعاله يتضح أن 

حتقيق توازن بني مصلحة املسامهني ومصاحل الفئات األخرى، وهذا بدوره خيلق نوعا من األنصاف  )1

تمع.والعدالة كما خي   لق الرضا ألفراد ا

 التحديات االجتماعية

تمع  منوذج التفاعل بني املنظمة و ا

 ختلق تنمى

حتقيق املسؤولية االجتماعية للمنظمة من 
  نلتواز اخالل حتقيق 

  بني األهداف االجتماعية 
 و األهداف االقتصادية 

 أنشطة و أعمال ثانوية

 أنشطة اليت ال تتعلق بالسوق

 األهداف االجتماعية

 أنشطة و أعمال رئيسية

 أنشطة املتعلقة بالسوق

 األهداف االقتصادية

الفرص أمام املنظمات 
 لكسب تأييد اجلماهري

اآلمال العامة لألعمال 
 ة للمنظمةاالجتماعي
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حتقيق الكفاءة االقتصادية للمؤسسة ولن يكون ذلك مبعزل عن التأثريات االجتماعية السائدة يف  )2

تمع.   ا

تمع من خالل عناصره وفئاته املختلفة يعترب صاحب الفضل األول يف جناح املنظمة و حتقيقها  )3 إن ا

ذه العناصر و الفئات ليستمر للمنظمة جناحها و حتافظ لألرباح، فال أقل من مراعاة عدالة االهتمام 

  على حتقيق أرباحها.

تعظيم األرباح يف األجل القصري واستمرار هذه األرباح يف التطور مبعدالت مناسبة مما يسمح بتحسني  )4

  مسعة املؤسسة يف األجل الطويل، وهذا بدوره يؤدي اىل توطيد العالقات مع خمتلف األطراف.

مال من األرباح اليت حتققها املؤسسة، مما حيقق هلم الرقي والرفاهية باعتبارهم عنصرا من استفادة الع )5

 العناصر الرئيسية اليت ساعدت يف حتقيق هذه األرباح.

ا توقر هلم الشعور باألمن  )6 استمرار أصحاب املصاحل اخلارجيني يف التعامل مع املؤسسة، ذلك أ

  إمداد هؤالء باملعلومات الصحيحة و الدقيقة. واألمان والسالمة. والذي حيقق ذلك هو

  : 1وهناك من يرى أن املتطلبات اليت تؤدي اىل االهتمام باملسؤولية االجتماعية للشركات تتمثل يف ما يلي

تمع من املؤسسات االقتصادية  )1   تغري توقعات ا

 بنية جيدة ملؤسسات األعمال )2

تمع )3   صورة شركات األعمال يف أذهان أفراد ا

  ب اإلجراءات احلكومية جتن )4

  االجتاهات الثقافية االجتماعية  )5

  توازن املسؤولية مع القوة  )6

تمع  )7   تفاعل األنظمة يتطلب االهتمام با

  مصلحة محلة األسهم تقضي بضرورة ممارسة املسؤولية االجتماعية  )8
                                                

   .71-69 بتصرف ص.، نفس المرجع السابقطاھر محسن منصور الغالبي و صالح مھدي محسن العامري،  1
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ا االجتماعية )9 ال أمام منشآت األعمال للقيام مبسؤوليا   إتاحة ا

  ال املواردمتتلك منشآت األعم )10

  املشاكل ميكن أن تصبح رحبا  )11

 الوقاية خري من العالج  )12

 التعامل مع املشاكل االجتماعية قبل أن تتحول إىل مشاكل خطرية )13

أما من جانبنا حنن، فإننا نعترب أن انتهاج املسؤولية االجتماعية للشركات بالنسبة للمؤسسة إحدى 

الوسائل اليت  ىها الطويلة املدى وأن هذا االنتهاج يعترب أيضا أحدالوسائل اليت تسمح هلا بإعادة حتديد إسرتاتيجيت

قق هلا التميز عن غريها وحيسن تنافسيتها. فاملسؤولية االجتماعية هي بذلك أحد عناصر التموقع االسرتاتيجي حت

كات يف ظل األجل املتوسط والقصري. وهذا على عكس ما يعتقده الكثري أن انتهاج املسؤولية االجتماعية للشر  يف

من بني اخليارات املطروحة أمام املؤسسات االقتصادية وأبعد من ذلك فهو  االصعوبات االقتصادية ال يعترب خيار 

غري مفروض عليها. إال أن اختيار انتهاجه من طرف املؤسسات مينح هلا مجلة من االمتيازات شريطة أن يستطيع 

ا. ومن بني ما يؤيد وجهة نظرنا ما اتفق عليه جمموعة كبرية صاحب املؤسسة االستفادة من الفرص اليت قد مينحه

من الباحثني من جهة ورؤساء كربيات الشركات العاملية اليت خاضت جتربة إدماج بعضا من أبعاد املسؤولية 

االجتماعية للشركات وكذلك وجهات نظر بعض املنظمات املهنية ألرباب العمل، هؤالء يرون أن للمسؤولية 

  للشركات جمموعة من امليزات وأمهها:   االجتماعية

إن إدماج التنمية املستدامة يف طرق وأساليب سري  التنمية المستدامة عنصر من عناصر تحقيق األداء: )1

املؤسسة يسمح هلا باالخنراط وانتهاج عملية التحسني املستمر. ويسمح هلا مع مرور الزمن احلصول على 

ستجابة لكل متطلبات الزبائن دون التفريط يف حتسني اإلنتاجية مع آثار اجيابية تسمح بتحقيق وتلبية وا

  االهتمام بالبعد االجتماعي.
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ال ميكن أن تعتمد على التحسني املستمر كقاعدة يف اإلدارة بدون وجود  تثمين جميع موارد المؤسسة: )2

و الوحيد القادر مشروع موحد جلميع اجلهود املوجودة داخل املؤسسة واجلامع لكل املوارد حبيث يكون ه

ا أن تشبع  على تثمينها وإعطائها قيمة. وعليه على مسريي املؤسسات أن حيددوا األهداف اليت من شأ

رغبات كل العمال ورغبات املؤسسة. ويكون ذلك بتطوير وتنمية التكوين املتواصل، تشجيع روح املبادرة، 

ا أن تساعد على حتسني تشجيع االبتكار، تثمني وحتويل اخلربات لآلخرين. كل هذه ا ألمور من شأ

  األداء بعيدا عن املؤشرات االقتصادية فقط.

تسعى بعض املؤسسات  المسؤولية االجتماعية للشركات عامل من عوامل ضمان بقاء المؤسسة: )3

مهما كان شكلها إىل االهتمام وتطبيق التنمية املستدامة وذلك عندما حتاول جاهدة ضمان بقائها يف 

يط جد متقلب ويكون ذلك  باحملاولة باالحتفاظ بنفس أصحاب امللكية وعدم اللجوء إىل ظل بيئة وحم

تم  وأاالستدانة الفائقة عن اللزوم  االعتماد على التمويل الذايت. بتطبيق سياسة للتنمية املستدامة، 

وامل اليت جيب املؤسسة باستدامتها وكذلك باستدامة املؤسسات اليت تنشط معها يف حميطها. ومن بني الع

ا أن حتقق هلا بقائها ما ا واليت من شا   يلي: على املؤسسة االهتمام 

  االقتصاد قي استهالك الطاقة وللموارد الطبيعة. -

تمع واألداء البيئي واالجتماعي. -  التوفيق بني األداء االقتصادي وتلبية رغبات وتطلعات ا

طرق العملية اليت ميكن للمؤسسة الية البيئية هي إحدى الفعال اإلنتاج الجيد بواسطة الفعالية البيئية: )4

الفعالية البيئية هي طريقة يف فاالعتماد عليها من أجل وضع وحتقيق أهدافها يف جمال أدائها البيئي. 

التسيري تشجع املؤسسة أن تكون أكثر تنافسية وأكثر ابتكارا وأكثر مسؤولية على املستوى البيئي. إن 

ئية يكون بأن تنتج أكثر مبوارد أقل ويكون ذلك بإدماج عنصر يسمى بإعادة استعمال تشجع الفعالية البي

إن حتقيق  الفضالت منذ البداية يف تصميم املنتوج وإنتاجه وكذلك بتفادي تبذير املوارد وبتفادي التلوث.
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ا أيضا أداة تربط بني األ داء البيئي واملردود الفعالية البيئية ال يكون باحرتام التشريعات والقوانني فقط إ

  املايل. فتحسني طرق اإلنتاج من شانه أن حيقق اجيابيات من الناحية املالية ومن الناحية البيئية.

إن املؤسسة اليت تطبق الفعالية البيئية هي اليت تتحكم يف تكاليفها البيئية.  :التحكم في التكاليف )5

اليت قد تنجم أثناء العملية اإلنتاجية وتكون ويكون ذلك بالصيانة اجليدة للمعدات وبتحليل اخلسائر 

اإلدارة اجليدة يف املخاطر تكون من ف أيضا باالقتصاد يف الطاقة مما يؤدي إىل التقليل من االستهالكات.

ن التحكم يف التكاليف تتعدى اجلانب كما أ  خالل مراجعة املصاريف النامجة عن التأمني عن املخاطر.

ا أن تتحكم يف التكاليف االجتماعية البيئي. فاملؤسسة اليت تنخ رط يف منهجية للتنمية املستدامة، بإمكا

  ويكون ذلك مبحاربة حوادث العمل باالعتماد على عملية التحسني املستمر.

تمع املدين يف  انتهاج المسؤولية االجتماعية للشركات عنصر من عناصر االندماج: )6 إن تطلعات ا

تمع وعليه فيجب أن تتصرف تطور مستمر واملؤسسة مطالبة ب أن تتصرف بصفتها جزءا فاعال يف هذا ا

تصرفات مسؤولة من الناحية االقتصادية واالجتماعية والبيئية اجتاه كل أصحاب املصاحل. وهي بذلك 

ذا الشكل ال تقيم فقط على أساس املعايري  تقوم بتدعيم مسعتها وحتسني وضعها االجتماعي. فاملؤسسة 

ال وأمهها املسامهة يف خلق املالية الت قليدية ولكن على أساس جمموعة من البيانات (املعايري) واسعة ا

  مناصب العمل واملسامهة يف احلياة االجتماعية احمللية خاصة منها وغريها.

ا  تقوية وتدعيم الدعم االجتماعي: )7 إن الدور االجتماعي للمؤسسة حيتمها أن تتحمل مسؤوليا

امهة يف احلياة االجتماعية. ونتيجة للطلب املتزايد فإن املؤسسات جيب أن تعقد عالقات االجتماعية واملس

وطيدة بني كل الفاعلني احملليني. باإلضافة إىل مسامهتها يف التنمية االقتصادية، فهي مطالبة بتحسني 

تمع احمللي ويكون ذلك بالتكوين واالن دماج املهين. مستوى املعيشة وبلعب دور ديناميكي يف حياة ا

  فهي بذلك مكان لالندماج االجتماعي.
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من بني أهم الصعوبات اليت تعاين منها  :تلبية الرغبات والمتطلبات المتزايدة للمستهلكين والعمال )8

ا ال تقدر على اختيار أفرادها وحتقيق وفائهم. "يف  املؤسسات االقتصادية واخلاصة مبواردها البشرية هي أ

تم  %83هناك  2003يف فرنسا سنة استطالع للرأي أجري  من الفرنسيني يرون أنه على املؤسسة أن 

ا اجتاه الزبائن. يف استطالع آخر  بعماهلا وأنه عليها واجبات اجتاههم وأن هذه الواجبات تأيت قبل التزاما

يرون أن دور املؤسسة ليس اقتصاديا فقط بل جيب أن يكون أيضا دورا جواريا  % 61للرأي حوايل 

  "1وتضامنيا.

حتاول اهليئات املالية خاصة منها القارضة مراعاة  :مراعاة التنمية المستدامة في تقييم المؤسسات )9

االهتمامات البيئية واالجتماعية بالنسبة للمؤسسات اليت تتعامل معها وهذا إضافة إىل حتليل املعطيات 

سة. بل هناك مؤسسات مالية تعاقب املالية املستمدة من احملاسبة للتأكد من الصحة املالية للمؤس

املؤسسات اليت ال تراعي االهتمامات البيئية واالجتماعية وهناك أيضا من يشجع ماليا املؤسسات اليت 

تم  تسعى إىل احرتام ذلك. كما أصبحت بعض املؤسسات املالية متنح حوافز مالية للمؤسسات اليت 

من  2صندوقا 60زاهة. ففي فرنسا مثال هناك حوايل بالتنمية املستدامة وظهرت ما يسمى بصناديق الن

 .2002هذا النوع وهذا إىل غاية أكتوبر 

 

 

وذلك من أجل التأكد من مواكبتها  أعماهلاللمزيد من املساءلة حول  ختضعاملؤسسات االقتصادية باتت 

تمع. اليت يفرضها عليها للقيم  ا استجابة هلذه من تغري مطالبة بأن الشركات هذه  هلذا األمر أصبحتا سياسا

. فقامت معظم هذه املؤسسات خاصة منها ذات البعد العاملي بانتهاج بشكل طوعي جلملة من املبادرات احلقيقة

  تعلن من خالهلا انتهاجها ملبادئ املسؤولية االجتماعية للشركات. 

                                                
1 Mouvement des entreprises de France « MEDEF »,  Op.Cit., p.4 
2 Mouvement des entreprises de France « MEDEF »,  Op.Cit., p.5 
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وعن كيفية مراعاة املسؤولية االجتماعية للشركات من طرف املؤسسات االقتصادية ميكن سرد جمموعة من 

ا  للمؤسسات أن تراعي األمثلة املستمدة من واقع كربيات الشركات العاملية، ذلك أن الكيفيات اليت ميكن 

  املسؤولية االجتماعية خمتلفة.

ستدامة يكون بإدماج البعد البيئي يف اإلدارة. يف هذا الصدد ركزت هناك من ترى بأن االهتمام بالتنمية امل )1

معظم املؤسسات على ضرورة االهتمام بالبيئة، فبعض املؤسسات تعهدت بالتقليل من انبعاثات ثاين 

 . "SUISSES 1 3  شركة "تروا سويس ن ومنهاأوكسيد الكربو 

 YVESكشركة إيف روشيه لوجيومن الشركات من تقرتح مبادرات للحفاظ على التنوع البيو  )2

ROCHER . ال تسعى املؤسسات إىل تطبيق أنظمة لإلدارة البيئية واحلصول على شهادات يف هذا ا

مطابقة هلذه األنظمة مع املعيار األورويب لإلدارة البيئية منطلقة من مبدأ أن األداء البيئي هو جزء من 

  2األداء الشامل للمؤسسة."

ا مصانع الشركة على خلق مناصب شغل من خالل املساعدة مساعدة سكان املناطق  - اليت تتواجد 

يف إنشاء نشاطات اقتصادية كإنشاء حمطات تنظيف السيارات وورشات للخياطة وحمالت لتنظيف 

 املالبس 

 وضع عقود إدماج األفراد دون مؤهالت تساعدهم على اكتساب اخلربات  -

 رومة أو دون مورد مايل القيام بعمليات تضامنية لفائدة الفئات احمل -

 " 3اإلدماج املهين لفائدة بعض األفراد املعوقني وذلك عن طريق التكوين. -

وهناك من ترى بأن يكون من خالل سياسات البحث وتطوير منتجات أكثر محاية للبيئة. وكمثال على  )3

باالعتماد على  اليت تقرتح طريقة جديدة يف تشخيص التلوث البيئي  Aairذلك ما تقرتحه "شركة آيري 

 النباتات الطبيعية.

                                                
1 Geneviève FÉRONE et autres, Op. Cit., 2004, p.4 
2 Geneviève FÉRONE et autres, Op.Cit., p.48. 
3 Commission de l'Aménagement Régional, de l'Environnement, du Tourisme et des Transports et de 
la Commission du Commerce International - pour que l’entreprise soit le moteur du Développement 
durable – 2003 – P.50 
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ويشارك عدد متزايد من املنظمات يف اجلهود املوجهة حنو التعليم والدعم املؤسسي لألطفال األيتام  )4

موعات الفقرية. وعلى سبيل املثال، قدم مصرف باركليز مبلغ   15.8واملعوقني واملشردين، وغريهم من ا

ملختلف أنشطة حتقيق االستدامة يف مجيع  2001ون شلن عام ملي 20ومبلغ  2000مليون شلن كيين عام 

 أحناء كينيا. 

ا أن  )5 ومن األمثلة عن املمارسات اليت اتبعتها بعض الشركات الفرنسية وضع سياسات بيئية من شأ

  :1تساعد يف التحكم يف ظاهرة االحتباس احلراري نذكر

الشمسية، وهذا يف فنادقه، من أجل  الذي قام برتكيب سخانات للماء تعمل بالطاقة Accorجممع  -

  مقاومة االحتباس احلراري.

بوضع مفرزات اختيارية لنفايات، وكذا إعادة اسرتجاع وتصنيع ورق  Société Généraleكما قامت  -

  اإلدارات.

ملدة سنتني مع الديوان الوطين للغابات من أجل وضع مشاريع فقد أقامت شراكة  Suezأما جمموعة  -

القذرة، وبقايا اخلشب باإلضافة إىل استخالص الكربون دائما من أجل مكافحة  السرتجاع املياه

  االحتباس احلراري.

ودائما يف فرنسا، قدمت اجلمعية اخلاصة باملؤسسات من أجل مكافحة الغازات املسببة لالحتباس  )6

سسات "عقود التعهد الطوعي" لعدد من املؤ  2003) للحكومة الفرنسية يف سبتمرب AERESاحلراري (

دف هذه العقود إىل السعي إىل الوصول إىل تقليل انبعاث غازات  21وهي  شركة متعددة اجلنسيات. و

اية   .2%56إىل  2007املصانع الفرنسية يف 

                                                
1 Mouvement des entreprises de France « MEDEF », Vadémécum entreprises et développement 
durable, Paris, France, mai 2006, p.41. 
2 Mouvement des entreprises de France « MEDEF », Vadémécum entreprises et développement 
durable, Op.Cit., p.41. 
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ومن األمثلة عن املمارسات اليت تنتهجها بعض الشركات العاملية يف جمال التنمية املستدامة ميكن ذكر 

 :  2010جتارب ثالثة شركات سنة 

 : HYDRO-QUEBEC  1شركة هيدرو كيبيك الكندية  )1

ا مع أصحاب املصاحل:  -   يف عالقا

o حالة عدم يف  موجودينزبون من ذوي الدخول الضعيفة  41161أكثر من  تسوية وضعية

 مليون دوالر كندي 213,60القدرة على السداد مببلغ قدره 

o  ستثمارية كمبلغ للمسامهة يف حتقيق اجلماعات احمللية من قيمة املشاريع اال إىل %1دفع نسبة

فوق تراب  التوازن الطبيعي للمنطقة اليت سيقام عليها املشروع االستثماري التابع للمؤسسة

 تلك اجلماعة

o  وملتقاعديها ةمليون دوالر كندي على شكل إعانات لعمال املؤسس 18,3دفع قيمة 

 يف إدارة املوارد البشرية :  -

o ال عرف مؤشر قياس رضا العمال سنة  : حتسني مستوى الرضا الوظيفي  2010يف هذا ا

 10من جمموع  8,4حوايل 

o قد اخنفض عدد حوادث العمل يف ف : حتسني ظروف العمل بالتقليل من احلوادث املهنية

 عامل 200000حادث لكل  2,4معدل  إىل 2010سنة املؤسسة 

ال البيئي :  -  يف ا

o  ال وصلت انبعاثات ختفيض نسبة االنبعاثات من ثاين أوكسيد الكاربون. ففي هذا ا

   طن 500000حوايل  2006طن بعدما كانت سنة  100000حوايل  2010املؤسسة سنة 

 

                                                
1 Hydro- Québec, développement durable : Faits saillants 2010, p. 3 - 6 
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 : 1األمريكية   DHLشركة  )2

تمعي :  - ال ا  يف ا

o  املناطق منكوبة بفعل الكوارث الطبيعية  إىلجمانا  اإلنسانيةطن من املساعدات  7000نقل

 هذا عرب العامل وبفعل الصراعات، و 

o عالقات شراكة مع مجاعات الضغط وأمهها مجعية التعلم للجميع  إبرام« teach for all » 

ال البيئي :  -  يف ا

o  حتسني الفعالية البيئية للمؤسسة من خالل حتسني مؤشر فعالية استهالك الوقود والذي

 يؤدي إىل التقليل من انبعاثات املؤسسة من ثاين أوكسيد الكاربون 

o  النفايات يف املناطق املنكوبة، حيث أخذت املؤسسة على عاتقها  إدارةاملسامهة يف

 طن من النفايات 7000يوم الذين قاموا بتدوير  83متطوع ملدة  100مصاريف 

 : 2الفرنسية  LAFARGEجمموعة الفارج  )3

ال البيئي :  -  يف ا

o قللت 1990مع سنة باملقارنة  : ختفيض نسبة االنبعاثات من ثاين أوكسيد الكربون ،

ا بنسبة  2010سنة املؤسسة   % 21,7من انبعاثا

o استطاعت املؤسسة من رفع مستوى استعمال النفايات كمصدر من :  تدوير النفايات

 2009 باملقارنة مع سنة 2010 سنة %20مصادر الطاقة مبصانعها بنسبة 

o ربة املنبعثة غيض نسبة اإلاستطاعت املؤسسة ختف:  غربة املنبعثة من املصانعالتحكم يف األ

 2009 ارنة مع سنةقبامل 2010 سنة %35,7من مصانعها بنسبة 

                                                
1 Sequovia, un rapport de développement durable 2010 très positif pour DHL, disponible sur le site internet de 
sequovia : www.paperblog.com, consulté le 01 juin 2011   
2 Lafarge,  Rapport de Développement Durable, 2010, p. 30 - 37 
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o ميتلك  %84,5: من بني ما متتلكه املؤسسة من مقالع، فإن ما نسبته  تأهيل املقالع إعادة

 خمطط لتأهيل تلك املقالع بعد االنتهاء من استغالهلا 

o  اليت متتلك  2010سنة  اإلنتاجيةدات استعمال املياه : بلغت نسبة الوح وإعادةتصفية

 %73استعماهلا  وإعادةحمطات لتصفية املياه 

 : املوارد البشرية إدارةيف  -

o  عامل  85000أكثر من بتدريب  2010االهتمام بالتكوين والتدريب : قامت املؤسسة سنة 

o  وع ميزانية من جمم %38بلغت ميزانية التدريب والتكوين املوجهة لالهتمام بالتنمية املستدامة

االت ذات صلة بالصحة والسالمة  املوارد البشرية. وأن هذه النسبة وجهت خصيصا 

 املهنية

o 0,76بنسبة  2010 ختفيض معدالت حوادث العمل. اخنفضت نسبة حوادث العمل سنة% 

   2009مع سنة  باملقارنة
 

 

إن ممارسة التنمية املستدامة على مستوى املؤسسات االقتصادية جيب أن حيفز هذه األخرية على إشراك 

أصحاب املصاحل يف هذه العملية، ذلك أن املؤسسة االقتصادية اليت ترغب يف إدماج أبعاد التنمية املستدامة يف 

ا جيب أن تضع ضمن أهدافها ليس فقط تعظيم األرباح ل صاحل املسامهني فقط ولكن حتقيق التوازن بني إدار

  املصاحل اليت قد تكون متناقضة لكل أصحاب املصاحل.

هذا املبحث سنحاول التعرف على خمتلف أصحاب املصاحل وعلى أمهية احلوار معهم حتقيقا ملبادئ  يف

هذا املفهوم يف الفكر التنمية املستدامة. ولكن قبل ذلك، ال بد من التطرق اىل أصحاب املصاحل وكيف تطور 

 التنظيمي. 
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بالنسبة للمؤسسة، يندمج مفهوم التنمية املستدامة ضمن املنطلق الذي تسري عليه نظرية أصحاب 

ات يف املصاحل. هذه النظرية تشغل حاليا اهتمام العديد من الباحثني اجلامعيني وكذلك مسريي كربيات الشرك

األطراف هم كل األشخاص واجلهات اليت تربطها باملؤسسة مصلحة سواء كان بشكل  ذه" فاملقصود 1العامل.

  مباشر أو غري مباشر. 

  Freemanن أول باحث اهتم بأصحاب املصاحل هو فرميانعلى الرغم من أن معظم الباحثني يعتربون أ

اولة للخوض يف جمال عالقة املؤسسة االقتصادية إال أن هناك من يرى أن أول حم  ،1984وكان ذلك سنة 

األوائل يف اخلوض  دإذ يعترب أح" 1959وكان ذلك سنة    Penroseبأصحاب املصاحل تعود إىل الباحث بونروز 

    " 2يف نظرية أصحاب املصاحل

ؤالء الشركاء وهم الزبائن واملوردون والعمال واملسامهون وكذل ك الدولة ولقد قدم نفس الباحث قائمة 

  واجلماعات احمللية واملواطنون.

لكن قبل أن يقوم فرميان يف اخلوض يف الفكر التنظريي ألصحاب املصاحل، كان قد سبقه يف ذلك باحثان 

حيث اهتما بأصحاب املصاحل من خالل  1932وكان ذلك سنة   Berle et Means أمريكيان ومها بريل ومينس

ا حول تركيبة رأمسال   كربيات الشركات األمريكية. ومن خالل دراستهما توصال إىل ضرورة فصل دراسة قاما 

  "  3امللكية عن اإلدارة و"إىل إلزامية فرض رقابة على تصرفات املسريين محاية حلقوق صغار املسامهني.

ويرتبط مفهوم أصحاب املصاحل يف الفكر التنظيمي حبوكمة الشركات.  ويستند هذا املفهوم إىل جمموعة 

نظريات وأمهها نظرية الوكالة اليت يعود الفضل يف تطويرها إىل األمريكيني أصحاب جائزة نوبل لالقتصاد من ال

Jensen & Meckling  حني قدما تعريفا هلذه النظرية وكان على الشكل التايل"حنن نعرف نظرية  1976سنة

                                                
1 Geneviève Ferrone et autres, Op.Cit., p.87.  
2 Eric PERSAIS, les rapports sociétaux : enjeux et limites, Revue française de gestion, Paris, France, 
n° 152,  Septembre – octobre, 2004, p. 168. 
3 Gérard CHARREAUX: vers une théorie du gouvernement des entreprises, IAE DIJON – laboratoire 
CREGO / LATEC, France, Mai 1996, p.3. 
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وم بدله ببعض املهام، هذه الوكالة كعالقة مبوجبها يلجأ شخص صاحب الرأمسال خلدمات شخص آخر لكي يق

  "1املهمة تستوجب نيابته يف السلطة.

"حينما كانت إشكالية حوكمة   Berle et Means بريل ومينسقد ظهر هذا املفهوم ألول مرة على يد 

ا ا يتم ضبط سلوك اإلدارة العليا بالشكل الذي يسمح هلا بالقيام باملهام املنوط   تدور حول الكيفية اليت 

لرتكيز كان فقط على إشباع رغبات " فاshareholders.2 ا يف االجتاه الذي خيدم مصلحة املسامهنيوتوجيهه

املالية  األزماتموجة من صاحبتها  ، مت تطوير أفكار إدارية جديدةنفس القرنيف الثمانينات من املسامهني. لكن 

وحدوث تكتالت بني منافسيها  إىلات بيع أصول شركواليت جنم عنها  واالقتصادية مست أكرب الشركات العاملية

حوكمة الشركات من العالقة القائمة بني  إشكاليةفانتقلت العديد من الشركات. فالس وكذلك إنافسني امل

  . stakeholdersأصحاب املصاحل العالقة بني الشركة وكل  إىل املسرييناملسامهني و 

ول من طرح هذه أ هو  Freeman فرميان  كانأما يف جمال إدارة العالقة مع أصحاب املصاحل، فقد  

 : 3العالقة مطالبا

 الشركات بتشخيص كل صاحب مصلحة من ذوي العالقة  -

 توضيح وحتديد كيفية التعامل من خالهلا معهم -

م إشباعالعمل على  -   رغبا

ا فرميان  ويوجد على . Freemanوقد حاول باحثون آخرون تطوير نظرية أصحاب املصاحل اليت جاء 

سنة ذلك وكان  L.E Prestonبريسنت و   T. Donaldsonدونالدسن و  M.B Clarkson هؤالء كل منرأس 

 A stackeholder framework for analysing andمقاال عنوانه  Clarkson كالركسن   حيث نشر ،1995

                                                
جمھوریة وكالة و دورھا في تطویر نماذج الرقابة على األداء، مجلة العلوم اإلداریة، العدد األول، نجاتي إبراھیم عبد العلیم، نظریة ال 1

   89، ص.  1991سنة مصر العربیة، 
2 Marie Georges FILLEAU et Clothilde MARQUES –RIPOUL, Les théories de l’organisation et de 
l’entreprise, éditions Ellipses, France, 1999, p.219. 

بكر تركي عبد األمیر، نظریة أصحاب المصالح و أبعادھا الفلسفیة، مجلة اإلدارة العامة، دوریة علمیة متخصصة و محكمة یصدرھا  3
   628، ص.  2006نوفمبر  –العدد الرابع  –معھد اإلدارة العامة الریاض، المملكة العربیة السعودیة، المجلد السادس و األربعون 
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evaluating corporate social performance   يف جملةAcademy of management review  د رقم يف العد

لد رقم  01 لة املعنون  Donaldsonو Prestonونشر   20من ا  Theحبثهما يف نفس العدد من ا

stackeholder theory of the corporation: concepts، evidence and implications وتتمثل أهم  .

  :  1التعديالت اليت اقرتحاها يف ما يلي

جيب أن تطغى مصاحل  أصحاب املصاحل لديها نفس القيمة والمن وجهة نظرهم الثالثة معا، إن مصاحل  )1

 طرف على حساب األطراف األخرى.

تم باختاذ  ،Preston & Donaldson ربيستون ودونالدسونبالنسبة ل )2 فإن نظرية أصحاب املصاحل 

 القرارات اإلدارية. ففي مقاهلما يقوم الباحثان بتقسيم أصحاب املصاحل إىل ثالث فئات وهم: 

يتصرف كل من املؤسسات واملدراء حنو أصحاب املصاحل بالعودة  :normative  ئة النمطيةالف -

 إىل تطلعات أخالقية.

: ميكن احلصول على النتائج املتوقعة يف حالة ما إذا راعى املسريون empiriqueالفئة التجريبية  -

م.  التطلعات األخالقية لتصرفا

سات ومسرييها يتصرفون بالنظر إىل تطلعات : كل من املؤسdescriptiveالفئة الوصفية  -

 أخالقية ذات خصوصيات.

ريى هنريكيس و ، فPreston & Donaldson أما عن البعد االسرتتيجي لفرضية بريستون ودونالدسون

 :2ميكن اتباعها سرتاتيجياتأنواع من اإل أربعأمام املؤسسة أنه    Enriques & Sadorskyسادورسكي 

 مبستلزمات لإليفاء االجتماعية املبادرة جمال يف القيادة املؤسسة تأخذ أن اقية : وهياإلستب اإلسرتاتيجية )1

 .السائدة احلالة حسب والتقديرية واألخالقية، والقانونية، املسؤوليات االقتصادية،

                                                
1 Salma DAMACK-AYADI, la théorie des parties prenantes en perspectives, 11eme conférence 
annuelle de l’AIMS, 3-6 juin 2003, Tunis, Tunisie, p.6. 
2 Salma DAMAK AYADI, la publication des rapports sociétaux par les entreprises françaises, thèse 
pour l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion, Mars 2004, page 112. 
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 لإليفاء واملطلوب املقبول األدىن احلد وفق االقتصادية املؤسسة تعمل أن التكيفية : وهي اإلسرتاتيجية )2

 .والقانونية واألخالقية االقتصادية، واملسؤوليات املتطلباتب

ا واملطلوب املقبول األدىن احلد وفق االقتصادية املؤسسة تعمل أن الدفاعية: وهي اإلسرتاتيجية )3 ً  قانوني

 .واالجتماعية االقتصادية باملتطلبات واملسؤوليات لإليفاء

  االجتماعية. الطلبات مبحاربة ديةاالقتصا املؤسسة قيام التعويقية: وهي اإلسرتاتيجية )4

تقدمي نقد  1999عام   T M JONES  & A C WICKSجونس وويكس  كما حاول الباحثان

ا كل من يف مقال صدر هلما يف جملة  Preston & Donaldson بريستون ودونالدسون للفرضيات اليت جاء 

Academy of management review   لد رقم  02يف العدد رقم  Convergentحتت عنوان   24من ا

stackeholder theory     :واقرتحا نظرية أخرى لألطراف ذات املصلحة مبنية على املربرات التالية  

تنشط املنظمة بصفة علنية يف سوق تنافسي، وكل القرارات تتخذ من طرف مسريين أكفاء وكل  )1

م نابعة من الواقع والظروف.  تصرفا

 ين بأصحاب املصاحل، هذه العالقة مبنية على ضوابط أخالقية.تم النظرية بعالقة املسري  )2

ا متنح نتائج ملموسة على أساس معايري ميكن وصفهم  )3 هذه النظرية هي يف نفس الوقت منطية وأل

 بكل بساطة.

وضع اآلليات اليت تسمح بالتحكم يف تصرفات مسريي الشركات من  حوكمةإشكالية وانتقلت بذلك 

م و  شركات املسامهة حىت م تسري يف نفس الوجهة اليت يرغب تكون قرارا إىل وضع  كل املسامهني  اتصرفا

م و  م تسري يف نفس اآلليات اليت تسمح بالتحكم يف تصرفات مسريي شركات املسامهة حىت تكون قرارا تصرفا

وأشهرمها منوذجان، نتيجة لذلك مت تطوير مناذج حلوكمة الشركات  كل أصحاب املصاحل.  االوجهة اليت يرغب 

يف حني أن النموذج الثاين ويسمى   shareholders فالنموذج األول  يسمى باحلوكمة القائمة على املسامهني

. فالنموذج األول  يسعى إىل تعظيم املنفعة ألصحاب stackeholders باحلوكمة القائمة على أصحاب املصاحل
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قط يف حني أن النموذج الثاين يسعى إىل تعظيم املنفعة لكل رؤوس األموال الذين ميتلكون أسهما يف املؤسسة ف

األطراف اليت تربطها عالقة مباشرة أو غري مباشرة باملؤسسة ويطلق عليهم تسمية أصحاب املصاحل. وتنص بعض 

الدراسات على أن النموذج الذي يقوم على تعظيم املنفعة لكل أصحاب املصاحل هو أفضل من النموذج الذي 

ال، مت تصنيف هذه الدراسات إىل ثالث فئاتيقوم على    : 1تعظيم املنفعة للمسامهني فقط. يف هذا ا

 ترى أن النموذج الثاين أفضل من النموذج األول ألنه يصف السري احلقيقي للمؤسسة  الفئة األوىل: -

تطلبات الفئة الثانية: فهي ترى أن النموذج األول أفضل من الثاين ألنه أخالقي ذلك انه يراعي امل -

 املشروعة لكل أصحاب املصاحل ويسهر على إشباعها

الفئة الثالثة: هي اليت ترى أن النموذج الثاين أفضل من النموذج األول، ذلك أنه يندمج مع الغاية اليت  -

أنشئت من أجلها املؤسسة وهي حتسني أدائها االقتصادي من أجل البلوغ إىل حتقيق هدف تعظيم 

 األرباح

أخرى ترى أنه من الناحية األخالقية "ال يوجد تناقض بني إشباع رغبات املسامهني كما أن دراسات 

ووحدهم وإشباع رغبات أصحاب املصاحل. لقد لوحظ من خالل الدراسات اليت أجريت على املؤسسات اليت 

واقتصادي. تتبىن نظرية تعظيم املنفعة لكل أصحاب املصاحل وليس فقط املسامهون هي اليت حتقق أفضل أداء مايل 

لذا ال توجد جدوى من إثارة فكرة أن هناك تناقض بني مصاحل املسامهني ومصاحل األطراف األخرى، ومثل هذا 

  "     2التوجه يعترب غري أخالقي.

وبالتايل، يكمن ارتباط نظريات النظم املفصل أعاله باملسؤولية االجتماعية للشركات يف حماولة التوفيق بني 

تمع وما تتوقعه املؤسسات االقتصادية من خالل سد الفجوة املوجودة بني املؤسسات وأصحاب  ما يتوقعه ا

 املصاحل. فما يتصوره مسريو املؤسسات يتباين ويتناقض يف معظم األحيان مع توقعات وأهداف أصحاب املصاحل.

                                                
1 Marianne RUBINSTEIN, le débat sur le gouvernement d’entreprise en France: Etat des lieux, revue 
d’économie industrielle, 2002, volume 98, Issue 1, p.12. 
2 Le cercle des économistes, le gouvernement d’entreprise n’est pas seulement du ressort du conseil 
d’administration, France, cahier n° 2, mai 2003, p.9 
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ذا املبحث، فإن أول باحث اهتم بأصحاب املصاحل كما سبقت اإلشارة إليه يف املطلب السابق من ه

م كل شخص أو جمموعة الذين تتوفر فيهم القدرة على  1984وكان ذلك سنة Fremann هو فرميان  وعرفهم بأ

ال. وقدم نفس الباحث  التأثري على املؤسسة يف حتقيق أهدافها وكذلك الذين تؤثر فيهم املؤسسة يف نفس ا

ؤالء الشركاء   وهم الزبائن واملوردون والعمال واملسامهون وكذلك الدولة واجلماعات احمللية واملواطنون.  قائمة 

م  لقد اختلف الباحثون يف تصنيف أصحاب املصاحل وعلى الرغم من االختالف يف التصنيف إال أ

سنة  Clarkson كالركسون  اتفقوا يف حتديدهم. فمن بني التصنيفات املشهورة ألصحاب املصاحل تلك اليت قدمها 

ن هم الذين يستثمرون و ن، فاألساسيو ن والثانويو حيث اعترب "أن أصحاب املصاح فئتني ومها األساسي 1995

أموهلم يف املؤسسة، فهم بذلك ضروريني من أجل ضمان السري العادي للمؤسسة. ويدخل ضمن هذه الفئة كل 

زبائن. أما الفئة الثانية فتضم كل األفراد أو ن والعمال واملوردون والو من أصحاب رؤوس األموال واملستثمر 

موعات اليت تؤثر  ضروريني لضمان بقاء ودميومة   اليسو  أو تتأثر بالنشاط الذي متارسه املؤسسة ولكنهما

 :Business Ethicsيف دراسة صدرت هلما مبجلة   Nasiو  Carollوشاطره يف هذا التصنيف كل من " 1املؤسسة.

a european Review   واليت مت فيها تقسيمهم إىل أصحاب املصاحل األوليني  1997عام(primaires)  وأصحاب

. فحسب صاحيب الدراسة "من املمكن التفرقة بني أصحاب املصاحل األوليني (secondaires)املصاحل الثانويني 

الزبائن. يف حني أن أصحاب وهم الذين تربطهم عالقة تعاقدية ورمسية باملؤسسة وهم املسامهون والعمال واملوردين و 

تمع  املصاحل الثانويني هم وسائل اإلعالم واملستهلكني ومجاعات الضغط واحلكومات واملنافسني وكافة اجلمهور وا

  "2بصفة عامة.

إال أن هناك من يرفض أي تصنيف يعطى ألصحاب املصاحل، منتقدين بذلك كل ما جاء به  

عهم يف تصنيف أصحاب املصاحل. ويأيت على رأس املنتقدين ومن تبCaroll وكارول  Clarksonكالركسون

"الذي يرى أن تصنيف أصحاب املصاحل يعرب عن رؤية  Mitchellوالرافضني للتصنيف الباحث األمريكي ميتشل 

                                                
1 Op. Cit., p. 169.  
2 Samuel MERCIER, l’apport de la théorie des parties prenantes au management stratégique: une 
synthèse de la littérature, 10eme conférence de l’association Internationale de Management 
Stratégique « AIMS », du 13 au 15 juin 2001, Faculté des Sciences de l’Administration, Université 
LAVAL, Québec, p.7.  
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ضيقة ألصحاب املصاحل على اعتبار أن كل صاحب مصلحة يؤثر ويتأثر بشكل جوهري بالنشاط املمارس من 

  "    1يل فإن أي تصنيف ألصحاب املصاحل فهو غري مؤسس.طرف املؤسسة، وبالتا

إن العرض املقدم أعاله حول أصحاب املصاحل وخمتلف التصنيفات املقدمة هلم يبني أنه ينظر ألصحاب 

املصاحل من زاويتني. فالزاوية األوىل وهي اليت تعطي األولوية يف اشباع الرغبات وهم من يقدم األموال للمؤسسة، 

م باملؤسسة. أما الزاوية الثانية، فهي اليت ترفض ويأيت يف م رتبة أقل األطراف األخرى مهما كانت مستويات عالقا

أي ترتيب ألصحاب املصاحل وتنفي استعمال أي مؤشر لتصنيف اصحاب املصاحل وانه ال توجد مصلحة عليا 

  لطرف أو جمموعة أطراف على حسب طرف أو جمموعة أطراف أخرى.  

أي تصنيف ألصحاب  صحاب املصاحل دون تقدميقائمة مفصلة ألاليت اكتفت بتقدمي  دراساتومن ال

   ما يلي :املصاحل 

  : 2أصحاب المصالح وفق دراسة فيرنانديس  .1

إن اهلدف األمسى ألي كيان اقتصادي هو حتقيق األرباح وكل مساهم يف املؤسسة البد له  المساهمون: )1

راء أسهم املؤسسة من جهة والثقة اليت وضعها يف مسرييها وأن يتحصل على عائد مقابل املخاطرة يف ش

  من جهة أخرى.

يعترب إشباع رغبات الزبائن أحد العناصر املهمة اليت بواسطتها ميكن حتقيق بقاء املؤسسة وضمان  الزبائن: )2

ا حلصص سوقية  منوها. فبواسطة هذا العنصر ميكن للمؤسسة أن حتسن من مركزها التنافسي باستقطا

ة وبالتايل أن تضمن صحتها املالية بشكل دائم. إن السهر والعمل على إشباع رغبات الزبائن يعترب جديد

عمل خيطط له على املدى الطويل ألنه يتطلب تضافر الكثري من اجلهود وتوفري الكثرة من املوارد سواء  

  كانت مادية أو بشرية.

ر العروض اليت تقدمها هلم املؤسسة. فنتيجة الثورة إن ما مييز السوق حاليا هو أنه ال يوجد زبائن يف انتظا

التكنولوجية اليت عرفها وسائل اإلعالم واالتصال احلديث، أصبح الزبائن على دراية بكل ما حيدث يف 

السوق وبالتايل أصبحت لديه القدرة على مقارنة الكثري من العروض. نتيجة لذلك أصبحت سلطة اختاذ 
                                                
1 Eric PERSAIS, Op. Cit., p. 169. 
2 Alain FERNANDEZ, les tableaux de bord des managers: le projet décisionnel dans sa totalité, 
Editions d’Organisation, 2005, p.s 43-53. 
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املناسب بيد الزبون. وعليه، فاملؤسسة أصبحت مطالبة بأحداث نوع من  قرار الشراء واختيار املورد

ا الداخلية واملوارد اليت متتلكها  ا بالشكل الذي جيعل كل عمليا التعديل يف طريقة سريها وأساليب إدار

 حتت تصرف الزبون.

طرفا فاعال يف جناح يعترب العمال املورد األساسي للمؤسسة. ولكي ميكن أن يكون هؤالء العمال  العمال: )3

املؤسسة البد وأن تويل هلم املؤسسة االهتمام الكايف من خالل التشجيع والتحفيز. فاحلوافز هي حجر 

الزاوية يف جناح املؤسسة اليت تعطي األمهية الكافية لكل من اإلبداع وإشباع رغبات الزبائن والتأقلم مع 

  احمليط املتقلب الذي تنشط فيه.

ات ال ميكن اعتبار العنصر البشري كمورد أساسي إذا مت تقييم فاعلية األفراد من يف مثل هذه املؤسس

خالل املردود اإلنتاجي للعامل بنسبة إن التكاليف. يف هذه احلالة ال ميكن ضمان وفاء العمال وانتمائهم 

ين للمؤسسة ألنه يف حقيقة األمر العامل ليس ملك للمؤسسة ولكن ملك نفسه فهو يسري مساره امله

  بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات حياته اخلاصة واهتماماته الشخصية.

باإلضافة إىل ذلك فاملؤسسة اليت تويل االهتمام الكايف لكل عناصرها البشرية مطالبة بأن تضمن هلم احلق 

الذي جيعل منهم مسؤولني يف تأدية مهامهم. وعلى هذا األساس البد من ضمان ما يسمى بالتوافق بني 

لبات املنصب الذي يشغله كل عامل مع كفاءته ورغباته. لتحقيق ذلك من األجدر الرتكيز على متط

هودات اليت  م وتثمن ا تدريب وتكوين األفراد. هذه العملية تعود بالفائدة عليهم حيث تنمي مهارا

ا.   يبذلو

مع شركائها. كل املؤسسات إن جناح املؤسسة مرتبط أيضا مبستوى الوالء والوفاء الذي يربطها  الشركاء: )4

الرائدة تويل درجة عالية من االهتمام إىل مبدأ خلق القيمة وفق الفكرة اليت نص عليها بورتر يف دراساته 

والذي يعترب املؤسسة كحلقة من القيم. من أجل تعظيم القيمة املضافة النهائية للمؤسسة واملتمثلة يف 

رد املوضوعة يف متناول املؤسسة ذات مردودية عالية. على إشباع رغبات الزبائن البد من جعل من املوا

ا داخل  م الرئيسية للغري أو االحتفاظ  هذا األساس يقرر مسريو املؤسسات إسناد بعض من نشاطا

ا املوردون.    املؤسسة على غرار عملية التموين اليت يتوىل القيام 



 87

ن جناح املؤسسة يف العصر احلايل إال إذا مت يتفق اجلميع على أنه ال ميكن ضما المجتمع بصفة عامة: )5

الرتكيز فقط على البعد املايل واالقتصادي يف إدارة املؤسسة من خالل تعظيم األرباح. لقد فرضت أبعاد 

ا ومراعاة آثارها السلبية إذا مت جتاهلها وكذلك  أخرى نفسها على املؤسسة وأصبح من الضروري مراعا

ذه األبعاد هي ما يطلق عليها باملعايري األخالقية يف اإلدارة، إن الذي جعل منافعها إذا مت احرتامها. ه

من هذه املعايري بعدا البد من إدماجه يف اإلدارة هو قوة الضغط اليت يعرضها الرأي العام حيث أن هذا 

نتيجة.  األخري جد متأثر باملسائل البيئية والصحة والسالمة والعمومية وباملسائل املتعلقة بظروف العمل

لذلك تبادر املؤسسات املهتمة بتحسني مسعتها أمام الرأي العام إىل اإلسراع يف القيام بعمليات التدقيق 

من أجل أن تربهن للرأي العام أن ظروف العمل  SA8000االجتماعي وفق معيار املساءلة االجتماعية 

ا سليمة وحتمي حقوق العمال. كما تبادر مؤسسات  أخرى إىل وضع نظم لإلدارة يف مصانعها ومنشآ

وأنظمة للصحة والسالمة املهنية املوافقة للمواصفات  ISO 14000البيئية وفق املواصفات القياسية 

 .OHSAS 18001القياسية 

  : 1 أصحاب المصالح وفق الغالبي والعامري .2

أو  وتشمل مجيع اجلهات واألفراد واملستهلكني أو املستفيدين من السلع فئة عمالء المنشأة: )1

  اخلدمات) اليت تقدمها املنشأة

وتتمثل يف أصحاب رؤوس األموال أفرادا أو جمموعة من األفراد الطبيعيني أو املعنويني  فئة المالك: )2

  إذا كانت مملوكة ملكية خاصة أو الدولة إذا كانت مملوكة ملكية عامة.

بيعة أعماهلم ومواقعهم يف وتشمل مجيع العاملني باملنشأة بغض النظر عن ط فئة العاملين بالمنشأة: )3

  اهليكل التنظيمي.

تمع  فئة أفراد المجتمع: )4 الذي تعمل املنظمة داخل نطاقه  -بشكل عام–وتشمل مجيع أفراد ا

  .وخاصة األفراد احمليطني باملنشأة جغرافيا، ورمبا كل اجلمهور

                                                
للنشر،  وائل دارالمسؤولیة االجتماعیة للشركات و أخالقیات األعمال، العامري، محسن مھدي وصالح الغالبي منصور محسن طاھر  1

 .106، ص.   2005عمان، األردن،
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طراف وهو على النحو األ ذهاستنادا للتصنيفات املفصلة أعاله، نقوم بدورنا بتقدمي تصنيف مفصل هل

  التايل: 

ـــل املســـامهون فئـــة مهمــة جـــدا مـــن أصـــحاب املصــاحل واملســـتفيدين املباشـــرين مـــن نشـــاط  المســاهمون: )1 ميث

املؤسســة االقتصــادية. إن هــؤالء املــالكون يتحملــون خمــاطر االســتثمار مــن خــالل املغــامرة بــأمواهلم اخلاصــة 

وميكن أن يكون املالك شخصا واحـدا أو جمموعـة أو  متوقعني عائدا جمزيا ومناسبا من هذه االستثمارات.

شركة مسامهة أو شركة تضامن أو أي شكل قانوين آخر. إن كل من حيوز على جـزء مـن رأمسـال املؤسسـة 

أو صــغار  )(investisseurs institutionnelsمهمــا كــان وزنــه ســواء تعلــق األمــر باملســتثمرين املؤسســيني 

يه احلق يف توجيه سياسة املؤسسة فباإلضافة إىل الرحبية اليت  متثـل املعيـار لد )Petits Porteurs(املسامهني 

األهم يف توجيه اسرتاتيجيات وسياسات املؤسسة واختاذ قرارات االستثمارية، فمن حق املسامهني أيضا أن 

ى يفرضوا اجلوانب االجتماعية يف وضع ورسم تلك السياسات. فاملستثمرون ال يسعون فقط إىل الـربح علـ

املدى القصري فقط بل وعلى املدى الطويـل كـذلك وهـذا مـا يـدعوهم إىل تبـين سياسـة اجتماعيـة وبيئيـة يف 

 املؤسسة. 

ـــائن: )2 ـــرية لكـــل املؤسســـات االقتصـــادية بـــدون  الزب إن هـــذه الشـــرحية مـــن أصـــحاب املصـــاحل ذات أمهيـــة كب

زبائن وطبيعة التعامـل معهـم  استثناء. فوجود هذه األخرية مرتبط بإنتاج سلع أو خدمات وهذه يستهلكها

وإقناعهم باستهالك هذه املنتجات عمل مهم من أعمال إدارة التسويق يف أي منظمـة مـن املنظمـات. إن 

دف إىل حتسني اخلدمات للمسـتهلك عـن طريـق حتسـني  ما يرجوه الزبائن من املؤسسة مبر عرب إجراءات 

صادق حول جودة ونوعيـة املنتجـات باإلضـافة إىل نوعية املنتج وخدمات أخرى ذات أمهية مثل اإلعالم ال

رصــد آراء املســـتهلكني وقيـــاس درجـــة رضـــاهم واالهتمـــام باخلصــائص االجتماعيـــة والبيئيـــة هلـــا. علـــى هـــذا 

 النحو، يصبح املستهلك عنصرا فاعال وله القدرة على اختيار منتجات ذات عالمة جتارية مميزة.

ويعتـــربون مصـــدر ثــــروة  .ن إداريـــني وفنيـــني وفئــــات أخـــرىتشـــمل هـــذه الفئـــة مجيــــع العـــاملني مـــ العمـــال: )3

للمؤسســة، حيــث أن هلــم مصــلحة مهمــة ال تقتصــر علــى األجــور فحســب بــل تتعــداها إىل تــوفري ظــروف 
عمل مالئمة كمحيط العمل، التكوين والتدريب وكذلك نظام للحوافز. فالعمال يسامهون وبشكل إجيايب 

  ا ابتكار طرق جديدة للعمل.يف حتسني نوعية اإلنتاج واخلدمات، وكذ
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ـا عالقـة مبنيـة علـى الثقـة  الموردون: )4 ميكـن أن ينظـر للعالقـة بـني املـوردين واملؤسسـات االقتصـادية علـى أ

املتبادلة والوثيقة جدا. لـذلك يتوقـع كـل طـرف مـن الطـرف اآلخـر أن يصـون هـذه العالقـة وحيرتمهـا ويبـادر 
ن العقــود مــع مــوردي املؤسســة تتمثــل يف عقــود علــى املــدى إىل تعزيزهــا. ويتعلــق األمــر خبلــق نــوع جديــد مــ

الطويــل، ولـــيس اهلـــدف هــو احلصـــول علـــى أفضــل األســـعار فقـــط بقــدر مـــا هـــو احلصــول علـــى خـــدمات 
ومنتجات ذات نوعية جيدة وخالل فرتات دائمة ومستمرة وبـذلك تعـم الفائـدة كـال الطـرفني أي املؤسسـة 

 واملوردين.

تم المجتمع المحلي: )5 ـم كـل مـن يقطـن أو يعـيش ميثل ا ع احمللي شرحية مهمـة مـن املسـتفيدين. نقصـد 

حــول حمــيط وحــدات اإلنتــاج ويتــأثرون ســواء بصــفة مباشــرة أو غــري مباشــرة مــن هــذا النشــاط الــذي متارســه 
ــأثريات االقتصــادية  ــة تعتمــد وبشــكل مباشــر علــى الت تمــع والتجمعــات احمللي ــاة وتطــور ا املؤسســة. إن حي

ة فيمــا خيــص تــوفري مناصـــب الشــغل، باإلضــافة إىل مســامهة الضــرائب واجلمعيـــات يف للمؤسســات خاصــ
تمـع  احملافظة على اخلدمات العامة وكذا التجارة. واملؤسسات االقتصادية جمـربة علـى توطيـد العالقـة مـع ا

تمع. واملؤسسة احمللي باعتبارها تدعم النظرة اإلجيابية لتلك املؤسسات اليت تبادر بتعزيز العالقة مع هذا ا
االقتصادية اليت ترى نفسها متحلية باملسؤولية االجتماعية عليها أن جتد أساليب وطرقا تسعى مـن خالهلـا 

تمع احمللي.   إىل تلبية متطلبات ا

ــة: )6 ــا بشــكل كبــري وبتزايــد  البيئــة الطبيعي تمــع معني ــة واملــاء واهلــواء. وقــد أصــبح ا ــا كــل مــن الرتب ويقصــد 

ار البيئيــة الــيت ترتكهــا املمارســات املختلفــة للمؤسســات االقتصــادية علــى صــحة اإلنســان أوال مســتمر باآلثــ
 وعلى النباتات واحليوانات واملياه والرتبة واهلواء من آثار. 

منــذ ثالثـة عقـود تقريبــا جتمعـت بعـض اهليئــات الـيت هلـا أثــر دويل حتـت لـواء منظمــات  جماعـات الضـغط: )7

ـــة يكمـــن دورهـــا يف إ ـــرأي العـــام وكـــذا اإلعـــالم حـــول املمارســـات الســـيئة للمؤسســـات غـــري حكومي ـــارة ال ث
االقتصادية اليت تطالب مسرييها بأن يكونوا أكثر شفافية وذلك بتقدمي إيضاحات يف حالة ما إذا الحظـوا 
االستغالل السيئ للنفوذ الذي حتوز عليه بعض املؤسسات مثل املنافسة غري الشريفة وخمالفة قوانني العمل 

يـــث البيئـــة. وتعـــاين كثـــريا كربيـــات املؤسســـات االقتصـــادية عـــرب العـــامل مـــن هـــذه اجلماعـــات حيـــث أن وتلو 
ـا  ا كأن تطالب مثال من الرأي العـام مقاطعـة منتجا تصرفات البعض منها أدى إىل تدهور مسعتها وصور
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ورصـة وانسـحاب وقد يرتتب عليه أيضا آثار سلبية من اجلانـب املـايل بسـبب اخنفـاض قيمـة أسـهمها يف الب
املستثمرين. ومن األمثلة على مجاعات الضـغط ميكـن ذكـر كـل مـن منظمـة العفـو الدوليـة ومنظمـة السـالم 

والصندوق  MEDECINS SANS FRONTIERES وأطباء بدون حدود   GREEN PEACEاألخضر
ــــة (WWFالعــــاملي للطبيعــــة ( ــــى املعــــامالت املالي ــــرض الضــــرائب عل  ) ملســــاعدةATTOC) وكــــذا رابطــــة ف

املــواطنني. ولتفــادي الضــرر الــذي قــد يلحــق باملؤسســات نتيجــة تصــرفات مجاعــات الضــغط، تقــوم بعــض 
املؤسسـات بــإبرام عالقــات مــع بعــض املنظمــات غــري احلكوميــة مــن خالهلــا  تســعى إىل تنميــة ورفــع الــوعي 

ا كلهـا تنصـب حتـت مـا تقتضـيه املبـا دئ الـيت تقـوم البيئي واالجتماعي لدى الرأي العام وتـربهن أن تصـرفا
عليهـا املســؤولية االجتماعيـة للشــركات. وأفضـل مثــال عـن مثــل هـذه العالقــات مـا أقــدمت علـى القيــام بــه 
شركة الفـارج الفرنسـية املختصـة يف صـناعة االمسنـت الـيت قامـت بـإبرام عالقـة شـراكة مـع الصـندوق العـاملي 

ــة املWWFللطبيعــة ( ســتدامة وهــذا مــا ســيتم تفصــيله يف ) حــىت تثبــت للــرأي العــام مــدى اهتمامهــا بالتنمي
  الفصل األخري من هذه الرسالة. 

متثــل احلكومـة فئــة مـن املســتفيدين تعــري هلـا املؤسســات االقتصـادية أمهيــة كبـرية باعتبارهــا املمثــل  الحكومـة: )8

 القانوين للدولة. 

ــا تنتظــر املؤسســات االقتصــادية املتنافســة مــن بعضــها الــبعض عدالــة املنافســة وو  المنافســون: )9 ضــوح آليا

ا وأن ال تكون منافسة غري عادلة وشريفة.  واالتفاق على إجراءا

 

 

ا اإلدارية ال يرجع فقط  إن الذي يقود املؤسسات االقتصادية إىل مراعاة املسؤولية االجتماعية يف ممارسا

تمع هادور  إدراكيف كثري من الشركات ختفق الالواقع ألنه يف  تشمل املسؤولية االجتماعية للشركات ذلك أن  يف ا

بالنسبة للمهتمني بنظرية كل أصحاب املصاحل. ف وأماماملسامهني بل  ملساءلة ليست فقط أمامخضوعها إىل ا

 من املؤسسة أسلوبا جديدا يف االتصال ويكون ذلك باحلصول دون نتظرتاألطراف  ذهأصحاب املصاحل، فإن ه

عناء على معلومات شفافة وبذلك ميكن للمؤسسة أن تستفيد من ذلك حبيث تعلن للجميع أن نشاطها خيدم 

مصلحتهم فتحقق بذلك الشراكة والثقة يف آن واحد. "فاملسؤولية االجتماعية حبدود معينة متثل صيغة عملية مهمة 
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ا، مبعىن أن الوف ا مع جمتمعا اء باملسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال حيقق ومفيدة ملنظمات األعمال يف عالقا

تمع وترسيخ املظهر اإلجيايب لدى  هلا العديد من الفوائد يقف يف مقدمتها حتسني صورة املؤسسة االقتصادية با

تمع بصورة خاصة إذا اعتربنا أن املسؤولية االجتماعية متثل مبادرات طوعية للمنظمة  العمالء والعاملني وأفراد ا

  1اجتاه أطراف متعددة ذات مصلحة مباشرة أو غري مباشرة من وجود املؤسسة االقتصادية."

 ً وهو يف احلقيقة نتاج األسباب  يف نظرته للمساءلة جذري تغيري يف هذا الصدد بدأ يشمل العامل مؤخرا 

  التالية:

ا اخلاطئة بعض الشركات نفسها  وضعتاملوقف الذي  )1 ا وتصرفا تمع جبميع فيه نتيجة ممارسا اجتاه ا

وشركة يونيون   يف نيجريياSHELL حصل مع شركة شل مكوناته. وهنا نذكر على سبيل املثال ما 

صناعات  ما فعلتهوكذلك  يف كارثة التسريب الكيماوي يف بوبال باهلند  UNION CARBIDEكاربايد

املصنعة لألدوية املعاجلة ما تفعله حاليا الشركات بتجريد الغابات مسببة فيضانات هائلة و  األخشاب

 وخصوصا إفريقيا.  الفقرية اليت تفرضها على الدولاملرتفعة  ةتسعري ال جتاهلاليدز ا

بأهداف اجتماعية سواء فيما خيص  املتعلقةوالسعي لتطبيقها و  حمقة قواننيعدم اهتمام الشركات بوضع  )2

 .ى الفقر عاملياوختفيض مستو أالبيئية  معايري العمل واالستدامة وأ اإلنسان،حقوق 

ا االجتماعية الشركات تعترب  )3 اثقافتها سواء يف  يهامشهي شيء مسؤوليا اإلدارية. إن  أو يف إجراءا

اليت فرضتها ظاهرة العوملة واليت بيئة العمل اجلديدة التفكري على حنو هذا املنوال يعترب خطأ خاصة يف ظل 

 . عناصر فاعلة اجتماعياربها  واليت تعت الشركات أمامتطرح حتديات عميقة أصبحت 

ة هماملا من العناصر عنصر  تلعالقتها مع أصحاب املصاحل أصبح ؤسسات االقتصاديةامل دارةإن كيفية إ

النتائج املرتتبة عن النشاط الذي متارسه املؤسسة يعرف  تمع أنالقد أصبح من حق . األداءتقييم  املستعملة يف

املتمثلة يف  فحسباالقتصادية للشركة  قيمةالعلى فقط ؤثر النشاط ال يوعن تصرفات مسرييها. ذلك أن هذا 

يتعداها إىل القدرة على التعرف على املخاطر النامجة عن التصرفات ذات االحنرافات البيئية بل قيمتها السهمية 

قتصادية لذلك، لقد أصبح مهما أن تعطي املؤسسات االواالجتماعية واليت إن وقعت فقد تؤدي إىل اإلفالس. 
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ال ال  االهتمام الالزم لعمليات االتصال الكايف مع أصحاب املصاحل. وكل تقصري من جانب املؤسسة يف هذا ا

ملؤسسة. إن ممارسة التنمية املستدامة على مستوى املؤسسات جيب بايسمح هلا بالتعرف على مدى اهتمام الغري 

  إشراك أصحاب املصاحل يف هذه العملية. بأن حيفزها على التحاور واإلعالم. فهي بذلك مطالبة 

  والشكل التايل يوضح ذلك:

  : أبعاد التنمية المستدامة للمؤسسة وعالقتها بأصحاب المصالح10شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Jean SUPIZET, Le management de la performance durable, Editions d’organisation, 
Paris, France, 2002, page 75. 

م  هو ينالشكل يستنتج أن دور املسري من  مراعاة األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة يف إدارة مؤسسا
والسهر على حتقيق التوازن الذي يتشكل من أصحاب املصاحل والذين ميثلون الزبائن السبعة للمؤسسة. كما يشري 

اصة لألطراف ذات املصلحة مع اهلدف العام الشكل إىل أنه يتم حتقيق التنمية املستدامة عندما تتوافق املصاحل اخل
  للمؤسسة.

مبدأ التحسني املستمر. وميكن  ترتكز إدارة العالقة مع أصحاب املصاحل على مبدأ هام يف التسيري وهو
ال كالتايل    : 1تطبيقه من طرف املؤسسة يف هذا ا

                                                
1 Mouvement des entreprises de France « MEDEF », Développement Durable et PME, cahier élaboré 
dans le cadre du comité du développement durable, juin 2003, p.10. 

عدالة 
 اجتماعية

محاية 
 البيئة

األداء 
 االقتصادي

 العمال

 الزبائن

نو املسامه  

نو املستعمل  

 املؤسسة
 الشركاء

تمع  ا
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التنمية املستدامة موضحا  تعهد املديرية العامة: جيب أن يكون واضحا جلميع أصحاب املصاحل انتهاج )1

  اهتمامات اجلهات العليا يف اإلدارة وجيب أن يتجلى ذلك يف إسرتاتيجيتها بكل وضوح.

  تلبية كاملة جلميع رغبات الزبائن وميكن قياس ذلك على فرتات زمنية متفرقة واختبارها )2

  املشرتكة). العمل اجلماعي والتنسيق بني العمال واملوردين والزبائن (اعتماد مبدأ املصلحة )3

  االهتمام بإشباع رغبات العمال وذلك بتنوع مهامهم وحتميلهم جزءا من املسؤولية. )4

  .االهتمام بالتكوين املستمر واملتواصل للعمال )5

تمع الذي تنشط فيه. متابعة البيانات اليت تسمح بقياس تأثري أنشطة املؤسسة )6   على ا

   .فسةمقارنة بيانات املؤسسة مع بيانات املؤسسات املنا )7

   .اعتماد الشفافية اجتاه العمال واملوردين والزبائن )8

  .مراجعة وتدقيق التحسينات املنتظرة )9

، فإن العينة اليت أجريت معها 1دول أوروبية 06 على 2003يف دراسة أجريت يف فرنسا يف شهر مارس 

االجيابية على أصحاب  تطبيق املؤسسة للمسؤولية االجتماعية للشركات مجلة من االنعكاساتلالدراسة ترى أن 

  :2املصاحل أمهها

من العينة ترى أن املؤسسة اليت تنتهج التنمية املستدامة تكون لديها القدرة على استقطاب يد  14% -

  عاملة مؤهلة قصد توظيفها 

م بأصحاب رؤوس األموال (املستثمرين املاليني) 27% - ا تساعدهم على حتسني عالقا   يرون أ

ا أداة م 33% -   ن أدوات حتفيز العماليرون أ

ا تساعد على حتسني العالقة مع احلركات اجلمعوية ومع املنظمات غري احلكومية. 47% -   يرون أ

ا تساعد على حتسني العالقة مع السلطات العمومية ومع اجلماعات احمللية 56% -   يرون أ
                                                
1 Mouvement des entreprises de France « MEDEF », Op.Cit., p.10. 
2 Mouvement des entreprises de France « MEDEF », Op.Cit., p.10. 
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ا تساعد على حتسني صورة املؤسسة أمام املستهلكني 92% -   يرون أ

ا شركة ويف دراسة أخ الفرنسية املختصة يف دراسات سرب اآلراء واالستقصاءات سنة  SOFRESرى أجر

حلصر ما ينتظره الرأي العام من املؤسسة املسؤولة اجتماعيا، أظهرت النتائج  اهتمام الفرنسيني باملسؤولية  2001

ن املؤسسة املسؤولة هي تلك اليت العينة الذين مشلهم سرب اآلراء يرون بأ أفراداالجتماعية للمؤسسات الفرنسية. ف

تم باملصلحة العامة. فحسب أفراد العينة،  عليها واجبات حنو زبائنها وموظفيها وحترتم أخالقيات األعمال و

للمؤسسة واجبات أوال وقبل كل شيء حنو الزبائن واملوظفني. فهناك فقط ربع الفرنسيني الذين يعتربون أن املؤسسة 

تلتزم باملصلحة العامة، بالنسبة لآلخرين، يرون أن اجلانب األخالقي واملهين اليومي هو املسؤولة هي تلك اليت 

  : 1أساس مسؤولية املؤسسة وجاءت النتائج على النحو التايل 

 %22احرتام القانون   -

  %48معرفة األخطاء وتصحيحها   -

ال، ومن ناحية أخرى حول التزامات املؤسسة حنو أصحاب املصاحل  بينت الدراسة أن ويف نفس ا

  : 2للمؤسسة التزامات حنو

  %78زبائنها بنسبة  -

  %71عماهلا بنسبة  -

 %22البيئة بنسبة  -

اورين  - تمع احمللي والسكان ا  %17بنسبةا

  %6املسامهني بنسبة  -

                                                
1 Mouvement des entreprises de France « MEDEF », Vadémécum entreprises et développement 
durable, mai 2006, p.33. 
2 Mouvement des entreprises de France « MEDEF », Vadémécum entreprises et développement 
durable, Op.Cit., p.41. 



 95

 

اة هي مراع املسؤولية االجتماعية للشركات ثالثة عناصر مهمة. األول هو أن الفصل يستخلص من هذا

ا مع أصحاب املصاحل. والغاية من ذلك  ا ويف إدارة عالقا االهتمامات االجتماعية والبيئية يف تسيريها ويف نشاطا

م وبالتايل  هو ميكن القول أن املسؤولية االجتماعية للشركات ال ختتلف عن األهداف األساسية إشباع رغبا

مسؤولة بشكل فعلي االجتماعية بالنسبة للمؤسسات أن تكون املسؤولية  جوهروالثاين هو أن  للتنمية املستدامة.

الطبيعية  البيئةردين و العمالء والن والعمال و و كل أصحاب املصاحل وهم املسامهتأثري أنشطتها على  مدى عن 

تمع بصفة عامة. أما الثالث هو أن  تمع احمللي وا للمؤسسة مينح املسؤولية االجتماعية للشركات  انتهاجوا

منها احلصول  نحهامتاالستفادة من الفرص اليت قد من املؤسسة تتمكن مجلة من االمتيازات شريطة أن قتصادية اال

ملستثمرين احلصول على ثقة او  ورفع مستويات الرضا لدى العاملنياجليدين  الزبائن التعامل معسمعة اجليدة و على ال

  ى اليت حتققها.األخر  عديدةالقتصادية االفوائد املقرضني ناهيك عن الو 

الشركات وكذلك مدراء الباحثني  الكثري من إن ما مت التوصل إليه من نتائج يف هذا الفصل يتقامسه 

 من خالل التجارب اليت مت عرضها.العاملية 
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إىل االستعانة جبملة من األدوات وهي مبثابة  االقتصادية، تلجأ املؤسسات ستدامةإلدماج التنمية امل

ا اهليئات الدولية للتقييس  ا ما جاءت نتيجة جمهودات قامت  املنظمات به قامت  امنها مو مرجعيات يستدل 

الستشارة وكذلك الدولية واجلمعيات املهنية ووكاالت التنقيط واجلمعيات غري احلكومية ومكاتب التدقيق وا

تصنف هذه املبادرات إىل ثالثة أصناف، معايري ومواصفات قياسية دولية ومبادرات دولية صادرة عن  .اجلامعيني

  مجعيات ومنظمات دولية ومعايري حملية تطبق على مستوى الدولة.

  الشكل التايل يوضح هذه املعايري واملبادرات: 

 من طرف الدول عبر العالم : تطبيق المبادرات والمعايير11الشكل رقم 

  
 ,Du concept de développement durable à la mise en œuvre selon le guide SD 21000املرجع: 

Ecole nationale Supérieure des Mines et le groupe AFNOR, 2003, page 22.  
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خرية، تزايد عدد املواصفات القياسية اليت بواسطتها تساهم املؤسسة االقتصادية يف يف السنوات األ

االهتمام بأبعاد التنمية املستدامة. فبعض املواصفات القياسية صدر من املنظمة العاملية للتقييس األيزو والبعض 

وأخرى  ISO9001-2000ة منها صدر من هيئات دولية أخرى. ومن هذه املعايري واملواصفات ما هو خاص باجلود

  . OHSAS18001خاصة بالصحة والسالمة املهنية ما هي ومنها  ISO14001خاصة بالبيئة 

  وحيتوي الشكل التايل على أهم هذه املعايري واملواصفات القياسية الدولية:  

  : المواصفات القياسية المعنية بتطبيق التنمية المستدامة12الشكل رقم 

  
 مواصفات
تدقيق 

مةاألنظ  
 

مواصفات 
خاصة 

 باملتطلبات
 

مواصفات 
خاصة 

 باملصطلحات
 

مواصفات 
خاصة 
 بالدالئل

                  
 أنظمة إدارة

 اجلودة

 

19011أيزو  

 
9001أيزو  

 
9000أيزو  

 
9004أيزو      

    
        

 أنظمة اإلدارة
 البيئية

  
14001أيزو  

 
14050أيزو  

 
14004أيزو      

    
أنظمة إدارة          

الصحة 
والسالمة 

 املهنية

   
OHSAS 
18001 

   
OHSAS 
18002     

      
         

 أنظمة خاصة
 بالنزاهة

   

SA 8000 

 

 

 

      

     
Michel JONQUIERES,Le Manuel de Management Environnemental, Tome 2 – Améliorer un 

système de management environnemental, Edition Société Alpine de Publications, Paris, 
France, 2001, page 160. 
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 يف مقرها ،غري رحبية ومنظمة الوطنية املواصفات هليئات دويل إحتاداملنظمة الدولية للتقييس األيزو هي 

ً  وبدأت  1946 عام أنشئت جنيف تقييس  هيئة 157 من أكثر عن ممثلني يف عضويتها وتضم  1947عام  فعليا

. وقد صدر من هذه املنظمة العديد من املواصفات منها ما هو متعلق باإلدارة ومنها ما هو أخرى وطنية وجهات

  متعلق باملنتجات واخلدمات.

واأليزو  9000ة بالتنمية املستدامة هي عائلة املواصفة الدولية األيزو إن أهم املواصفات ذات العالق

. فاألوىل تتعلق بأنظمة إدارة اجلودة واليت تسعى إىل حتقيق أعلى مستويات االشباع 22000واأليزو  14000

جتمع احمللي، أما للزبائن والثاين تتعلق بأنظمة إدارة البيئة واليت تسعى إىل احرتام املؤسسة للبيئة الطبيعية وللم

الثالثة فهي خاصة بتوفري شروط النظافة والصحة للمنتجات الغذائية وهي تسعى إىل وضع نظام لإلدارة هدفه 

  محاية املستهلك. 

     ات الثالثة.املواصف هذهفيما يلي تفصيل لكل 

   9001أيزو نظام إدارة الجودة المواصفات القياسية ل )1

منه هو دف داخل املنظمات اهل إدارة اجلودةة نظم وضع أىلإ 9001املواصفات القياسية أيزوتسعى 

ا يتنظهذه املنظمات حتسني أسلوب اإلدارة يف سبيل حتقيق جودة ذات مستوى عال تستطيع من خالهلا  م عمليا

ا ةر ادإو   رضاء العمالءإل ادعم مواردها كي حتقق اجلودة وحتسنها بشكل اقتصادي يف كافة األنشطة اليت تقوم 

   للمؤسسات.زيادة القدرة التنافسية و 

 مراجعتها ثانية ومتت 1994سنة   األوىل املراجعة متت مث 1987 سنة  مرة هذه املواصفة ألول وقد صدرت

فخالل  .2015املنتظر أن ختضع لتعديل آخر حبلول سنة ومن  2008وأخريا مت مراجعتها سنة  2000سنة 

كمعيار رئيسي   9000 فحاليا شهادة األيزو 9000بزغ ما يعرف باأليزوالثمانيات والتسعينات من القرن املاضي "

أصبحت مسألة برنامج ألي إجراء تصنيعي دوليا. مث حترك الزمن وحدثت العديد من التغريات ملفهوم اجلودة. 
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لجودة فمثلما تزايدت املعايري والتوقعات لدى العمالء تغريت مفاهيم الصناعة من جمرد شهادة لأليزو أو مصطلح ل

إىل الرتكيز على حتقيق متيز حقيقي ومتواصل من خالل تغيري شامل للجوهر/القلب. فاجلودة ال ميكن أن تدار 

للحياة. فهدف إحراز وحتقيق التميز جيب أن يكون قائدا  افقط من خالل قسم اجلودة، بل جيب أن تصبح طريق

  "1للمنظمة لتكون األفضل يف الصف.

بغرض إعطاء ميزة تنافسية للمؤسسات اليت تضع اجلودة ضمن  9001ياسية أيزوولقد مت طرح املواصفة الق

ا اإلدارية وجتعل من إشباع رغبات الزبون أحد مقومات النجاح والبقاء والتميز."فمنذ أن تداولت أوساط  اهتماما

لك واحلفاظ على منظمة األيزو طرح مواصفات جديدة تتعامل مع نظام متكامل للجودة هدفه املعلن محاية املسته

البيئة وضمان جودة املنتجات واالرتقاء باملشاريع اإلنتاجية واخلدمية وأسلوب للحماية من الغش الصناعي 

واملباشرة يف  1986واخلدمي والتجاري واعتباره جواز سفر لكل منتج أو خدمة لكل أحناء العامل وذلك منذ عام 

وما تفرغ عنه من مواصفات، وجل عامل التصنيع واخلدمات  9000تطبيق هذا النظام والذي عرف بنظام األيزو

مرحلة جديدة من التعامل الصناعي والتجاري وخاصة بعد القرار بإنشاء منظمة التجارة الدولية واليت وقع عليها يف 

كمواصفات للبائع   9000واعتمادها للمواصفات الدولية وخاصة مواصفات األيزو 15/4/1994مراكش يوم 

  "2ة صفقة جتارية للسلع وللخدمات.والشاري ألي

ا  هو 9001ونظام إدارة اجلودة املطابق للمواصفة القياسية أيزو "نظام يتكون من سياسات الشركة وإجراءا

ا وتدرج السلطة فيها، وذلك لتحقيق جودة املنتجات أو اخلدمات اليت تليب  وخططها ومصادرها وعمليا

عمليات الشراء والبيع واختيار املواد واإلفراد من  ويشمل هذا النظام كال "3احتياجات الزبائن وأهداف املؤسسة.

والتوزيع والرتكيب والتشغيل وحفظ املواد والتصاميم وختطيط التصنيع واإلنتاج والفحص واالختبار والتعبئة والتغليف 

  وخدمات ما بعد البيع واحملافظة على البيئة.  الرقابة على اجلودةوالصيانة و 

                                                
صالح الراشید، التمیز في األداء: ماھیتھ و كیف یمكن تحقیقھ في منظمات األعمال، مجلة آفاق اقتصادیة، مجلة فصلیة متخصصة  1 

، ص.  2009، السنة 116العدد  29المجلد ومحكمة یصدرھا اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة االمارات العربیة المتحدة، 
127. 

ً ومرتجى، المؤتمر العربي حول  2 فالح سعید جبر، الحفاظ على البیئة ومنظومة التعبئة والتغلیف العربیة للمنتجات الغذائیة واقعا
، 2006ماي  5الى  2ربیة، من االعتبارات البیئیة في الصناعات الغذائیة العربیة االوضاع الحالیة واتجاھات المستقبل، الجامعة الع

 .77ص.  جمھوریة مصر العربیة، 
 43، صفحة 2008عمان، األردن، ، ادارة الجودة المعاصرة، دار الیازوري، آخرونمحمد عبد العال النعیمي و 3
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 : 1 يف 9001وفق املعيار أيزو  اجلودة إدارة أنظمة بناء مهيةوتكمن أ

 . األداء جلودة املستمر التحسني -

 . واخلارجيني الداخليني الزبائن احتياجات تلبية -

 . الشخصية والتكهنات طبقا لالفرتاضات وليس احلقائق على املرتكزة القرارات اختاذ -

 . الفعالة الفريق واملشاركة بروح العمل ثقافة وترسيخ اجلماعي العمل تعزيز -

م العاملني مهارات رفع -  . وقدرا

  . العاملني مجيع بني اإلنسانية العالقات تعزيز -

 . واملؤسسة للعمل الوالء تقوية -

 . والتحسني املستمر التطوير ومؤشرات األداء جودة مقاييس تطوير -

 . الوقت والتكلفة حيث من واختصارها الروتينية العمل إجراءات تقليل -

 . واإلدارية الفنية العمليات كافة يف مستمر وتطوير حتسني -

  . علمية بطريقة تكرارها من واحلد األخطاء من التعلم -

  : 2يف ما يلي 9001وميكن تلخيص أبرز فوائد أنظمة اجلودة  تبعا إليزو

 حتسني صورة املؤسسة يف بيئة األعمال  )1

 ة تنصيبها السوقي.تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة، واملسامهة يف زياد )2

 زيادة املبيعات ومن مث األرباح االحتمالية وبالتايل ختفيض التكاليف )3

 التصميم اجليد للمنتجات وضمان جودة التنفيذ  )4

 التحسني املستمر يف العمليات  )5

 االستخدام األمثل ملختلف موارد املؤسسة )6

 رفع الروح املعنوية للعاملني )7

                                                
1  Guy LAUDOYER, la certification ISO 9000: un moteur pour la qualité, Editions d’organisation, 
Paris, France, 2000, p.34. 
2  Bernard FROMAN, du manuel qualité au manuel de management: l’outil stratégique, Editions 
AFNOR, Paris, France, 2001, p.13. 
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 ملؤسسة ككل تشجيع التعاون والتنسيق بني إدارات ا )8

 مقابلة احتياجات السوق األجنبية )9

 كسب رضا الزبائن واستمرار يف التعامل مع املؤسسة  )10

  2004إصدار  14000األيزو المواصفات القياسية لإلدارة البيئية " )2

أهم أدوات حتقيق دمج التنمية املستدامة ضمن االهتمامات اإلدارية ملسريي املؤسسات االقتصادية  إن

لى نظم لإلدارة البيئية اليت تعمل على حتسني األداء البيئي طبقا للسياسة البيئية للمؤسسة هو االعتماد ع

  . 14000االقتصادية هو املنظومة العاملية للمواصفات القياسية األيزو يف إطار املواصفة ايزو

ى البيئة "هي جمموعة من املواصفات االختيارية اليت حتافظ عل 14001يزو األاملواصفات القياسية إن 

ومن مث فهي تتيح للمنظمات واهليئات على مستوى العامل إتباع إدارة بيئية واحدة متفق عليها، وبالتايل فهي 

" فهذه املواصفة 1تضمن وتكفل محاية البيئة من التلوث وذلك بالتوازي مع املتطلبات االقتصادية واالجتماعية.

"أكثر النظم لإلدارة البيئية انتشارا حيث تتوافق بنود .ألداء البيئيتوفر اآللية اليت يتم من خالهلا متابعة وتطوير ا

املواصفة مع العناصر األساسية الالزمة لنظام اإلدارة الفعالة. وتعترب اتفاقية اجلات واتفاقية ريو دي جانريو عام 

أساس املواصفات واليت بنيت على  1996يف عام  14001هي احملرك الرئيسي لصدور املواصفة الدولية أيزو 1992

شهدت السنوات "امتدادا ملا واصفة هذه املتعترب و " 1992.2واليت صدرت عام ) BS7750البيئية الربيطانية (

ة منها  على وجه اخلصوص عدد من املواصفات القياسية لإلدارة البيئية على املستويات احملليمن ظهور األخرية 

يف  )EMASاملواصفة (يف الواليات املتحدة األمريكية و ) NSF110( املواصفةو   )BS7750املواصفة الربيطانية (

،  واليت تشكل توحيدا لكل ISO14000تلتها  املواصفات القياسية العاملية اجلديدة األورويب واليت اإلحتاد 

 بشكل جيد ومقبول لدى اجلميع األمر الذي جعل من أجل تطبيق نظام اإلدارة البيئية املواصفات السابقة هذا

الاليت مي العديد من األدوات حتدد نظمة العاملية للتقييس امل   ".3كن استخدامها ضمن هذا ا

                                                
 25صالح محمود الحجار و دالیا عبد الحمید صقر، نفس المرجع السابق، ص.   1
جمھوریة مصر العربیة، صقر، نظام االدارة البیئیة و التكنولوجیة، دار الفكر العربي، صالح محمود الحجار و دالیا عبد الحمید  2

 25، ص.  2005
   . 213 ص. ، 2002عمان، األردن،  محمد عبد الوھاب العزاوي، أنظمة إدارة الجودة و البیئة، دار وائل للنشر، 3
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تعرف هذه املواصفة متطلبات اإلدارة البيئية لتمكني املؤسسة من صياغة سياسة وأهداف تأخذ يف و 

دف حتقيق مزيد من التطوير والتحسني يف نظام  االعتبار املتطلبات التشريعية والنواحي البيئية اهلامة وذلك 

   محاية البيئة مع إجياد توازن مع احتياجات البيئة.

 :1 يف منظمة ترغب يأ هذه املواصفة فهي ختصتطبيق أما عن جماالت 

 تطبيق واحملافظة وحتسني نظام إدارة البيئة  )1

 وضعتها مطابقة نظامها للسياسة البيئية اليت التأكد من )2

 لآلخرين إظهار هذا التطابق )3

  .منظمة خارجية للحصول على شهادة املطابقة للمواصفة العاملية للبيئة منالتسجيل  )4

عندما ظهرت 1996  يف سبتمرب عام أنظمة البيئة من قبل األيزو ول مواصفات إلدارةأإصدار لقد مت 

ً عليها متنح شهادة ISO14001:1996 املواصفة ، وبناء هذا وقد مت  .ISO14001األيزو وقد مت اعتمادها دوليًا

   .ISO 14001:2004وهي  2004حتديث هذا اإلصدار عام 

 هو 14000املصدرة واهلدف األساسي من سلسلة إيزو وضعا تنافسيا للشركات" 14001نظام إيزو ويعطي

  "2وكفاءة ومرونة وجدوى يف هذه املؤسسات حبيث تصبح جزءًا من نظامها. تشجيع تبين إدارة بيئية أكثر فعالية

 للشركات يف الدول النامية فرصة لنقل التكنولوجيا ومصدرًا لتقدمي 14000 يزواأل متثل سلسلةكما "

فيما يلي املقاييس األساسية  اإلرشاد إلدخال وتبين نظام إدارة بيئية يعتمد على أفضل املمارسات العاملية، نورد

  "3.دارة البيئية للشركةوالتحسني املستمر لنظام اإل التوجيهية لكافة الشركات حول التأسيس والصيانة والتدقيق

يف أوت  املنظمة العاملية للتقييس حيث شكلتISO14000   يرتبط مفهوم اإلدارة البيئية بنشوء املواصفة        

، حيث ISO9000إدارة اجلودة قاييس ة مماثل مليلإلدارة البيئ مإطار عا قادرة على وضع  جمموعة استشارية  1991

موعة تشكيل  واليت عرفت ISO14000 ) املتخصصة بتطوير املواصفة207( اللجنة الفنية أمثرت نتائج أعمال ا

                                                
1 ADEME France, l'impact économique et l'efficacité environnementale de la certification ISO 14 
001/EMAS des entreprises industrielles, Service économie de l’ADEME, France, Juillet 1999, p.32. 

 .273أسامة الخولي، نفس المرجع السابق، ص.  2
  .274ص.  نفس المرجع السابق، 3
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نظام اإلدارة البيئية على أنه "جزء من نظام اإلدارة الكلي الذي يتضمن اهليكل التنظيمي، نشاطات  بدورها

  1يانات البيئية"التخطيط واملسؤوليات، واإلجراءات والعمليات، واملوارد لتطوير وتنفيذ املراجعة واحملافظة على الب

أن مفهوم اإلدارة البيئية على مستوى املؤسسة  يرى مم املتحدة حول الربامج البيئية،أما تقرير منظمة األ    

يقوم أساسا على وضع اخلطط والسياسات البيئية من أجل رصد وتقييم اآلثار البيئية للمؤسسة الصناعية، على أن "

إىل املنتج النهائي واجلوانب البيئية وصوال ن احلصول على املواد األولية و انطالقا م ،تشمل املراحل اإلنتاجية كافة

ثر البيئي هلذه اإلجراءات الرقابية، مع األخذ باحلسبان جانب التكاليف واأل أاملتعلقة به وتقوم أيضا على تنفيذ أكف

ق املتبعة ملنع التلوث املوارد والبد من توضيح األدوات والطر  استخداماإلجراءات أيضا، إضافة إىل كيفية 

   "2واالستخدام الرشيد للموارد.

ا،      ا وعمليا ا وممارستها، وإجراءا ا، سياسا ا "عبارة عن هيكل املؤسسة ومسؤوليا ومت تعريفها أيضا بأ

  " 3.لربامج البيئية، وتطوير برنامج األداء البيئياومواردها املستخدمة يف محاية البيئة ووضع أهداف 

  اإلدارة البيئية وهي:باملؤسسة  اهتمامإىل  تؤديك عدد من األسباب وهنا    

 .التشريعات والقوانني الصادرة حول محاية البيئة )1

 .الضغط االجتماعي )2

 .يف سوق يزداد فيه الوعي بأمهية محاية البيئةمسعة جيدة  البحث عن )3

 .اإلقليمية والعاملية قاألسوا يف املنافسة الضرورات  اليت تفرضها  )4

 .تمويلية من طرف املؤسسات املاليةالعتبارات اال )5

 .متطلبات سوق التصدير )6

تقييم املنتج تقييم املؤسسة الصناعية ومواصفات  مواصفات"إىل  14000األيزو وميكن تصنيف سلسلة     

 "4 والعملية الصناعية.

                                                
 .190محمد عبد الوھاب العزاوي، نفس المرجع السابق، ص.   1

2 United Nations, Technical Report, The Environmental Managements In The pulp and Paper Industry, 
UNDP, n°34, Paris, 1996.p 177. 

  .315، نفس المرجع السابق، ص.   السقا أحمد السقا 3
 25صالح محمود الحجار و دالیا عبد الحمید صقر، نفس المرجع السابق، ص.   4
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  وتقييم املؤسسة الصناعية يتدرج حتت: 

 )، 14004واأليزو 14001نظام اإلدارة البيئية (األيزو -

 )، 19011، اواأليزو14015 -14010املراجعات البيئية (األيزو -

 ). 14036 -14031وتقييم األداء البيئي (أيزو -

  بينما يطلق على عملية تقييم املنتج والعملية الصناعية: 

 )، 14025 - 14020عالمة التوافق البيئي (أيزو -

 )، 14047-14040تقييم دورة حياة املنتج (األيزو -

  )14068بيئية يف املواصفات لقياسية للمنتج (النواحي ال -

هي املواصفة الوحيدة يف عائلة األيزو فهي ألغراض منح الشهادة أو التسجيل، أما باقي  14001واأليزو

كمواصفة قياسية لنظام اإلدارة   14004اإلرشادية فقط. وال يقصد استخدام األيزو ضمواصفات األيزو فهي لألغرا

وطرق تنسيقها مع املنظمة اإلدارية البيئية  14001التوجيه فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ األيزوالبيئية، ولكنها تقدم 

ة.  األخرى املشا

  :1بغرض  بشكل كبري 14001يف نظم اإلدارة البيئية املطابقة لاليزويتم الرتكيز و 

  .خفض وقت األعطال الناجتة عن اإلصابات واحلوادث وبالتايل زيادة يف مستوى اإلنتاجية )1

  خفض استهالك الطاقة أثناء العمليات اإلنتاجية وغريها. )2

  خفض تكاليف ختزين املواد وتداوهلا ونقلها. )3

  التخلص من النفايات. وأنقل  وأتداول  تقليل تكلفة األنشطة املتعلقة بتفريغ أو منع أو )4

تعقيد املخاطر يف لصحة والسالمة املهنية يف املنظمة على طبيعة النشاطات ودرجة ا ةتطبيق متطلبات إدار  )5

 نشاطات املنظمة

                                                
 388، ص.  2009یوسف حجیم الطائي و آخرون، نظم ادارة الجودة في المنظمات االنتاجیة و الخدمیة، دار الیازوري،  1
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  احلفاظ على الصحة والسالمة العامة أكثر من تركيزها على صحة وسالمة املنتج.  )6

تقليل وال ترشيد استهالك الطاقة واملوارد الطبيعيةيف  14001األيزوفوائد احلصول على شهادة وتكمن 

. كما أن حتسني صورة الشركة وأدائها البيئيو  يئيةالتوافق مع القوانني والتشريعات البو   واحلد من التلوث لفاتال

دف حتقيق مزيد من التطوير والتحسني يف نظام  14001األيزو هي جمموعة من نظم اإلدارة البيئية اليت ظهرت 

ا، وهي توفر اآللية اليت يتم من خالهلا متابعة وتطوير األداء البيئي، كما  محاية البيئة مع عمل توازن مع احتياجا

ا توفر الوسيلة لضبط أنظمة اإلدارة يف أ ا أ ن أنظمة إدارة البيئة تشابه أنظمة إدارة توكيد اجلودة من حيث كو

   املنظمات.

 :1فيما يلي   14001األيزوفوائد احلصول على شهادة وعلى العموم، ميكن حصر 

متطلبات التصدير إىل  اكتساب تقدير واعرتاف اجلهات العاملية مما يزيد من قدرة الشركة على حتقيق )1

 .املشرتكة األوربيةاخلارج وخاصة دول السوق 

 .ترشيد استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية )2

 .تقليل الفاقد واحلد من التلوث )3

 .التوافق مع القوانني والتشريعات البيئية )4

 .التحسني املستمر )5

  .حتسني قنوات االتصال بني الشركة واجلهات احلكومية املتخصصة )6

 .ورة الشركة وأدائها البيئيحتسني ص )7

  :14000األيزو وميثل الشكل املوايل منوذج 

                                                
، دار الكتب العالمیة للنشر 14000محمد صالح الدین عباس حامد، نظم االدارة البیئیة و المواصفات القیاسیة العالمیة أیزو  1

 .148، ص.  2006عمان، األردن، والتوزیع، 
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  14000األيزو : نموذج يوضح نظام 13الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

بية، مجهورية مصر العر  املرجع: صالح حممود احلجار وداليا عبد احلميد صقر، نظام اإلدارة البيئية والتكنولوجية، دار الفكر العريب،
30، ص.  2005   
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 دارة أنظــمة سـالمة الغـــــذاءإل )HACCPالهاسب ( 2005 إصدار 22000إيزو  ة القياسيةمواصفال )3

هو نظام مكون من جمموعة من العناصر اليت تعمل على تأمني سالمة الغذاء يف مجيع  22000  يزواإلإن     

ا على امتداد السلسلة الغذائية  معرتف به دوليًا يف هذا النظام هو  .حىت استهالكهنتاجه منذ ااملراحل اليت مير 

بعد أن كان جمرد سلسلة من اإلجراءات يزو اإلنظمة من طرف م 2005 د مت تدعيمه سنةق. و جمال سالمة الغذاء

تدعى باهلاسب سابقا كانت هذه املواصفة تسعى إىل إدماج أفضل املمارسات يف جمال الصناعات الغذائية. 

HACCP خمتصر من نظام حتليل املخاطر وحتديد نقاط التحكم احلرجة هي   لمةلكوهذه اHAZARD AND 

ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS   أي أنه النظام الوقائي والذي يعىن بسالمة الغذاء من

دد سالمته، سواء أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن مث حتديد ال نقاط خالل حتديد األخطار اليت 

  احلرجة اليت يلزم السيطرة عليها لضمان سالمة املنتج.

  يلي: على ما 22000إيزو  وتشتمل املواصفة

  معرفة األخطاء اليت ميكن أن حتدث للغذاء يف كل مرحلة من مراحل التصنيع. -

  العمل على مراقبة العمليات.  -

  وضع اخلطوات اليت تؤمن سالمة الغذاء خالل مرحلة اإلنتاج.  -

   حيدث وتطوير النظام باستمرار وذلك لتفادي األخطاء مستقبالً. تسجيل ما -

  العديد من املزايا أمهها:حتقق هذه املواصفة و 

  معنية بالرقابة الغذائية الذاتية مما يسهل مهمة اجلهات الرقابية من التقييم واملتابعة  املؤسسةجعل  -

  فاعليتهم يف إنتاج غذاء مأمون  جعل مصنعي الغذاء أكثر تفهمًا لسالمة الغذاء وبالتايل ضمان -

  توثيق كل ما ميس سالمة الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة ميكن الرجوع إليها عند احلاجة  -

 خطار املمكنة املرتبطة بالغذاءاحلد من األ -

  إذا تأكدت عدم سالمتهل فرص سحب املنتج من السوق يلتق -
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ال أمام الشركات للتصدير لألسواق العاملية  -   فتح ا

  ثقة املستهلك يف املنتج ةدازي -

 

  OHSAS 18001نظام الصحة والسالمة المهنية )1

 OHSAS 18001 « occupational health and safetyإن نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية    

assessment series »   دد املتطلبات اليت جيب توافرها يف أي نظام إلدارة الصحة والسالمة املهنية حيهو"نظام

 " 1لتمكني اجلهات املطبقة لذلك النظام من التحكم يف املخاطر املتصلة بالصحة والسالمة املهنية وحتسني أدائها.

وكان يسمى  1999 سنةنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية باملتفق عليه و املعيار الدويل هذا مت تطوير لقد 

OHSAS 18001:1999  املواصفة بسمي يصبح أ ةإدخاله ضمن املعايري الربيطانيوعندما متOHSAS 

18001:2007 BS. 

  : 2ويهدف هذا املعيار إىل وضع نظام للصحة والسالمة من شأنه أن 

ن عرضة إىل يقلل إىل أقصى حد ممكن املخاطر على العمال وعلى األطراف األخرى املعنية اليت تكو  -

 أخطار قد تؤثر على صحتهم وسالمتهم يف العمل بفعل النشاط الذي متارسه املؤسسة

 التحسني املستمر هلذا النظام  -

إثبات أن هذا النظام قابل للحصول على شهادة مطابقته للمعيار الذي وضع على أساسه ويكون ذلك  -

  بعمليات التقومي الذايت.

. وتعكس تلك 1999لى املواصفة منذ اإلصدار األول  هلا عام لقد مت إدخال عدد من التغيريات ع

ألف  16دولة، من خالل ما يقرب من  80التغيريات االستخدام واسع النطاق للمواصفة وتطبيقها يف أكثر من 

                                                
1  Observatoire sur la responsabilité sociale de l’entreprise « ORSE », développement durable et 
entreprise, Editions AFNOR, Paris, France, 2004, p.94  
2 Octave GELINIER et autres, développement durable: pour une entreprise compétitive et responsable, 
ESF Editions, France,  2005, p.94. 
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 OHSASجهة حاصلة على االعتماد من خالل حصوهلا على شهادة نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية 

18001:1999.     

التأكيد بشكل أكرب على الصحة أكثر من جمرد  بني أهم التغيريات اليت أدخلت على املواصفة هو ومن

 BS EN ISOلنظام إدارة البيئة  السالمة، والتحسني الواضح يف الدمج بينها وبني املعيار الربيطاين/أيزو

من أجل متكني ذلك  . واهلدف منBS EN ISO 9001:2000وتوافقهما مع نظام إدارة اجلودة  14001:2004

  املنظمات من التطور من خالل ما يطلق عليه النظم اإلدارية املتكاملة. 

 :OHSAS  18001:1999و BS OHSAS 18001:2007وفيما يلي موجز بالتغيريات الرئيسية بني 

 املعهد الربيطاين معتمدة رمسيًا من قبل اللجنة التابعة ،مواصفة عاملية هو BS OHSAS 18001:2007 إن )1

  ازدياد االعتماد على مواصفة ما يعكس ، وهو(HS/1) 1الصحة والسالمة/ BSI للمواصفات القياسية

OHSAS 18000الصحة والسالمة املهنية كقاعدة أساسية للمعايري الوطنية لنظام إدارة. 

بالكامل، مع  من خالل املواصفة BS EN ISO 14001:2004 مزيد من التكامل مع نظام إدارة البيئة )2

 ..BS EN ISO 9001:2000 سني توافقها مع مواصفةحت

 .إعطاء املزيد من االهتمام بالصحة أكثر من ذي قبل )3

ا يف املشاركة واالستشارة )4   .مزيد من املتطلبات اليت متت زياد

 .متت إضافة تعريفات جديدة ومراجعة التعريفات احلالية )5

للصحة والسالمة  لضوابط كجزء من التخطيطتشمل املواصفة اجلديدة بنود جديدة يف التسلسل اهلرمي ل )6

 .املهنية

7(  ً   .أصبح تناول إدارة التغيريات يتم بشكل أكثر وضوحًا وانفتاحا

 .BS EN ISO 14001:2004 متت إضافة بند عن "تقييم االلتزام: مبا حسب نظام إدارة البيئة )8
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ملواصفة السابقة كمعيار بريطاين جيعلها حتل حمل ا  BS OHSAS 18001:2007إن تطبيق مواصفة 

OHSAS 18001:1999 2009 جويليةستظل سارية فقط حىت األول  من أن هذه األخرية و  ها أيضا،وتلغي.  

 : SA8000معيار المساءلة االجتماعية  )2

مواصفة دولية تعمل على تطوير "والذي يدعى أيضا بنظام املساءلة االجتماعية فهو  SA 8000املعيار 

  "1.للمؤسساتعية السليمة داخل بيئة العمل لتقييم املسئولية االجتماعية وتطبيق املمارسات االجتما

متطلبات ومنهجية تدقيق لتقييم ظروف مكان العمل، مبا يف ذلك عمالة األطفال "وتقدم هذه املواصفة 

عمل والعمل اإلجباري والصحة والسالمة املهنية وحرية التجمع وعدم التمييز واملمارسات التأديبية وساعات ال

بواسطة هذا املعيار ميكن  واألجور وغريها، من أجل احلفاظ على ظروف عمل جيدة وحتسني الظروف القائمة.

 "2ضمان احلد األدىن حلقوق العمال.

قد ل هو معيار يضمن احلد األدىن حلقوق العمال وهي قابلة للتدقيق من طرف مدقق خارجي مستقل. 

تمام بصدور حزمة معايري دولية تسمى املعايري العاملية للمساءلة املسؤولية االجتماعية لشركات االهبتوج 

ا الشركات لدمج القضايا االجتماعية أدقيقة ميكن  حيث وضعت ضوابط SA 8000االجتماعية  ن تسرتشد 

ا. ا واسرتاتيجيا    والبيئية واالقتصادية يف قرارا

القياسية للمساءلة  بالشروط واملتطلبات املعياريةواخلاصة  SA 8000 الرئيسية اليت تتضمنها وثيقة ن البنودإ

     3:االجتماعية تشمل اآليت

طفال الذين يقل سنهم توظيف األ ن تتعهد بعدم استخدام أوأ جيب على الشركات طفال:منع عمالة األ .1

ن يتواجد من هم يف أاحلالة سياسة متبعة من سياسات الشركة حيث جيب  سنة وان تكون هذه 15عن 

                                                
1 Mohamed ENNACEUR, les nouvelles voies de l'audit social, université d'été de l'institut de l’audit 
social, Toulouse, France,  29 - 30 août 2001, p.2 
2 Jacques IGALENS et Jean Marie PERETTI, Contribution de l’audit social au respect des droits 
sociaux fondamentaux, 6e UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS DE L’AUDIT SOCIAL, Compétitivité et 
Normes Sociales Internationales, Tunis, Tunisie, 21-22 mai 2004, p.240-241. 
3 Groupe One, Guide de l’entreprise responsable, Editions Labor, Bruxelles, Belgique, 2003, p.18-19. 
 



 112

 سنة خالل فرتة دوام 18قل من املدارس كذلك االلتزام بعدم توظيف الفئة العمرية األ يف هذه السن

فيها شروط  ال تتوفر وأاملدارس وبساعات عمل حمدودة كذلك عدم تشغيلهم يف بيئة عمل غري صحية 

 .ماناأل

ثبوتية للعاملني وراق الااللتزام بعدم حجز األ وكذلك ي صورة من الصورأعدم ممارسة العمالة القسرية ب .2

جزء منها  وأجور غريها) وكذلك عدم حجز املرتبات واأل وأ ثبات الشخصيةإوثائق  وأ(جوازات السفر 

    .يف العمل للضغط على العاملني للبقاء

مان حيث وكل مستلزمات السالمة واأل نسانيةاإل بيئة عمل تتوفر فيها الشروط الصحية وأتهيئة مناخ  .3

حذية والنظارات والقفازات وغريها مما السالمة واملالبس الواقية واأل دواتأوفري تلتزم الشركات بوضوح بت

 داء عمله بشكل آمن دون خماطرة. كذلك من واجب الشركات زج العاملني يفأالعامل على  يساعد

ها الصاحلة للشرب وغري  من والسالمة املهنية مع االهتمام بالنظافة وتوفري للمياهدورات تدريبية خاصة باأل

   .من مستلزمات العمل الصحية

 وممارسة املساومات اجلماعية باالنتساب للنقابات العمالية واالتحادات المهنية كفالة حقوق العاملين .4

 .الفرقة بينهم بث وأممارسة التمييز  وأ اإلساءةللحصول على حقوقهم وحتسني ظروفهم املعيشية وجتنب 

م وعدم ينضمان العدالة في التعامل بين جميع العامل .5 ممارسة العنصرية سواء يف  وأالتمييز  وفق كفاءا

حالة على اإل وأالفصل من العمل  وأجور واملكافآت األ وأتاحة فرص التدريب إ وأالرتقية  وأالتعيني 

 وأاحلزيب  وأاجلنسي  وأالديين  وأالطائفي  وأمثل االنتماء العرقي  سباب غري موضوعيةالتقاعد أل

شكال أي شكل من أن يكون واضحا يف سياسات الشركة عدم التهاون مع أ الفكري. كذلك جيب

    .معنويا يشري إىل ممارسة التمييز بني العاملني وأاالستغالل سواء كان ماديا  وأالتهديد 

لفظية للعامل  وأنفسية  وأوعدم السماح بتوجيه عقوبة جسدية  مراجعة وتدقيق الضوابط التأديبية .6

 .تطرف جراءات القانونية بدونواعد واإلن تتبع القأحيث جيب 
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ساعة عمل  60قصى أوحبد  سبوعياأساعة عمل  48حيث ال تتجاوز  االلتزام بالفترات الزمنية للعمل .7

ي عامل احلصول أكذلك فان من حق  جور جمزيةأن تدفع مقابله أضايف جيب ن العمل اإلأسبوعيا، و أ

   .سبوعياأعلى يوم راحة 

 ن تكون وفق القوانني واللوائح املنظمةأجيب  لتعويضات المدفوعة للعاملينا وأجور والمكافآت األ .8

ا مع مراعاة أن الشركات جيب أمر و هلذا األ حتياجات اال جور املدفوعة كافية لسدكون األأن تن تلتزم 

السماح للعامل  جور كعقوبة. كذلك جيبلعامل مع عدم السماح باقتطاع جزء من األاألساسية ل

 .اليت جرى اقتطاعها جور اليت يتقاضاها واحلسوماتعلى كافة التفاصيل اخلاصة باألباالطالع 

26000 

"توفري  هي مبادرة اليت تقوم منظمة األيزو بوضعها وتطويرها واهلدف من ورائها هو 26000يزوإن اإل

" وقد مت إصدار هذه املوصفة بشكل رمسي شهر ديسمرب من سنة 1لتوجيه حول املسؤولية االجتماعية.اإلرشاد وا

  .2010إال أنه مت تأجيل تطبيقها إىل غاية شهر سبتمرب من سنة  2008.2

مت إعداد هذه املواصفة من خالل استخدام أراء العديد من األطراف املعنية باإلضافة إىل خرباء من لقد 

تمعيةأإقليمية منخرطة يف  هيئة 40دولة و 80أكثر من  جمموعات  6ومثل هؤالء اخلرباء  وجه خمتلفة من املسئولية ا

الصناعة والعمال واملنظمات غري احلكومية قطاعات املستهلكون واحلكومة و وهم  خمتلفة من األطراف املعنية

ص لتحقيق التوازن بني الدول النامية باإلضافة إيل ذلك مت عمل نص خا ومؤسسات اخلدمات والدعم والبحث.

موعات.   واملتقدمة باإلضافة إيل التوازن بني اجلنسني أثناء تقسيم ا

ا " 26000  األيزومواصفة مييز  اإن أهم م تمعية مواصفة إرشادية يفهو أ د يزو تقوم بالت املسئولية ا

ليست مواصفة من مواصفات نظم هي بذلك ، و ال يوجد نية ألن تكون طرف ثالث ملنح الشهاداتو  باإلرشادات

   "3.اإلدارة

  : 26000ويعطي الشكل املوايل نظرة عامة عن املواصفة أيزو

                                                
  3، ص.2006حول المسؤولیة االجتماعیة، جویلیة  26000منظمة إیزو، المشاركة في المواصفة القیاسیة الدولیة المستقبلیة أیزو  1
  .10نفس المرجع، ص.   2
أكتوبر  04سئولیة الشركات، ، المركز المصرى لمISO 26000المسئولیة المجتمعیة والمواصفة الدولیة  ندوةأسامة الملیجى،  3

  .7، ص.  2009



 114

 26000نظرة عامة على أيزو: 14الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

 Traduction française de la version CD ISO 26000 du 12 décembre 2008املرجع: 
Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, AFNOR Normalisation, France,  page 

11. 

   4املادة 
سبع مبادئ 
للمسؤولیة 
  المجتمعیة

  
  المسؤولیة 

  
  
  

  الشفافیة 
  
  
  
  

السلوك 
  األخالقي 

  
  
  

احترام مصلحة 
األطراف 
  المعنیة 

  
  
  
  
  

  احترام القانون 
  
  
  
  

احترام معاییر 
  السلوك الدولیة 

  
  
  
  

احترام حقوق 
  االنسان

 

تمعية  حتديد واشراك األطراف االعرتاف باملسؤولية ا
 املعنية

 احلوكمة املؤسسية

حقوق 
 االنسان

املمارسات 
 العمالية

ممارسات  البيئة
التشغيل 
 العادلة

املواضيع 
املتعلقة 
 باالنسان

التنمية 
واملشاركة 
تمعية  ا

 االجراءات والتوقعات وثيقة الصلة

 6مادة  سبع حماور حمورية

تمعية يف   7مادة تكامل املسؤولية ا

عالقة خصائص 
املؤسسة باملسؤولية 

تمعية  ا

ممارسات تكامل 
تمعية عرب  املسؤولية ا

 املؤسسة

الفهم اخلاص باملسؤولية 
تمعية للمؤسسة  ا

تعزيز املصداقية فيما 
تمعية  يتعلق باملسؤولية ا

االتصال فيما يتعلق 
تمعية  باملسؤولية ا

املبادرات الطوعية 
ة اخلاصة باملسؤولي

تمعية  ا

مراجعة وحتسني 
تصرفات وممارسات 
املؤسسة فيما يتعلق 
تمعية  باملسؤولية ا

تمعية  ملحق: املبادرات للمسؤولية ا
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  : 1على املبادئ التالية 26000تقوم املواصفة إيزوكما 

 على املؤسسة أن تقبل وتوافق على الفحص والتدقيق املالئمني وأن توافق يينبغ :مبدأ القابلية للمساءلة )1

تجاوب مع هذا الفحص والتدقيق. تفرض هذه املسئولية التزاما على اإلدارة أيضا على مسئوليتها يف ال

لتكون قابلة للمساءلة خبصوص االهتمامات الكربى للمنشأة وتفرض أيضا التزما على املؤسسة أن تكون 

عليها أيضًا أن تكشف  يقابلة للمساءلة من قبل اهليئات القانونية فيما يتعلق بالقوانني واللوائح وينبغ

وتربر بشكل منتظم للجهات املتحكمة والسلطات القانونية واألطراف املعنية "احملوريني" بطريقة واضحة 

ومن ضمنها اإلجراءات التصحيحية  –وحيادية وأمينة وإىل حد مالئم السياسات والقرارات واإلجراءات 

تمعية وعلى التنمية تتحمل مسئوليتها بشكل مباشر وأيضا اآلثار املتوقعة ملا سبق على الر  اليت – فاهية ا

 املستدامة. 

تمع والبيئة. مبدأ الشفافية: )2 ا وأنشطتها اليت تؤثر على ا  ينبغي أن تتحلي املؤسسة بالشفافية يف قرارا

ا وأنشطتها اليت تكون  عليها أن تفصح على حنو يكما ينبغ واضح ودقيق وتام عن سياستها وقرارا

احملتمل تأثرهم بشكل  وأه املعلومات متاحة لألشخاص املتأثرين مسئولة عنها وجيب أن تكون هذ

جوهري من قبل املؤسسة. وينبغي أن تقدم هذه املعلومات يف الوقت املناسب وأن تكون معلومات فعلية 

كما جيب على املؤسسة أن تكشف لإلطراف املعنية بشكل  واضح وموضوعي وينبغي أن تتاح على حنو

ا وعمليات اختاذ القرار مالئم عن هيكلها الداخ ا احلمائية ومسؤوليا ا وقوانينها وسياسا لي وسياسا

تمعية والتنمية املستدامة. وجيب  ن يكون ذلك التواصل بشكل أوغريها من املعلومات املتعلقة بالرفاهية ا

  اف املعنية.تتالءم مع الرتابط اهلادف واملالئم مع األطر  فوري من خالل القنوات املتفق عليها واليت

وينبغي أن يبين  وقات.جيب أن تتصرف املؤسسة بشكل أخالقي يف مجيع األ مبدأ السلوك األخالقي: )3

سلوك املؤسسة على أخالقيات األمانة والعدل والتكامل وذلك فيما يتعلق باألشخاص واحليوانات والبيئة 

                                                
  28الى   20، ص.  نفس المرجع السابقأسامة الملیجى،  1



 116

تعمل بشكل فعال على تعزيز السلوك وينبغي على املؤسسة أن  وااللتزام بتناول مصاحل األطراف املعنية.

 األخالقي من خالل:

 وضع هيكل يساعد علي تعزيز السلوك األخالقي داخل املؤسسة ويف تفاعلها مع اآلخرين. -

 حتديد وتبين وتطبيق معايري السلوك األخالقية اليت تتالءم مع غرضها وأنشطتها -

ا  -  تشجيع وتعزيز مراعاة معايري السلوك األخالقي اخلاص 

 ديد معايري السلوك األخالقي املتوقعة من موظفيها حت -

منع حدوث أي تضارب يف املصاحل عرب املؤسسة من شانه إحداث سلوك غري أخالقي والعمل  -

 على مواجهة ذلك وحله يف حالة حدوثه

 إنشاء آليات رقابية ملراقبة وتطبيق السلوك األخالقي -

ملخالفات اخلاصة بالسلوك األخالقي لتفادي إنشاء آليات لتسهيل عملية تقدمي التقارير حول ا -

 االنتقام وأاخلوف 

جيب على املؤسسة إقرار وقبول أن هناك جمموعة من األطراف املعنية  احترام مصالح األطراف المعنية: )4

ا الرئيسية والثانوية وغريها من العناصر  قد تؤثر على تلك  اليتهلا مصاحل متنوعة يف أنشطتها ومنتجا

 .جيب على املؤسسة أن حترتم وتضع يف اعتبارها وتتجاوب مع مصاحل أطرافها املعنيةكما   عنية.األطراف امل

 ينبغي أن تقوم املؤسسة مبا يلي:    و 

 أن حتدد أطرافها املعنية  -

  أن تكون على دراية مبصاحل وحاجات أطرافها املعنية وأن حترتم هذه املصاحل  -

 الشرعية ألطرافها املعنية أن تعرتف باحلقوق القانونية واملصاحل  -

تمع واملتعلقة  أن تضع يف االعتبار العالقة بني مصاحل األطراف املعنية املصاحل األكرب اخلاصة - با
 باملؤسسة  بالتنمية املستدامة باإلضافة إيل طبيعة عالقة األطراف املعنية

مل يكن هلم  لو ار ما، حىتأن تضع يف اعتبارها الرؤى اخلاصة باألطراف املعنية اليت قد تتأثر بقر  -
 يف قرارات وأنشطة املؤسسة مل يكونوا على دراية مبصلحتهم وأدورا رمسيا يف حوكمة املؤسسة 
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منشأة أن يكون فوق  وأيقصد بسلطة القانون سيادته حيث أنه ال حيق ألي فرد  :احترام سلطة القانون )5

تم عية، فان احرتام سلطة القانون يعين أن تنصاع القانون الذي ختضع له احلكومة. ويف سياق املسئولية ا

أن تلتزم و لسلطة القانون  ختضععلى املؤسسة أن  يينبغوعليه،  املؤسسة لكافة القوانني واللوائح املطبقة.

القوانني بتطبيق ويتضمن ذلك االلتزام . الدولية وألية سواء منها احملجبميع القوانني واللوائح السارية 

ا وضرورة اإلعالن عنها ومالحظتها داخل إطار املؤسسة.  واللوائح السارية  كما ينبغي على واإلملام 

خمتلف األفراد داخل املؤسسة وذلك طوات جتاه تتخذ مجيع اخللمؤسسة ينبغي أن اإلدارة العليا ل

 بالقوانني واللوائح املطبقة حىت يراعوها. بإعالمهم 

لى املؤسسة أن حترتم األعراف الدولية للسلوك مع ينبغي ع مبدأ احترام األعراف الدولية للسلوك: )6

ا الداخلي أو سلطة القانون. االلتزام مببدأ احرتام تطبيقه ال يوفر احلد  فيما يتعلق بالبلدان اليت يكون قانو

تمع والبيئة، ينبغي على املؤسسة أن تسعي جاهدة إيل احرتام األعراف الدولية األ دىن من محاية ا

تطبيقه مينع املؤسسة من احرتام األعراف الدولية للسلوك، ينبغي  كان القانون الداخلي أووإذا   للسلوك.

ويف حالة تضارب األعراف الدولية  على املؤسسة أن تبذل قصارى جهدها الحرتام هذه األعراف. 

للسلوك ويف حالة ما إذا كان عدم إتباع هذه األعراف غري مؤثر بشكل جوهري، ينبغي على املؤسسة  

ا داخل هذا النطاق القانوين. ينبغي على املؤسسة أن كما كلما أمكن مراجعة طبيعة أنشطتها وعالقا

تضع يف اعتبارها القنوات التشريعية اهلادفة إيل التأثري على املؤسسات واهليئات لعالج أي تعارض مثل 

 هذا مع القانون الداخلي وتطبيقه.

ا احرتام  املؤسسة السياسات واملمارسات اليتجيب أن تنفذ  مبدأ احترام حقوق اإلنسان: )7 من شا

على املؤسسة أن حترتم حقوق اإلنسان وأن  يوينبغ احلقوق املوجودة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 

 تعرتف بأمهية هذه احلقوق وعموميتها، كما ينبغي على املؤسسة القيام مبا يلي:

 اق الدويل حلقوق اإلنسانيف امليثاحرتام وتعزيز احلقوق املوضوعة  -
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 كافة الدول القبول بأن هذه احلقوق تعد عاملية وعامة وتعد جزءا ال يتجزأ من احلقوق املطبقة يف -

 والثقافات واملواقف

العمل على احرتام حقوق اإلنسان يف البالد اليت ال حتمي فيها حقوق  حنوتتخذ إجراءات أن  -

 ستفادة من هذه املواقفاإلنسان وأن تعمل أيضا على االبتعاد عن اال

تطبيقه ال يوفر محاية   أن تلتزم مببادئ احرتام األعراف الدولية للسلوك إذا كان القانون الوطين أو -

 كافية حلقوق اإلنسان

دف مواصفة ايزو   : 1إىل ما يلي 26000و

 مساعدة املؤسسة يف تناول مسئوليتها االجتماعية.  )1

 : تقدمي التوجيه العملي املتعلق مبا يلي )2

 تفعيل املسؤولية االجتماعية  )3

 التعرف على األطراف املعنية واالشرتاك معها  )4

 تعزيز مصداقية التقارير واالدعاءات بشان املسئولية االجتماعية  )5

  التأكيد على نتائج األداء وتطويره.  )6

  زيادة رضا وثقة الزبائن. )7

  الرتويج للمصطلحات املشرتكة يف جمال املسئولية االجتماعية.  )8

اشي مع الوثائق واملعاهدات واالتفاقيات إىل جانب مواصفات األيزو األخرى القائمة بالفعل التم )9

 وعدم التعارض معها.

  

                                                
1 Didier Gauthier, Quelles ont été les motivations pour l'implication de la France dans le processus de 
développement de l'ISO 26000, commission de normalisation ISO 26000 AFNOR, Groupe AFNOR – 
http://www.afnor.org/developpementdurable, consulté le 30 septembre 2007, p.1.   
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كل املبادرات الطوعية الدولية هي مبادرات مصدرها هيئات ومنظمات دولية. إن أهم األدوات املطروحة 

ملبادرة العاملية إلعداد التقارير أو ما يسمى أيضا مببادرة اإلفصاح العاملية ومبادئ املنظمة أمام املؤسسات هي ا

والعقد العاملي الذي يطلق عليه أيضا مببادرة كويف عنان. وفيما يلي تفصيل  OCDEالتعاون والتنمية االقتصادية 

  هلذه املبادرات.

     THE GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

« GRI »  
 Global Reporting Initiativeاملبادرة العاملية إلعداد التقارير واليت تسمى أيضا مببادرة اإلبالغ العاملية 

GRI،  من طرف منظمة تسمى بائتالف االقتصاديات املسؤولة بيئيا  1997"أنشئت سنة فقدCERES  بالشراكة

ومهمتها تكمن يف الرفع من طرق التقرير للتنمية املستدامة ملستوى يعادل  PNUE تحدة للبيئةمع برنامج األمم امل

تلك اخلاصة بالتقرير املايل حىت تتوفر يف تلك التقارير اخلصائص التالية وهي القابلية للمقارنة والدقة واملصداقية 

، مع مببادرة اإلبالغ العامليةول يف تقدم نقطة حت 2002شكلت سنة " و 1وإمكانية التحقق من املعلومات املقدمة.

للمبادئ التوجيهية باإلضافة إىل مالحق وبروتوكوالت تقنية  2002وضع هيكل مؤسسي جديد ونشر نسخة 

 مرفقة.

إن أساس هذه املبادرة هو وضع اخلطوط األساسية لصياغة تقارير التنمية املستدامة من طرف املؤسسات 

والذي حمتواه أن تقدم املؤسسات  1997ن طرف منظمة األمم املتحدة سنة والذي "مت وضعه م GRIتسمى ب 

 "2عن التنمية املستدامة والذي من خالله يتم معاجلة املسائل البيئية واالجتماعية واالقتصادية. اموحد اتقرير 

                                                
1 Miche CAPRON et Françoise QUAIREL, Reporting sociétal: limites et enjeux de la proposition de 
normalisation internationale « GLOBAL REPORTING INTERNATIONAL », congrès de 
l’association francophone de comptabilité, Louvain Neuve, France, 22 mai 2003, p.3 
2 Emmanuelle DONTENWILL, Comment la théorie des parties prenantes peut-elle permettre 
d’opérationnaliser le concept de développement  durable pour les entreprises ?, Colloque ESDES sur 
les enjeux du management responsable, du 18 et 19 juin 2004 à Lyon, France, p.6. 
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ذه املهمة باملشاركة النشطة للمنظمات البيئية واالجتماعية الغري حكومية ومكاتب  وقد كلفت املبادرة 

نشرت نسخة أولية من  1999احملاسبة واملنظمات النقابية واملستثمرين وأصحاب املصاحل عرب العامل. و"يف سنة 

املبادئ التوجيهية للتقرير عن التنمية املستدامة وبعد فرتة من الشروحات الوافية التجارب واملشاورات املكملة، 

موعة   2002. وتعترب النسخة اليت نشرت سنة 2000ان ظهرت النسخة الرمسية للمبادئ التوجيهية يف جو  كتكملة 

، مت إدخال 2007. ويف سنة 1999من التجارب والتحاليل والتشاور ومراجعة املبادئ التوجيهية اليت صدرت سنة 

 . اختذ كل من االتفاق العاملي لألمم املتحدة ومنظمة التعاون2002عدة تعديالت على املبادئ التوجيهية لسنة 

لس األورويب للوزراء واملفوضية األوروبية واملنتدى االقتصادي العاملي من هذه املبادئ  والتنمية االقتصادية وا

م ألصحاب املصلحة كما أن أكثر من  بلد تعتمد على املبادئ  21مؤسسة يف  130التوجيهية مرجعا يف مراسال

  "1التوجيهية يف وضع تقاريرها عن التنمية املستدامة.

ن هذا االهتمام قد انعكس على عامل األعمال بإطالق مبادرات من قبل عدد من املنظمات الدولية إ

  .بغية وضع معايري إلصدار تقارير استدامة اختيارية من قبل الشركات

 : 2على ثالثة أركان وهيمبادرة اإلبالغ العاملية ترتكز و 

 الستثمار يف العنصر البشريالركن االقتصادي ويشمل األحباث والتطوير واإلنتاجية وا )1

 الركن البيئي ويشمل تأثري أنشطة املنشآت على املاء واهلواء واألرض والتنوع احليوي والصحة )2

الركن االجتماعي ويضمن اإلفصاح عن معلومات حول الصحة واألمان ومراعاة حقوق اإلنسان يف  )3

 أماكن العمل. 

                                                
1 Álvaro DE REGIL, The New GRI’s “G3 Sustainability Reporting Guidelines” Continue to Avoid 
Living Wages, the Missing Link of Sustainability, Corporate Social Responsibility, A TLWNSI 
ISSUE ESSAY, March 2006, p.5.  
2 Jean-Pierre PIECHAUD, l'encyclopédie du développement durable, les éditions des Récollets, 
France, N° 99 - Juillet 2009, p. 3. 
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ات قامت بإصدار تقارير استدامة طوعًا إال أن معظمها عددًا قليالً جدًا من الشرك"من اجلدير بالذكر أن 

غري مدقق وهنا يربز جدل كبري حول ضرورة وضع معايري ملزمة إلعداد هذه التقارير وتدقيقها من قبل جهات 

   "1مستقلة لدعم مصداقيتها وتشجيع االعتماد عليها من قبل املستثمرين والناشطني االجتماعيني واحلكومات.

نسخة أولية من املبادئ التوجيهية للتقرير عن التنمية املستدامة (املبادئ اإلبالغ العاملية مبادرة نشرت 

. بعد فرتة من الشروحات الوافية، التجارب واملشاورات املكملة، ظهرت النسخة الرمسية 1999التوجيهية) سنة 

موعة من التجارب، التحليل، تشكل تكملة  2002. والنسخة الصادرة سنة 2000للمبادئ التوجيهية يف جوان 

  التشاور ومراجعة املبادئ التوجيهية والوثائق املكملة. 

اية سنة  مدينة أمسرتدام كمقر هلا. وهي اآلن بادرة اإلبالغ العاملية ، اختارت األمانة الدائمة مل2002منذ 

تعترب هذه األمانة مسؤولة و   .)PNUE(تابعة لألمم املتحدة حتت إطار مركز التعاون لربنامج األمم املتحدة للبيئة 

عن وضع وتنفيذ برنامج العمل للمنظمة الذي يصادق عليه جملس اإلدارة بالتشاور مع جملس أصحاب املصلحة 

لس التشاوري التقين.    وا

إىل العمل  مببادرة اإلبالغ العامليةشاركت العديد من املنظمات يف جمموعات عمل قادت  1999ومنذ 

داء، وطرق املراقبة وكذا مراجعة املبادئ التوجيهية. وحتاول األمانة من خالل جمموعات العمل على مؤشرات األ

األخذ بعني االعتبار تعدد وجهات النظر واخلربات مع احرتام التوازن من حيث أصحاب املصلحة والتمثيل 

  اجلغرايف.

  :2منها  اإلبالغ العامليةمبادرة بتتابع مراحل مهمة يف تطور  2002و 2000متيزت الفرتة ما بني 

خبطوات كبرية حنو وضع إطار مؤسسايت ضروري ألعماهلا املستقبلية. فقد  مبادرة اإلبالغ العامليةتقدمت  )1

مبقر األمم املتحدة يف نيويورك.  2002رمسيا بداية أفريل  بادرة اإلبالغ العامليةمت وضع اهليكل العام مل

ات غري حكومية اجتماعية وبيئية، مؤسسات، وعن عامل وخالل هذه املناسبة عرب ممثلون عن منظم

                                                
1 Michel CAPRON et Françoise QUAIREL, Op.Cit., p.3 
2 Nathalie EDME-FESSOL, GLOBAL REPORTING INITIATIVE: Demain la transparence sociale et 
environnementale ? Programme des nations Unies pour l’Environnement (PNUE), septembre 2002, p. 
1 et 2.  
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م ودعمهم ملهمة مبادرة اإلبالغ العاملية  الشغل وكذا عن حكومات ومنظمة األمم املتحدة مساند

  . مببادرة اإلبالغ العاملية

لس اإلدارة  14ميزة املتبعا لعملية مفتوحة شهدت أكثر من مئة ترشح، عينت جلنة الرتشيحات  )2 عضوا 

 .مبادرةدعوين ملتابعة التقدم املستقبلي للم

لس هو أن يكون امللتقى  مبادرة اإلبالغ العامليةوضعت  )3 جملسا ألصحاب املصلحة، مهمة هذا ا

، أين يساهم باملساواة مع أصحاب املصلحة يف رسم بادرة اإلبالغ العامليةالسياسي الرمسي داخل م

 مستقبل املنظمة.

عضوا  24عضوا، وخول ألصحاب املصلحة اختيار ال 36ات اختري أول ويف عملية مفتوحة للتعيين )4

 اآلخرين للمجلس. كما يلعب جملس أصحاب املصلحة دورا مباشرا يف تعيني جملس اإلدارة.

لس اإلداري واألمانة  2002اية  مببادرة اإلبالغ العامليةوضعت  )5 جملسا استشاريا تقنيا مكلف مبساعدة ا

 ملتعلقة بالتقرير حول األداء االقتصادي، البيئي واالجتماعي.يف القضايا الفنية ا

من  1800انضمام أكثر من  2002و 2001ما بني  مببادرة اإلبالغ العامليةعلى مستوى العضوية سجلت  )6

  بلدا خمتلفا. 77أصحاب املصلحة من 

عرف إطار  2000سنة أما عن املبادئ التوجيهية للمبادرة، فمنذ عرض النسخة األوىل للمبادئ التوجيهية 

 2000تقدما ملموسا. فباالستفادة من تطبيق املبادئ التوجيهية على مدار سنيت  مبادرة اإلبالغ العامليةتقرير 

يف مراجعتها وبدأت يف العمل على تطوير قطاعات إضافية وبروتوكوالت من أجل بادرة ، باشرت أمانة امل2001و

  :1تعزيز دقة وقوة إطار تقريرها

آلية منظمة من التعليقات املوجهة حنو  مبادرة اإلبالغ العامليةا على عملية املراجعة، وضعت باعتماده -

  مؤسسة حول املبادئ التوجيهية 31مجع ردود أفعال 

                                                
1 Gouvernement du Canada, Responsabilité sociale des entreprises: guide de mise en œuvre à 
l’attention des entreprises canadiennes, Montréal, Canada, mars 2006, p.s 104 et 105. 
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جمموعة عمل حول  مبادرة اإلبالغ العامليةواعية باجلوار املكثف الذي حييط مبراقبة التقارير، شكلت  -

وعموما  مببادرة اإلبالغ العامليةتقى ملناقشة طريقة الفحص يف إطار التحقق أو الفحص من أجل وضع مل

 يف التطوير املستمر لتقرير األداء االقتصادي البيئي واالجتماعي حول العامل

جمموعة عمل حول املؤشرات ومهمتها صياغة توصيات عن  مبادرة اإلبالغ العامليةوضعت  2001خالل  -

موعة من  2002مؤشرات األداء لضمها يف نسخة  دولة  25خبري من  130للمبادئ التوجيهية. تتكون ا

 على األقل، عملوا ملدة سنة تقريرا حول هذه التوصيات

ممثال من خمتلف أصحاب املصلحة واملناطق  12عملت جمموعة العمل اخلاصة باملراجعات واملشكلة من  -

 لتوجيهية اجلغرافية مدة عملها ستة أشهر من أجل اقرتاح مراجعات للمبادئ ا

دف إىل تعيني والتطرق إىل االنشغاالت القطاعية  مبادرة اإلبالغ العامليةقامت  - بوضع مالحق قطاعية 

مببادرة الغري مدرجة يف املبادئ التوجيهية القاعدية، من أجل دجمها يف تقارير التنمية املستدامة. وتوفر 

ات، اخلدمات، املالية، التعدين، االتصاالت هذه املالحق من أجل قطاعات مثل السيار  اإلبالغ العاملية

 والسياحة

ا التقنية األوىل حول املؤشرات اخلاصة. وبعد نشر  مبادرة اإلبالغ العامليةبدأت  - يف وضع بروتوكوال

 املشاريع األوىل للربوتوكوالت اخلاصة مبؤشرات أخرى مثل الطاقة واملاء وعمالة األطفال

نشر وثائق لصاحل املنظمات اليت ترغب يف تنظيم تقاريرها حسب املواضيع ب مبادرة اإلبالغ العامليةقامت  -

مثل اإلنتاجية والتنوع والتنمية. واهلدف منها هو تشجيع التوجه املتكامل الذي جيمع بني عدة أبعاد 

  خاصة بالتقارير االقتصادية، البيئية واالجتماعية للوصول إىل نظرة مشولية لإلبالغ 

، 2002و 2001يف احلصول على األولوية على املدى العاملي، ففي عام  غ العامليةمبادرة اإلبالتواصل 

شارك اآلالف من أصحاب املصلحة يف اجتماعات للحوار واإلعالم بكل من جنوب إفريقيا، أملانيا، األرجنتني، 

ونتج عنها زيادة اعتماد  أسرتاليا، اململكة املتحدة، ماليزيا، سويسرا، باإلضافة إىل عشرات املؤمترات عرب العامل،

املبادئ التوجيهية. وبفضل التشاور الدائم مع املنظمات املتعددة األطراف اقرتحت املبادئ التوجيهية على 
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املؤسسات كأداة أساسية لضمان الشفافية والربهنة على التزامها فيما خيص املسؤولية االجتماعية. "وفاءا ملهمتها 

االت  االقتصادية والبيئية  املتمثلة يف حتسني نوعية إبالغ عن األداء بواسطة تقارير التنمية املستدامة خاصة يف ا

 2006واالجتماعية يف اجلوانب املتعلقة بالتناسق والقابلية للمقارنة والدقة، عرضت أمانة املبادرة يف مارس من سنة 

  "G3.1 مسي ب 2002مشروع مبادرة جديدة معدلة ومصححة لتلك السارية املفعول منذ 

 OCDE   

ا أن توجه املسؤولية  أخذت منظمة التنمية والتعاون االقتصادي على عاتقها القيام مببادرات من شأ

خصيصا  االجتماعية والبيئية للمؤسسات ومن بينها املبادئ العامة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية املوجهة

  واليت تقوم على ما يلي:  1997للشركات املتعددة اجلنسية لسنة 

 : 2في المجال االجتماعي .1

على املبادرات، وضمن القانون، واألنظمة السارية، والعادات املتبعة يف التشغيل وعالقات العمل:  )1

  عالقات العمل والتشغيل أن:

ادات مهنية وغريها واليت متثل العاملني بصدق، حترتم حقوق العاملني فيها يف أن يكونوا ممثلني يف احت -

دف  شغلني، مع املمثلني،كما هو مذكور،  ُ وتُعىن مبفاوضات بناءة، بصورة مستقلة أو من خالل احتادات امل

  الوصول إىل اتفاقيات حول شروط التشغيل.

 املسامهة يف اإللغاء الفعلي لعمل األوالد. -

 لقسري أو العمل باإلكراه.املسامهة يف إلغاء كافة أشكال العمل ا -

عدم التمييز بني العمال فيما يتعلق بالتشغيل، أو التشغيل ألسباب مثل، اجلنس، اللون، األصل، الدين،  -

الرأي السياسي، املنشأ القومي أو املكانة االجتماعية، إال إذا كان االختيار خبصوص مميزات العاملني يساهم 

                                                
1International Confederation of Free Trade Unions et Trade Union Advisory Committee to the OECD, 
Commentaires CISL/TUAC sur le projet du Global Reporting Initiative de révision ‘G3’ de ses Lignes 
directrices pour l'évaluation de la durabilité, mars 2006, p.1. 
2OCDE, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 2008, p.s 20-
22  
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ية الثابتة واليت تشجع بصورة صرحية املزيد من املساواة يف فرص يف دفع اخلطوط العامة للسياسة احلكوم

 التشغيل أو ختتص باملتطلبات املفهومة ضمنًا بالنسبة للوظيفة.

توفري املنشآت ملمثلي العاملني بقدر ما يتطلب األمر من أجل املساعدة يف تطوير االتفاقيات اجلماعية  )2

  الناجعة.

  لعمال من أجل املفاوضات الوجيهة حول شروط التشغيل.توفري املعلومات املطلوبة ملمثلي ا )3

شغلني وبني العاملني وممثليهم يف األمور ذات االهتمام املشرتك.  )4 ُ   تشجيع االستشارة والتعاون ما بني امل

نصفة حول عمل اهليئة،  )5 ُ تاح هلم احلصول على صورة حقيقية وم ُ توفري املعلومات للعمال وممثليهم حبيث ي

  ادرة بأكملها.وحيث ميكن، املب

ضيفة. )6 ُ   انتهاج معايري تشغيلية وعالقات عمل ال تقل عن تلك القائمة لدى املشغلني يف الدول امل

م من أجل ضمان الصحة واألمان يف العمل. )7   اختاذ اإلجراءات الالئقة ضمن نشاطا

م، وبأكرب قدر ما كان األمر عمليا، يتم تشغيل قوى عاملة حملية، مع إعطاء  )8 التأهيل من ضمن نشاطا

، السلطات احلكومية  أجل حتسني مستوى املؤهالت، بالتعاون مع مندويب العمال، وحيث يكون األمر مناسبًا

  ذات الصلة.

ا أن تؤثر بصورة كبرية على معيشة  )9 م واليت من شأ أن يدلوا بآرائهم حول التغيريات احلاصلة على نشاطا

قها بفصل مجاعي، وعندها يتوجب تسليم البالغ مسبقًا العمال، وخاصة يف حالة إغالق هيئة يرتبط إغال

خالل وقت معقول ملمثلي العمال، وحيث يكون األمر ممكنا، للسلطات احلكومية ذات الصلة، والتعاون مع 

ممثلي العمال والسلطات احلكومية املناسبة من أجل التعديل قدر اإلمكان من الناحية العملية للتأثريات 

الظروف اخلاصة لكل حالة، فمن املبتغى أن تكون اإلدارة قادرة على إعطاء بالغ، كما  السلبية. وعلى ضوء

دف  هو مذكور، قبل اختاذ القرار النهائي. وميكن أيضًا استعمال وسائل أخرى من أجل إجياد تعاون حقيقي 

  ختفيف وطأة التأثريات الناجتة عن مثل هذه القرارات، كما هو مذكور.

اوضات الصادقة مع العمال حول شروط التشغيل، أو عندما يطبق العمال فيما يتعلق باملف )10

، يتوجب عدم التهديد بنقل وحدة تشغيلية، كلها أو بعضها، من الدولة  حقهم يف أن يكون هلم إطارًا تنظيميًا
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ن املبادرة يف دول أخرى، من أجل التأثري ّ غري  ذات الشأن، وال يقومون بنقل العاملني من اهليئات اليت تكو

.   املنصف على هذه املفاوضات أو إفشال احلق يف أن يكون هلم اطارًا تنظيميًا

متكني املمثلني الرمسيني عن العمال من التفاوض بشأن القضايا املتعلقة باملفاوضات اخلاصة  )11

واضيع باالتفاقيات اجلماعية أو العالقات مابني العاملني واإلدارة، ومتكني هذه اجلهات من االستشارة يف امل

 ذات االهتمام املشرتك مع ممثلي اإلدارة الرمسيني من أجل اختاذ القرارات حول هذه املواضيع.

  : 1 في المجال البيئي .2

  إقامة وتنفيذ أنظمة إدارة بيئية تناسب املبادرة، وتشمل: )1

  ا.مجع وتقييم املعلومات الالئقة واملختلفة خبصوص التأثريات البيئية، الصحية واألمنية لنشاطا -

، أهداف ألداء بيئي حمسن، يشمل الفحص  - حتديد أهداف قابلة للقياس، وحيث يكون األمر مناسبًا

  ما بني الفينة واألخرى للتبعية املتواصلة هلذه األهداف، وما شابه.

التحقق والرقابة املنتظمة للتقدم جتاه األهداف أو األهداف البيئية، الصحية أو املتعلقة باألمان  -

  والسالمة.

  خالل مراعاة املخاوف خبصوص التكلفة، السرية التجارية، والدفاع عن حقوق امللكية الفكرية:  من )2

تقدمي معلومات الئقة ودقيقة للجمهور والعاملني حول التأثريات على البيئة، الصحة والسالمة  -

األداء  والناجتة عن نشاطات املبادرة، األمر الذي من شأنه أن يشمل تقريرًا حول التقدم يف حتسني

  البيئي، وكذلك:

عدلة مع األوساط اليت تتأثر بصورة مباشرة من  - ُ االنشغال يف االتصال ويف االستشارة الكافية وامل

    السياسة البيئية، الصحية وسياسة السالمة هلذه املبادرة وتطبيقها.

صحة واألمان واملنسوبة القيام بالتقييم وعالج اختاذ القرارات، على ضوء التأثريات املتوقعة على البيئة، ال )3

م. ويف األماكن اليت  إىل العمليات، البضائع واخلدمات اخلاصة باملبادرة، وتأثريها على الدورة احلياتية اخلاصة 
                                                
1 OCDE, Op.Cit., p.s 22 - 23 
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يكون هلذه التغيريات املقرتحة تأثري ملحوظ على البيئة، الصحة والسالمة،ويف األحوال اليت تكون فيها خاضعة 

  ختصة، جيب إعداد تقرير مناسب حول التأثري البيئي.للمصادقة من قبل السلطة امل

طبقًا للفهم العلمي والفين لألخطار، وحيث توجد التهديدات بوقوع الضرر الفادح للبيئة، ومن خالل  )4

املراعاة لصحة اإلنسان وسالمته، ينبغي عدم االستعمال، عند غياب التحقق العلمي الكامل مثل التربير يف 

  ة ملنع الضرر كما هو مذكور أو للتقليل منه.رفض الوسائل التوفريي

إقامة برامج بديلة للمنع والتعديل والسيطرة على األضرار الصحية والبيئية الفادحة نتيجة للنشاطات، مبا  )5

  يف ذلك احلوادث واحلاالت الطارئة، وإقامة أجهزة إلبالغ السلطات املختصة مباشرة.

، من املطالبة وبدون توقف بتحسني األداء البيئ )6 ي للهيئة، بواسطة التشجيع، وحيث يكون األمر ممكنًا

  خالل النشاطات، مثل:

ّ عن املعايري فيما يتعلق باألداء الوظيفي  - تبين تقنيات وأنظمة تشغيل يف مجيع أقسام املبادرة واليت تعرب

  يف الشق اخلاص من املبادرة حبيث يكون األداء على أفضل الصور.

دمات ال يوجد هلا تأثري بيئي سليب، وتكون آمنة عند استعماهلا، تطوير وتزويد منتوجات أو خ -

وتكون ناجعة يف استهالك الطاقة واملرافق الطبيعية، وتكون قابلة لالستعمال مرة أخرى، وإعادة 

  تصنيعها، أو صرفها بال خماطر.

جتة عن الوصول إىل مستويات أعلى من الوعي لدى املستهلكني فيما يتعلق باآلثار البيئية النا -

  استعمال املنتوجات واخلدمات اخلاصة باملبادرة، وكذلك

  حبث الطرق اخلاصة بتحسني األداء البيئي للشركة على املستوى األبعد. -

منح التثقيف والتأهيل الالئقني للعمال يف مواضيع الصحة واألمان البيئي، مبا يف ذلك عالج املواد اخلطرة  )7

، مثل إجراءات تقييم التأثري البيئي،  ومنع احلوادث البيئية، وكذلك جماالت اإلدارة البيئية األكثر اتساعًا

  العالقات العامة والتقنيات البيئية.  
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املسامهة يف تطوير سياسة مجاهريية نافذة من الناحية البيئية وناجعة من الناحية االقتصادية، مثل املشاريع  )8

 دفاع عن البيئة.املشرتكة أو املبادرات اليت تزيد من الوعي البيئي وال

 GLOBAL COMPACT  

مبادرة تلقائية ملؤسسات "عبارة عن هو أو ما يعرف مببادرة كويف عنان    Global Compactالعقد العاملي

ّني  مسؤولة ومبادئه يف إسرتاتيجية املؤسسات  إدماج امليثاق العاملي يتمثالن يف  ترمي إىل حتقيق هدفني تكميلي

وأنشطتها  وتنمية التعاون بني األطراف األساسية املعنية والنهوض بالشركات اليت تأسست مبساندة األهداف اليت 

 " 1تسهر منظمة األمم املتحدة على حتقيقها.

ا ال قواعد الثالثة للتنمية طرح األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان مبادرة تسمى بالعقد العاملي، وركيز

املستدامة. إن الفكرة اليت تنطلق منها هذه املبادرة هي حماولة دعم االقتصاد العاملي وكذلك التوزيع العادل لثروات 

  العامل على مجيع سكان الكرة األرضية يف إطار العوملة.

ّنيترمي إىل حتقيق   عبارة عن مبادرة تلقائية ملؤسسات مسؤولةهو  العاملي فالعقد يتمثالن   هدفني تكميلي

  :2يف

 إدماج امليثاق العاملي ومبادئه يف إسرتاتيجية املؤسسات وأنشطتها . )1

تنمية التعاون بني األطراف األساسية املعنية والنهوض بالشركات اليت تأسست مبساندة األهداف اليت تسهر  )2

  منظمة األمم املتحدة على حتقيقها.

  ق العاملي عدة آليات للتيسري واملشاركة وهي: ولبلوغ هذه األهداف يقرتح امليثا

 التشاور حول السياسات املزمع إتباعها -

 التدريب  -

                                                
  . 22، ص.  2007عبادي، المبادئ العشرة لمبادرة "التضامن العالمي"، مجلة حوار السیاسات االقتصادیة، أوت  حمدم 1

2Daniel LABARONNE  et Emna GANA-OUESLATI, Analyse comparative du cadre institutionnel de 
la RSE au Maroc et en Tunisie, Conférence sur les objectifs du millénaire pour le développement, 
progrès et perspectives: le cas des pays maghrébins, Tunis du 18 au 20 juin 2008,  p.2. 
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 اهلياكل احمللية  -

 مشاريع يف نطاق الشراكة -

ا مكتب االتفاق العاملي ( ة لألمم املتّحدة  )UNGCيتمثل االتفاق العاملي يف شبكة نوا ووكاالت خمتصّ

  وهي:

ضية العليا لألمم املتّ  )1 ّ ة حبقوق اإلنسان (املفو    )OHCHRحدة اخلاصّ

ة للشغل ( )2 ّ   ) OITاملنّظمة العاملي

   )PNUDبرنامج األمم املتّحدة للتنمية ( )3

ة )4 ّ   ) ONUDI(  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعي

 ضد املخدرات واجلرميةمكتب األمم املتحدة  )5

 :العاملي لالتفاقاملبادئ العشرة وتتمثل 

 حقوق اإلنسان )1

  : على املؤسسات االقتصادية أن تقوم بدعم واحرتام ومحاية اإلنسان ضمن نطاق تأثريها1املبدأ رقم  -

  املشاركة يف انتهاكات حقوق اإلنسان : على املؤسسات االقتصادية أن حترص على عدم2املبدأ رقم  -

  القوى العاملة )2

يف املفاوضات  : على املؤسسات االقتصادية أن تقوم باحرتام تأسيس اجلمعيات واحلق3املبدأ رقم  -

  اجلماعية

  : على املؤسسات االقتصادية أن تقوم بالقضاء على مجيع أشكال العمل اإلجباري4املبدأ رقم  -

  : على املؤسسات االقتصادية أن تقوم بإلغاء تشغيل األطفال دون السن القانونية5املبدأ رقم  -

  ل: على املؤسسات االقتصادية عدم التمييز يف ميدان العم6املبدأ رقم  -

  البيئة  )3

: على املؤسسات االقتصادية أن تلتزم بانتهاج مسالك االحتياط واحلذر فيما يتعلق 7املبدأ رقم  -

  مبشاكل البيئة



 130

: على املؤسسات االقتصادية القيام مببادرات للتشجيع على املزيد من املسؤولية يف 8املبدأ رقم  -

  ميدان البيئة

  ع تطوير وتعميم التكنولوجيات اليت حترتم البيئة: على املؤسسات االقتصادية تشجي9املبدأ رقم  -

  مقاومة الفساد  )4

أن تلتزم مبقاومة مجيع أصناف الفساد مبا يف ذالك االبتزاز  : على املؤسسات االقتصادية10املبدأ رقم  -

 واإلكراميات

لس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية Global Compact اختذ االتفاق العاملي لألمم املتحدة وقد " ، ا

م  األورويب للوزراء، املفوضية األوروبية واملنتدى االقتصادي العاملي من املبادئ التوجيهية كمرجع يف مراسال

بلد تعتمد على املبادئ التوجيهية يف وضع تقاريرها عن التنمية  21مؤسسة يف  130ألصحاب املصلحة أكثر من 

  "1املستدامة.
 

 

بالرغم من وجود جمموعة من املبادات على مستوى كل الدول املتقدمة، نكتفي بتناول التجربة الربيطانية 

  والفرنسية وااليطالية .

 SD21000"  

غة وتنفيذ هو مبثابة "دليل يسمح مبراعاة اهتمامات التنمية املستدامة يف صيا SD21000إن املعيار 
. فوفق هذا، ميكن AFNORاالسرتاتيجيات من طرف املؤسسة وكذلك يف اإلدارة مث وضعها من طرف 

للمؤسسات مراعاة اهتمامات التنمية املستدامة يف اسرتاتيجيات وإدارة املؤسسة وذلك باللجوء إىل استعمال 
ها ميكن هلا أن تفكر بشكل جدي أدوات بسيطة ( مبسطة) تسمح للمؤسسات بإجراء تقييم ذايت هلا وبواسطت

 "2وبشكل مستقل دون اللجوء إىل االستعانة جبهات خارجية لالندماج يف سياسات التنمية املستدامة.

                                                
1 Thierry BRUGVIN, les codes de conduite : un instrument à double tranchant, Revue Economie et 
Humanisme, France, Janvier 2002, p. 4. 
2 AFNOR, Prise en compte des enjeux du développement durable dans la stratégie et le management 
de l’entreprise, Paris, France, Juillet 2002, p.2. 
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كما يسمح هذا الدليل باألخذ بعني االعتبار رهانات التنمية املستدامة يف إسرتاتيجية وإدارة املؤسسة. إن 

رة أو معيار يتم احلصول من خالله بعد وضعه على شهادة متنحها جهات هذا الدليل ال ميكن اعتباره نظاما لإلدا

خمتصة. فهو يف احلقيقة وثيقة "تساعد املؤسسة وتدهلا على اختيار ووضع إسرتاتيجية للتنمية املستدامة. فمن 

مها مراعية يف ذ لك خالل هذا الدليل يكون باستطاعة املؤسسة أن حتدد رهانات التنمية املستدامة اليت 

م هم الذين ميثلون الرهانات اجتاه املؤسسة أي اجلهات اليت  احتياجات ومتطلبات ورغبات أصحاب املصاحل أل

كما أن من شأن هذا الدليل "أن يغري  "1ميكن أن تؤثر على نشاط املؤسسة وكذلك الذين تؤثر عليهم املؤسسة.

ديدة يراعى فيها التصميم اإليكولوجي والتصنيع أمناط اإلنتاج واالستهالك حبيث تعتمد على ممارسات صناعية ج

اإليكولوجي واإلنتاج من املنتج إىل اخلدمة، إثبات املنتج، توعية املواطن وحتميله مسؤولية محاية البيئة من خالل 

تصرفاته االستهالكية. من خالل ذلك ميكن التحكم يف رهانات التنمية املستدامة خالل كل مراحل حلقة القيم. 

  "2من شأنه أن يسمح بتحقيق ذلك. SD21000يق الدليل إن تطب

ا مع أصحاب  ا اخلاصة فيما يتعلق بعالقا ا ورغبا يف تطبيق ذلك جيب على املؤسسة أن حتدد احتياجا

م باملؤسسة.   املصاحل وكذلك التعرف على حاجات ورغبات هؤالء األطراف من خالل عالقا

قييم الفرص والتهديدات من أجل التفرقة بني الرهانات املهمة بعد حتديد الرهانات، تقوم املؤسسة بت

بالنسبة للمؤسسة وهم الذين على أساسهم يتم صياغة إسرتاتيجية املؤسسة والعمليات اليت جيب اعتمادها من 

  أجل تطبيق هذه اإلسرتاتيجية.

                                                
1 Nathalie COSTA, gestion du développement durable, Ellipses Edition Marketing, Paris, France, 
2008, p. 60. 
2 Christian Brodhag, Natacha Gondran, Karen Delchet, DU CONCEPT À LA MISE EN OEUVRE 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE: théorie et pratique autour de guide SD 21000, VertigO – La 
revue en sciences de l'environnement, Vol 5, No 2, Septembre 2004, p.7. 
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ا فعليا املنهجية امل وذلك  SD21000قرتحة يف كما حيتوي الدليل يف جزئه الثاين عن الكيفية اليت يطبق 

بتفصيل بعضا من املراحل ومن املكونات املتعارف عليها يف اإلدارة واليت أساسها ما يسمى بالتحسني املستمر. 

  والشكل املوايل يوضح ذلك : 

 SD21000 الفرنسي : منهجية تطبيق المعيار15الشكل رقم 

  
 

Christian BRODHAG, Some general concepts and the French experience on social 
responsibility and sustainable development, ISO/TMB/WG SR : ISO 26000, Plenary meeting 

May 15-19, 2006, Lisbonne, Portugal, p. 12. 
ليا وإشراكها يف التنفيذ مث يوضح الشكل أعاله أن التطبيق الفعلي هلذه املنهجية "يبدأ بتعهد لإلدارة الع

بعد ذلك يتم صياغة برنامج عمل أويل ويليه الشروع يف التطبيق. بعد تنفيذ كل عملية جيب تقييمها وكل اآلثار 

ا ألصحاب  على الرهانات األساسية جيب قياسها وذلك باستعمال مؤشرات للتنمية املستدامة كما يتم التصريح 

 ذات األطراف من الراجعة التغذية
  المصلحة

  المستمر التحسين
 وتعديلها الجديدة الرهانات على التعرف

  األداء عن االفصاح
  المصداقية
   الكمال
   الدقة

 الشفافية

االفصاح عن التنمية 
 المستدامة

 والتشريعات القوانين

 الممارسات أفضل

 أصحاب متطلبات
 المصالح

   دولية/محلية
 المنتوج حياة دور

   خارجية/داخلية
 القبلية األنشطة

 التنمية مبادئ

 الرهانات تحديد

   السياسة
  األهداف
 المؤشرات
 اقتصادية

 بيئية
  واجتماعية أخالقية

  مجتمعية

استراتيجية المسؤولية 
 التطبيق االجتماعية للشركات

  التسيير نمط
   العمل برنامج

  التدريب
   االتصال

 القيادة لوحة

 الحالية الممارسات مراعاة

 اختيار وترتيب األولويات

 الجوهرية الرهانات
 الصناعية المواقع

 والمخازن
 المنتجات
 والخدمات

 الرؤية وقيم المؤسسة
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وبذلك ميكن الشروع يف تنفيذ عمليات التحسني  ،نطالق للتقييم واملراجعةاملصاحل ويتم اعتمادها كنقطة ا

  "1املستمر.

إن األساس الذي مت على أساسه إعداد املنهجية هو ليس تقدمي ملستعمليه طريقة حول كيفية االهتمام 

ر بعض منها هذه التحديات ميكن ذكبرهانات التنمية املستدامة ولكن حول ما الذي جيب االهتمام به وملاذا. 

  :2ولعل أمهها 

  خلق القيمة لألطراف ذات املصلحة -

  تقوية وتدعيم احلوار مع هذه األطراف  -

  التأقلم ومواكبة التطورات النامجة عن رغبات واحتياجات املطلوب من املؤسسات تلبيتها -

تمعي للمؤسسة -   تأكيد الدور ا

  التطور بالفعالية -

  التحكم يف املخاطر -

  منها التشريعية واملواصفات مسابقة التطورات خاصة -

 SIGMA  

بالتعاون  1999سنة   BSIمبادرة طرحها املعهد الربيطاين للمواصفات القياسية  ) هوSIGMAسيغما (

مع منظمات األعمال الربيطانية واملنظمات غري احلكومية واليت أطلق عليها تسمية املنتدى من أجل املستقبل 

Forum for the future إن اهلدف من املبادرة هو"وضع معيار يسمح بإدماج التنمية املستدامة يف اإلدارة. إن .

حيث يتناول كل األوجه املمكنة اليت تسمح بإدارة التنمية  AA1000هذا املعيار هو أوسع وأمشل من معيار 

                                                
1 Dominique WOLFF et Denyse REMILLARD, Firmes et développement durable ou l’émergence 
d’une  nouvelle convention de coordination, congrès de l’Association Internationale du Management 
Stratégique, 2008, p.13. 
2 Christian BRODHAG, Natacha GONDRAN, Karen DELCHET,  Op.Cit., p.1. 
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قام معهد املساءلة االجتماعية ذا األخري، فقد فبالنسبة هل "1املستدامة كما حيتوي على األدوات اليت تتيح ذلك.

  " .AA1000S" 1000بصياغة معيار مسي باملعيار املساءلة  1996واألخالقية الذي مت تأسيسه سنة 

ا تنظم عملية ضمان فعالية إدماج أبعاد التنمية  و"يقرتب هذا املعيار من أنظمة إدارة اجلودة حيث أ

  "2هذا النظام قابال للتدقيق من طرف جهات من خارج املؤسسة. املستدامة يف إدارة املؤسسة وجعل

  :3متر عملية تطبيق هذا املعيار عرب أربعة مراحل وهي

م. )1   التعرف على أصحاب املصاحل والتعرف على متطلبا

وضع معايري للحوكمة: وجود تنظيم وقيادة فعالة يسمح بضمان التوافق بني اإلدارة املعتمدة مع متطلبات  )2

  املصاحل.أصحاب 

االعتماد على نظم إدارة تسمح بتحديد احتياجات أصحاب املصاحل الداخلية منها واخلارجية ومواكبة  )3

  التغريات اليت قد متس هذه املتطلبات.

االعتماد على معلومات متتاز مبواصفات اجلودة املطلوبة مما يسمح لإلدارة بالتحلي باملسؤولية الالزمة يف  )4

  ل للمؤسسة.التحكم يف األداء الشام

حاليا "يساهم املعهد املسؤول على هذا املعيار يف وضع املشروع الربيطاين إلدماج التنمية املستدامة يف 

يذهب إىل أبعد مما يقتضيه املعيار  SIGMA" إال أن طموح اجلهات املعنية بوضع املعيار SIGMA.4اإلدارة 

AA1000S  حيث يسعى القائمون على مشروع"SIGMA  معيارا لإلدارة يغطي كل جماالت إدماج إىل جعله

  "5أبعاد التنمية املستدامة مدعمة إياه بأدوات تسهل على الشركات الربيطانية من تطبيقه واعتماده بسهولة.

يقوم على نفس األسس اليت تقوم عليها املواصفات القياسية الدولية املفصلة  SIGMAإن حمتوى النموذج 

ل "ذلك أن الفلسفة املعتمدة يف وصفه يقوم على مبدأ التحسني املستمر املستمد يف املبحث األول  من هذا الفص
                                                
1 Franck AZZERI et autres, Organiser le développement Durable, Vuibert, 2005, p.82. 
2 Didier STEPHANY, Op.Cit, p.66. 
3 Didier STEPHANY, Op.Cit. p.s 66-67. 
4 Didier STEPHANY, Op.Cit. p.67. 
5 Franck AGGERI et autres, Op.Cit., p.82. 
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وهي التخطيط والتنفيذ والتقييم والتحسني. إال أن اإلضافة اليت   DEMINGمن فكر رائد إدارة اجلودة إدوارد دمينغ

ا منوذج    "1.هو إدخال املساءلة واإلفصاح والشفافية SIGMAجاء 

  :SIGMAح الفلسفة اليت يقوم عليها منوذج واجلدول التايل يوض

  SIGMA: تنظيم الدليل 6 الجدول رقم
  المحتوى  المرحلة  الرقم

  رؤية اإلدارة العليا  1

  تعهد اإلدارة -
  إجراء دراسة اقتصادية لقياس أثر تطبيق منهجية التنمية املستدامة -
  حتديد رؤية اإلدارة  -
  التدريب واالتصال -
  ثقافة التغيريالتحفيز على إدخال -

  التخطيط  2

  تدقيق أويل ملستويات األداء احلالية -
  حتليل مدى احرتام القوانني -
  دراسة أثر األنشطة احلالية -
  التخطيط اإلسرتاتيجي لألنشطة املستقبلية -
  التخطيط العمليايت لألنشطة على املدى القصري -

  التنفيذ  3
  مرافقة التغيري -
  وضع برامج اإلدارة -
  تدقيق الداخلي واخلارجيال -

  الرقابة واملراجعة واإلفصاح  4

  القياس والتدقيق -
  املراجعة اإلسرتاتيجية والتكتيكية -
  اإلفصاح عن النتائج -
  الرقابة على جودة التقارير -

 Franck AGGERI et autres, Organiser le développement durable, Editionsاملرجع: 
Vuibert, France, 2005, page 84.  

                                                
1Franck Aggeri et autres, Op.Cit., p.83.  



 136

 4BEST    

حيث  2003تعود جتربة إيطاليا مع وضع منوذج خاص بانتهاج املسؤولية االجتماعية للشركات إىل سنة 

"التزمت احلكومة اإليطالية بتطبيق مبادرة االتفاق العاملي من جهة واملصادقة على مبادئ املنظمة الدولية للعمل 

، قامت احلكومة اإليطالية بوضع 2004". ويف سنة OCDEئ منظمة التنمية والتعاون االقتصادي واحرتام مباد

  "OSCAR BILAN.1قانون خاص باجلائزة اإليطالية ألحسن تقرير اجتماعي "والذي أطلق عليه تسمية 

طالية على "بالقيام حبملة دعائية كبرية حتث فيها الشركات اإلي 2005كما قامت احلكومة اإليطالية سنة 

  "2انتهاج أفضل املمارسات يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات.

ا فيكمن يف قيام اهليئة املختصة على إدارة شؤون  أما لب التجربة اإليطالية فيما يتعلق بالنموذج اخلاص 

من خالله  وهو مبثابة منوذج إدارة مندمج" تربهن 4BESTبإنشاء معيار يسمى ب  RINAاملواصفات القياسية 

تمعية اجتاه كل أصحاب املصاحل ا ا   "3.الشركات اإليطالية على تصرفا

تشمل يف آن يقوم هذا املعيار على إمكانية حصول الشركات اإليطالية اليت تطبقه على شهادة واحدة 

  .SA 8000و OHSAS 18001و 14001إيزوو  9001يزوواحد أربع شهادات وهي اإل

بوضع هذا املعيار هو حث الشركات اإليطالية على مواكبة كل  RINAإن األساس الذي جعل من 

  التطورات والتغريات العاملية اليت يشهدها عامل املعايري واملواصفات القياسية.

   4BESTوميثل الشكل املوايل النموذج 

  

  
                                                
1  Giovanni GUALANDI, la situation de la RSE en Italie et une expérience pilote de certification par 
un audit intégré, Institut de l’audit social, université d’Eté, Lille 1 et 2 septembre 2005, p.1.  
2 Giovanni GUALANDI, Op.Cit., p.2. 
3 Giovanni GUALANDI, Op.Cit., p.2. 
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  4BEST: نموذج 16الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Giovanni GUALANDI, la situation de la RSE en Italie et une expérience pilote deاملرجع: 

certification par un audit intégré, Institut de l’audit social, université d’Eté, Lille, France, 1 et 

2 septembre 2005, page 13  
أطلق عليها مت تطوير جتربة رائدة يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات و  4BEST باإلضافة إىل النموذج

من جامعة طورينو  LORENZO SACCONI"لقد أشرف األستاذ لورانزو ساكوين   .Q-RESاسم مشروع 

إىل هذا املشروع هدف ي .THIES LAW AND ECONMICSمبسامهة مركز األخالقيات القانونية واالقتصاد 

هو ترقية رؤية  هأن الغاية من " كما1رفع درجة التحسيس والتعمق يف فهم مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات.

ا االجتماعية مع أصحاب املصاحل بواسطة وضع منوذج جديد للمسؤولية األخالقية  الشركات اإليطالية لعالقا

م على حتسني مسعتهم.   واالجتماعية هلذه الشركات بغرض مساعد

                                                
1 Giovanni GUALANDI, Op.Cit., p.9. 

  الزبائن
  الموردون
  المناولون

ISO 9001 

  العمال
  المناولون

OHSAS 18001 

  العمال
  الموردون
  المناولون

SA 8000 

  المجتمع المحلي
  البيئة الطبيعية

  الدولة
ISO 14001 

  منوذج اإلدارة 
  املقدمة

 األطراف ذات املصلحة
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لعالقة بني على نظام لإلدارة يرتكز على مجلة من األدوات تسمح بضبط ا Q-RESويقوم مشروع 

  :1الشركات اليت ترغب يف تبنيه مع أصحاب املصاحل، وتتمثل هذه األدوات فيما يلي

  الرؤية األخالقية لألعمال -

  ميثاق لألخالق -

  التكوين والتدريس يف جمال أخالقيات األعمال -

  نظام لإلدارة والرقابة -

  اإلفصاح األخالقي واالجتماعي -

  التدقيق اخلارجي -

يف تكامل كل هذه األدوات مما يعطي ثقة أكرب ألصحاب املصاحل يف  Q-RESوتكمن ميزة مشروع 

  الشركات اليت تطبقه.

  

                                                
1 Emmanuelle CHAMPION et Corinne GENDRON, Op.Cit., p.2. 
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ال بد من  ما مت تناوله من نقاط يف هذا الفصل ميكن أن نستنتج مجلة من العناصر األساسيةمن خالل 

ا   . التذكري 

فات القياسية الدولية، إنه بالرغم من تعدد خاص باملعايري واملواصشارة إليه اجلذير باإلعنصر األول إن 

ال يوجد حلد الساعة معيار موحد يشمل كيفية إدارة التنمية املستدامة كما ال توجد إال أنه املعايري واملبادرات 

مواصفات قياسية ميكن من خالهلا احلصول على شهادات معينة. أما عن املعايري املوجودة فهي ال تشمل إال 

اليت تصف نظام إدارة البيئة  14001ت التنمية املستدامة ومثال ذلك املواصفات القياسية إيزوأجزاء من رهانا

ا حترتم البيئة  والذي من خالله ميكن تأكيد وإثبات أن املؤسسة متارس نشاطها وفق ما هو منصوص عليه قانونا وأ

جتماعي والذي يصف نظام اإلدارة واليت ختص اجلانب اال SA8000وحتافظ عليها. وكذلك املواصفات القياسية 

   املسؤول اجتماعيا.

ا موجهة للتطبيق يف اقتصاديات  أما عن ثاين عنصر فهة خاص باملبادرات الدولية، فما ميكن استنتاجه أ

قوية وأن اقتصاديات الدول النامية او السائرة يف طريق النمو فلم حتقق بعد الشروط األساسية سياسيا واقتصاديا 

ا تلك املبادرات.لتبين مث   ل التوجيهات اليت جاءت 

ثالث عنصر يستنتج من هذا الفصل هو أن املعايري واملواصفات احمللية هي الوحيدة اليت حاولت أن 

تشمل كيفية ادماج التنمية املستدامة يف اإلدارة، ويبقى املعيار الفرنسي هو املتميز من بني ما مت تقدميه من أمثلة 

   لبعد االسرتاتيجي يف تبين اإلدارة ألبعاد التنمية املستدامة. ذلك انه ركز على ا
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منذ سنوات قليلة مر مفهوم األداء من املفهوم املايل إىل مقاربات أكثر مشولية تتضمن أبعادا اجتماعية 

أصحاب املصلحة، عرف األداء مفهوما جديدا ويسمى باألداء  ضمنأطراف أخرى هتمام باالوبيئية. ومع ظهور 

الشامل. وتكمن اإلشكالية اليت كانت من وراء  أسباب ظهور هذا املفهوم هو أن استمرارية املؤسسات ال ترتكز 

ا والذي تسعى من خالله إىل إشباع رغبات املسامهني فقط . وبناءا عليه توسعت فقط على اجلانب املايل لنشاطا

املسامهني فقط وإمنا اندجمت أطراف أخرى معنية ويطالب هؤالء بضرورة  يفمسؤولية املؤسسات ومل تعد حمصورة 

م أصبحت هدفا حيويا ألداء واستمرارية املؤسسات.    أخذهم بعني االعتبار واالستماع إليهم على أساس أن أصوا

لى مفهوم األداء والتعمق أكثر يف مفهوم األداء الشامل مع من خالل هذا الفصل، سنحاول التعريج ع  

  الرتكيز على كيفية قياسه واإلفصاح عنه واألدوات املستعملة يف التحكم فيه.
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من أنه ال يوجد إمجاع حول يتناول هذا املبحث بالدراسة مفهوم األداء وأمهيته وطرق قياسه على الرغم 

مفهوم حمدد له، حيث هناك اخلالف حول مفهوم األداء والذي ينبع من اختالف املعايري واملقاييس اليت تعتمد يف 

  دراسة األداء وقياسه.

 

نشاط املنظمة سلبا يعد األداء مؤشرا هاما تبىن عليه العديد من القرارات اهلامة، فهو حيدد اجتاهات سري 

وإجيابا، وحيدد مدى االقرتاب أو االبتعاد عن حتقيق األهداف وتنفيذ اخلطط املوضوعة، وبذلك يعكس مدى جناح 

تواجه اليوم حتديات جديدة تفرض عليها مقارنة األداء وما حتققه املنظمة أو إخفاقها. "فاملؤسسات االقتصادية 

وقد  .ؤسسات االقتصادية األحسن تنظيما واألفضل واألجنع يف السوقمن إجنازات مبا يصل إليه غريها من امل

تطورت هذه الفكرة بتأثري املنافسة العاملية والرغبة يف الوصول إىل أفضل املستويات يف األداء، ومن مث ظهرت فكرة 

  ومن هنا ظهر مفهوم األداء الذي اختلف الباحثون يف حتديد مفهومه. 1املستوى العاملي لألداء."

وتعود أسباب هذا االختالف إىل تعدد واختالف مؤشرات قياسه وكذلك اختالف طبيعة عمل 

املؤسسات االقتصادية وأهدافها واجلهات اليت تقيسه. فمن الباحثني من يرى أن "مفهوم وقياس األداء انتقل من 

كم يف التكاليف إىل االستعانة جمرد قياسه مبؤشرات كمية كاإلنتاجية واملردودية االقتصادية وزيادة اإلنتاج والتح

مبعايري أخرى كاجلودة واحرتام املواصفات جبميع أنواعها واحرتام اآلجال حبيث أن هذه املعايري تنطبق على األبعاد 

   2الشاملة للمؤسسة."

فحسب أحد املختصني، "فإن قياس األداء مبفهومه التقليدي واملنحصر يف األداء املايل واألداء التجاري 

ا يف واألد اء الصناعي يعترب منذ املاضي إشكالية. ومع ظهور مؤشرات غري مالية يف السنوات األخرية يستعان 

                                                
  .11، ص 1998النسر و التوزیع، مصر، علي السلمي، تطویر أداء و تجدید المؤسسات االقتصادیة، دار قباء للطباعة و 1

2 Fabienne GUERRA, pilotage stratégique de l’entreprise: le rôle du tableau de bord prospectif, 
Editions De Boeck, Bruxelles, Belgique, 2007, p.84. 
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قياس األداء، فقد ساعدت يف تعقيد مسألة إعطاء مفهوم موحد لألداء. فكل من خيوض يف جمال إدارة األعمال 

   1ول على إمجاع حول تعريف موحد."يتناول ويتطرق إىل مصطلح األداء ولكن دون إمكانية التوصل إىل احلص

على هذا األساس، نورد فيما يلي بعضا من التعاريف الشائع تداوهلا يف املراجع املختصة. فمن الباحثني 

ومن  2من يعرف األداء على أنه "البحث عن تعظيم العالقة بني النتائج واملوارد بغرض حتقيق األهداف املسطرة"

داء "احنصر منذ زمن طويل يف بعده املايل، هذا األداء يسعى إىل حتقيق املردود الباحثني من يرى أن مفهوم األ

وهناك من يعرفه  3املرجو من طرف املسامهني بأرقام مبيعات وحصة من املشرتيات وفقا إلسرتاتيجية املؤسسة."

قيق أهدافها على أنه" صورة حية تعكس نتيجة ومستوى قدرة املنظمة على استغالل مواردها وقابليتها يف حت

املوضوعية من خالل أنشطتها املختلفة، وفقا ملعايري تالءم املنظمة وطبيعة عملها، فاألداء هو اهلدف املركزي 

  " 4لعملية التحول والذي يوضح مدى حتقيق األهداف، ومستوى تنفيذ اخلطط.

يزال الباحثون منشغلني وميكن اعتبار أن ال يوجد إمجاع حول مفهوم حمدد لألداء. فهناك من يرى أنه "ال 

مبناقشة األداء كمصطلح فين ومبناقشة املستويات اليت حيلل عنده والقواعد األساسية لقياسه. ويعتقد البعض أن 

اخلالف حول مفهوم األداء ينبع من اختالف املعايري واملقاييس اليت تعتمد يف دراسة األداء وقياسه اليت يستخدمها 

 " 5الختالف إمنا يعود لتنوع أهداف واجتاهات الباحثني يف دراستهم.الباحثون مع القول أن هذا ا

الفعالية والفاعلية، حيث ترمز  وأمههافاهيم أخرى يرتبط مبمفهوم األداء من التعاريف السابقة، نرى أن 
يف  مدى االقتصادالفعالية إىل مدى قدرة أو عدم قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها يف حني ترمز الفاعلية اىل 

ميثل التفاعل الذي حيدث ونعترب أن األداء الوسائل املستعملة من طرف هذه املؤسسة يف حتقيق تلك األهداف. 
  التايل : وميكن متثيل هذه العالقة وهذا التفاعل كبني كل من األهداف واملوارد والنتائج املتوقعة. 

                                                
1 Nicolas BERLAND, à quoi servent les indicateurs de la RSE ? Limites et modalités d’usage, Actes 
des journées d’études organisées par l’espace Mendès France, Institut universitaire de formation des 
Maîtres de Poitou-Charentes, Editions l’Hartmann, France, 2007, p.s 41-42. 
2Alain FERNANDEZ, les nouveaux tableaux de bord des managers: le projet décisionnel dans sa 
totalité, Editions d’Organisation, Paris, France, 2005, p.40.  
3Angèle DAHOU et Nicolas BERLAND, Op. Cit., p.2. 

عمان،  یع،وائل محمد ادریس و طاھر محسن منصور الغالبي، االدارة االستراتیجیة منظور منھجي متكامل، دار وائل للنشر والتوز  4
  .478، ص.  2007األردن، 

  . 81، ص.  2000األردن، محمد حمزة الزبیدي، التحلیل المالي: تقییم األداء و التنبؤ بالفشل، مؤسسة الوراق عمان،  5
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ثاملرجع: من إعداد الباح  

توافق بني األهداف من الشكل يتضح أن الفعالية ترمز اىل التطابق املوجود بني األهداف والنتائج. وال

رمز اىل التناسق املوجود بني األهداف املراد حتقيقها واملوارد املسخرة من أجل ذلك، فهي بذلك تبني ي واملوارد

ق األهداف. أما الفاعلية فهي تبني مدى مسامهة العالقة املوجودة بني ما مت استهالكه من موارد من أجل حتقي

املوارد يف حتقيق النتائج. وبالتايل، يقرأ من الشكل أن قياس فعالية املؤسسة يكون مبقارنة النتائج باألهداف وأن 

نة قياس الفاعلية يتم مبقارنة النتائج احملققة باملوارد اليت سامهت يف حتقيقها، يف حني أن قياس الدقة يكون مبقار 

األهداف احملققة باملوارد اليت سامهت يف حتقيقها. ويستخلص من قراءة الشكل أن املؤسسة قد تكون فعالة دون 

  أن تتوفر فيها الفاعلية والعكس صحيح.

  ميكن أن نستنتج أن األداء هو: ومن ما قدمه الباحث من مسامهة، تعاريف ومما سبق سرده من 

 دافها وقابليتها على حتقيق أهدافهاانعكاس لقدرة املؤسسة على حتقيق أه -

انعكاس لكيفية استخدام املؤسسة املوارد املوضوعة حتت تصرفها واستغالهلا بالصورة اليت جتعلها قادرة  -

  على الوصول إىل األهداف 

 املوارد النتائج

 األهداف

 الفاعلية

  التوافق بني األهداف واملوارد  الفعالية
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 انعكاس لقدرة املؤسسة على حتقيق الكفاءة والفاعلية  -

 النجاح الذي حتققه املؤسسة يف حتقيق أهدافها  -

 درة املؤسسة على حتقيق أهدافها الطويلة األمدانعكاس لق -

حمصلة قدرة املؤسسة يف استغالل مواردها وتوجيهها حنو حتقيق األهداف املنشودة، فاألداء هو  -

انعكاس بكيفية استخدام املؤسسة ملواردها املادية والبشرية، واستغالهلا بالصورة اليت جتعلها قادرة على 

  حتقيق أهدافها.

  تعكس وضع املؤسسة من خمتلف جوانبها، هو املرآة اليت -

 هو الفعل الذي تسعى كافة األطراف يف املؤسسة لتعزيزه -

 

يعد استخدام مؤشرات األداء املايل لقاسم املشرتك بني الكتاب والباحثني واملديرين سواء أكان ضمن 

عمليات تقييم األداء ضمن الواقع العملي يف خمتلف منظمات األعمال. وهناك والنظرية يف أالتطبيقية  تالدراسا

من يرى بأن "األداء املايل سيبقى املقياس احملدد ملدى جناح املنظمات، وان عدم حتقيق املنظمات لألداء املايل 

من ذلك يف ويذهب بعض الكتاب إىل أبعد  "1باملستوى األساسي املطلوب يعرض وجودها واستمرارها للخطر.

لتوجه، يعرب عن تلك األمهية بالقول أن "األداء املايل يعد هدف االتأكيد على أمهية األداء املايل، وضمن هذا 

 "2املنظمات األساسي وان األهداف الثانوية للمنظمة ميكن حتقيقها ضمنيا من خالل حتقيق األداء املايل.

االت التالية    : 3وتكمن أمهية األداء املايل يف ا

ضمن منظور اسرتاتيجي، فإن مؤشرات األداء املايل ميكن استخدامها كمؤشرات أساسية تستخدم يف  )1

عملية التحليل الداخلي للمنظمة. فاألداء املايل يعترب إسرتاتيجية مهمة  أمهية األداء املايل فيما يتعلق 

تكون أكثر قدرة على االستجابة يف بالعوامل البيئية اخلارجية، إذ أن املنظمة ذات األداء املايل العايل، 
                                                

  .481ر محسن الغالبي، نفس المرجع السابق، ص.  وائل محمد صبحي إدریس و طاھ 1
ریس، االستراتیجیة و التخطیط االستراتیجي: منھج معاصر، دار الیازوري العلمیة خالد محمد بني حمدان و وائل محمد صبحي إد  2

  . 386، ص.  2007عمان، األردن، للنشر والتوزیع، 
  392.خالد محمد بني حمدان و وائل محمد صبحي إدریس، نفس المرجع السابق، ص.    3
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ا تتعرض لضغط اقل من أصحاب املصاحل  تعاملها مع الفرص والتهديدات البيئية اجلديدة،كما أ

  واحلقوق،مقارنة بغريها من املنظمات اليت تعاين من األداء املايل املرتدي.

ثمار املختلفة، ويساعد على تلبية األداء املايل يتيح للمنظمة املوارد املالية الالزمة القتناص فرص االست )2

احتياجات أصحاب املصاحل واحلقوق وحتقيق أهدافهم ويتأثر األداء املايل بعوامل بيئية متثل العوامل 

االقتصادية وهيكل الصناعة وغريها، وعوامل تنظيمية مثل اهليكل التنظيمي، وعوامل إدارية مثل القدرات 

 لدى املديرين.  ةعرفاإلدارية، ومدى توفر جانب اخلربة وامل

  وترجع أسباب االستخدام الواسع للمقاييس واملؤشرات املالية لألداء إىل أمرين مهمني ومها: 

إن املقاييس و املؤشرات املالية لألداء، كالربح مثال ترتبط ارتباطا مباشرا باألهداف بعيدة املدى  )1

  للمنظمة، و اليت دائما تكون أهدافا مالية.

يق جدا للمقاييس املالية يوفر صورة إمجالية عن أداء املنظمة، هذا و أن املقياس املايل إن االختيار الدق )2

ا  الكلي، مثل أرباح املنظمة أو الوحدة يعد خالصة ملقياس جناح اسرتاتيجيات املنظمة و تكتيكا

املنظمة و التشغيلية، إذ ان نتائج األرباح اليت تكون دون التوقعات توفر إشارة إىل أن اسرتاتيجيات 

ا ال حتقق نتائجها املرجوة و ال رمبا تكون غري مالئمة.   تكتيكا

أما عن أدوات قياس األداء املايل للمؤسسة، فيمكن استعمال جمموعة من املؤشرات، منها مؤشرات مالية 

حلديثة فتقوم تقليدية وأخرى حديثة. وتتمثل املؤشرات املالية التقليدية يف حساب النسب املالية. أما املؤشرات ا

  على مدخل القيمة االقتصادية املضافة. وفيما يلي تفصيل للطرقتني، التقليدية واحلديثة. 

وتعتمد الطريقة التقليدية يف قياس األداء املايل على حتليل نشاط املؤسسة باستخدام جمموعة من 

على النسب املالية والتحليل األساليب تسمح بتحديد موقف املؤسسة من ناحية القوة والضعف وذلك باالعتماد 

  العمودي واألفقي لغرض املقارنة. 

ويرى املختصون يف جمال اإلدارة املالية أن مفهوم األداء املايل يستند إىل عملية التحليل املايل اليت تعد 

ألساسية اخلطوة األساسية حنو تفهم املنظمة. فبالرغم من وجود أساليب متعددة للتحليل املايل، إال أن التقنية ا

املستخدمة لقياس األداء ضمن التحليل املايل هي حتليل النسب املالية اليت تعترب إحدى أدوات التشخيص 
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االهتمام بتحليل االحنرافات اليت من خالل يتم تقييم األداء املايل للمؤسسة املستعملة يف التشخيص. فبواسطتها 

ملالية تعترب من أقدم وسائل التحليل والرقابة لدراسة املركز حدثت ومعرفة مسبباته وحتديد املسئول عنها. فالنسب ا

وسالمة مركزها املايل من خالل التناسب بني أنواع األصول   االئتماين للمنشأة واحلكم على نتائج أعماهلا

فضلة ففي الطريقة التقليدية، ميكن اعتبار أن النسب املالية هي األداة املواخلصوم، وبني اإليرادات واملصروفات. 

  واملعتمدة يف حتليل املركز املايل ونتيجة نشاط املؤسسة وكذلك ألغراض تقييم مؤسسة وحتليل مركزها املايل.

ويعرف حتليل النسب بأنه طرق حساب تستخدم فيها النسب لغرض حتليل ومراقبة أداء املؤسسة. والنسبة 

آخر. ومن أهم املقارنات اليت ميكن إجراؤها متثل عالقة بني رقمني ولن تكون ذات فائدة ما مل تقارن مع رقم 

املؤشرات املالية اخلاصة باملؤسسة مع املؤشرات املثالية على مستوى الصناعة أو النشاط أو بالنسب املالية مقارنة 

  للمؤسسة مع نسب مؤسسات أخرى. 

ة على التساؤالت والنسب املالية تعترب من أهم األدوات اليت تستخدم الختيار األداء املايل يف اإلجاب

  :التالية

ا؟ -   هل تتوفر سيولة كافية لدى الشركة ملواجهة التزاما

  هل النفقات معقولة مقارنة باإليرادات؟ -

  هل أرباح املنشأة منخفضة، عادية أم عالية؟ -

هل متويل املنشأة مفرتض وهل ميكن حتقيق األهداف لدى استبعاد األداء السليب لبعض الفروع وهل  -

 م موجودات املنشأة بكفاءة وأن النمو يف حقوق املالكني مرضي؟ تستخد

ونسب الرحبية ونسب املقدرة على سداد  وتوجد عدة أنواع من النسب املالية من أمهها نسب السيولة

  ن ومعدل العائد على االستثمار.الديو 

ا أن ه حني االعتماد عليها يف وعلى الرغم من أمهية وفوائد االعتماد على النسب املالية، فإن من سلبيا

ا تعطي رؤية غري متكاملة األبعاد حول املنظمة. ومنه تطورت أساليب حديثة يف احلكم على  تقييم األداء فإ

  األداء املايل للمؤسسة ويايت على رأسها طريقة القيمة االقتصادية املضافة.
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"أحدث املؤشرات املستعملة   « Economic value Added « EVAتعترب القيمة االقتصادية املضافة 

ا بعد مقارنة كل من العائد على رأس املال املستثمر بتكلفته. إن القيمة  يف قياس األداء املايل. ويتم حسا

االقتصادية املضافة االجيابية يعترب مؤشرا يدل بأن نشاطات منظمة األعمال قامت بتوليد قيمة ألصحاب 

د القيمة االقتصادية املضافة السلبية هي نتيجة لفقدان قيمة أصحاب املصلحة. يف حني أن النشاطات اليت تول

  "1املصاحل واحلقوق.

قام العديد من املمارسني واحملللني املاليني ومكاتب االستشارة بعرض العديد من الطرق احلديثة لقياس 

واليت ميكن استعماهلا يف خلق القيمة تعاجل الضعف املرتبط بالطرق التقليدية واليت يراعى فيها تكلفة األموال 

املسعرة بالبورصة واعتمادها على البيانات احملاسبية، ومن هذه املداخل القيمة االقتصادية املضافة  املؤسسات غري

، وهي شركة استشارية مسجلة يف )Stern Stewart & Coاليت تعترب منتجًا مملوكًا وميلك براءة ابتكاره شركة (

  ."نظام اإلدارة املالية للقيمة االقتصادية املضافة "ت اسمنيويورك وتسوق هذا املؤشر حت

تعطي تقديرا مقبوال لقياس القدرة على إدارة األصول وكذا القدرة على إدارة    فالقيمة االقتصادية املضافة

ا امل قياس املوارد املالية املستخدمة يف متويل تلك األصول، واملتحمسون للقيمة االقتصادية املضافة يعتقدون أ

احلقيقي خللق القيمة يف املؤسسة خالفًا للمقاييس التقليدية مثل رحبية السهم الواحد الذي ال يدمج تكلفة األموال 

الذي ال يأخذ بالتغريات اليت ميكن أن تطرأ  ويعترب أداة للتقييم على املدى القصري، أو العائد على حقوق امللكية 

  على اهليكل املايل للمؤسسة.

ا "عبارة عن تلك النتيجة االقتصادية اليت حققتها وتعرف القي مة االقتصادية املضافة كمفهوم على أ

املؤسسة بعد دفع جمموع األعباء على األموال املستثمرة. وبصفة عـامة فإنه مبجرد حساب القيمة االقتصادية 

                                                
  .494، ص.  ر محسن الغالبي، نفس المرجع السابقوائل محمد صبحي إدریس و طاھ 1
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املؤسسة أو حتطيمها، حيث يعترب املضافة فإن ذلك يعد مؤشرا لقياس قدرة اإلدارة املالية على خلق قيمة إضافية ب

  ".1مؤشر القيمة االقتصادية املضافة مؤشر لقياس األداء خالل فرتة مالية واحدة أو من فرتة لفرتة

وقد خلصت الكثري من الدراسات إىل أن للقيمة االقتصادية املضافة جمموعة من اإلجيابيات ميكن ذكر   

  :2أمهها 

املالية على توليد األرباح من األصول أو ما يعرب عنه باالستثمارات يعد املقياس املالئم لقدرة اإلدارة  )1
ا املؤسسة.   اليت قامت 

إمكانية استخدام معيار القيمة االقتصادية املضافة لتقييم أداء األقسام املختلفة داخل املؤسسة،  )2
  خاصة إذا كانت الشركة تعمل مبفهوم مراكز الرحبية.

     تقدير املكافآت على مستوى األقسام. يعد أساسا ميكن االعتماد عليه يف )3
  ويكمن دور القيمة االقتصادية املضافة يف ما يلي:

املقاييس احملاسبية لألداء مثل الربح من تزود منظمة األعمال مبعلومات مفيدة عن قيمة العمليات أكثر  )1
 احملاسيب والعائد على رأس املال. 

ارة العليا ملنظمة األعمال على وضع احلوافز وأنظمة املراقبة كما أن القيمة االقتصادية املضافة تساعد اإلد )2
م كل املديرين يف بناء قيمة ألصحاب املصاحل واحلقوق.  لزيادة فرص التغريات واليت 

ويعد هذا املؤشر مفيدا بشكل كبري عندما يتم استخدامه لقياس مستوى حتسني األداء أو يتم مقارنة  )3
  ألعمال.مستوى العمليات يف نفس منظمة ا

  :3من بينهاوبالرغم من اإلجيابيات املذكورة أعاله، إال أن لديها حدود استخدام 
إن سالمة استخدام معيار القيمة االقتصادية املضافة مشروطة بثبات مستوى املخاطر اليت تتعرض هلا  )1

أو املخاطر اخلاصة ، معىن ذلك أن ال تكون املخاطر مبختلف أشكاهلا سواء املتعلقة باملخاطر الكلية املؤسسة
  اليت تنتمي إليها املؤسسة قد تغريت يف السنة حمل التحليل حىت ميكن مقارنتها. 

                                                
جمھوریة محمد صالح الحناوي، جالل إبراھیم العبد، اإلدارة المالیة: مدخل القیمة واتخاذ القرارات، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  1

  .506، ص.  2002مصر العربیة، 
، 2003وریة مصر العربیة، جمھمنیر إبراھیم ھندي، اإلدارة المالیة: مدخل تحلیلي معاصر، المكتب العربي الحدیث، االسكندریة،  2

  .21-20ص.  
  .21منیر إبراھیم ھندي، نفس المرجع السابق، ص.      3
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القيمة االقتصادية املضافة على النتائج احلالية فقط واليت ميكن أن تعرقل عمليات اإلبداع يف األجل  تركز )2

  الطويل.

لى القيم الظاهرة يف القوائم احملاسبية يعتمد ع"حساب القيمة االقتصادية املضافة ويرى باحث آخر أن 

التارخيية، فهي تعرب عن أحداث تارخيية وال تعرب عن توقعات القيمة املضافة يف املستقبل،لذا فان استخدامها يف 

  ".1حتديد قيمة املنشاة واجتاه أسعار األسهم يعترب استخداما غري مالئم نظرا الرتباط التقييم بالتوقعات املستقبلية

 

يكاد يتفق مجيع الباحثني يف حتديد جماالت األداء يف ميادين حمددة. فباإلضافة إىل ميدان األداء املايل 

الذي سبق تفصيله يف املطلب السابق ، تتمثل جماالت األداء األخرى يف االستعانة مبؤشرات غري مالية واليت ترتبط 

ؤسسة يف استخدام واستغالل مواردها املتاحة من أجل حتقيق أهدافها احملددة.، ومن أهم هذه بكفاءة وفاعلية امل

  املقاربات ما يلي: 

  األداء العملياتي:   .1

. "فباإلضافة إىل املؤشرات املالية جيري املؤسسات االقتصاديةميثل األداء العمليايت احللقة الوسطى ألداء 

ية يف األداء كاحلصة السوقية، تقدمي منتجات جديدة، نوعية املنتوج/اخلدمة االعتماد على مقاييس ومؤشرات تشغيل

  " 2املقدمة، فاعلية العملية التسويقية، اإلنتاجية، وغريها من املقاييس اليت ترتبط  مبستوى أداء عمليات املنظمة.

  ومن أنواع األداء العمليايت ميكن ذكر ما يلي: 

  اإلنتاجية: 1.1

ونوعية املنتجات واخلدمات املنتجة نسبة اىل كمية املوارد املستعملة يف كمية ا "على أ اجيةتاالن عرفت

ا "  "3انتاجها خالل فرتة زمنية حمددة. دمج املوارد البشرية مع املوارد املادية اليت متتلكها كما تعرف أيضا على أ

على اعتبار أن املورد البشري هو الذي  املنظمة، لتحقيق االستخدام األمثل هلذه املوارد جمتمعة اليت متس املدخالت

                                                
اشرف الشرقاوي، العالقة بین القیمة االقتصادیة المضافة وعوائد األسھم، مؤتمر األسواق المالیة والبورصات، جامعة االمارت  1

  .9، ص.  2007العربیة المتحدة، 
  .388وائل محمد صبحي إدریس، نفس المرجع السابق، ص.  خالد محمد بني حمدان و  2

3 Sylvie SAINT ONGE et Victor HAINES, gestion des performances au travail ; Edition De Boek, 
1ere édition, Bruxelles, Belgique, 2007, p. 19.  
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يستخدمها (مواد، آالت، تكنولوجيا)، وعلى مستوى أدائه وكفاءته يتوقف حسن هذا االستخدام الذي ينتج عنه 

  "1.خمرجات (سلع، خدمات) بالكميات واملواصفات املطلوبة وبأقل تكلفة

فة اإلنتاجيات املختلفة، لكن أهم هذه تستخدم عناصر متعددة ملعر أما بالنسبة لقياس االنتاجية، فإنه 

العناصر هو عنصر العمل الذي يعد مؤشرًا مهمًا يف قياس اإلنتاجية، ألنه يؤلف جزءًا كبريًا من تكاليف السلع من 

  ناحية، وألنه ميكن قياسه بسهولة أكثر من باقي العناصر من ناحية أخرى. 

  القتصادية فهي تكمن يف ما يلي : وأما عن أمهية االنتاجية، فإنه من جانب املؤسسة ا

اإلنتاجية مقياسًا للكفاية االقتصادية: تعد اإلنتاجية مقياسًا ملعرفة االستخدام األفضل للمدخالت،  )1

ومن مث ملعرفة الكفاية االقتصادية والسيما االستخدام األمثل للمدخالت الصناعية وكفاية القطاع 

عن طريق قياس املخرجات لكل عامل أو لكل آلة،  الصناعي بوجه عام، وتتم معرفة هذه الكفاية

وميكن بفضل ذلك معرفة كفاية الصناعات املختلفة ومكافأة العمال، إذا أمكن حصر األسباب 

املختلفة لزيادة هذه الكفاية، ألن هذه األسباب تكون يف معظم األحيان خمتلفة وتتعلق بالتنظيم أو 

مل أو اآللة املستخدمة نفسها. لكن املظهر األساسي لكل اإلعداد أو الطاقة املبذولة من جهة العا

ذلك هو إنتاجية العمل، إن مقاييس اإلنتاجية تبني أسباب تقدم اإلنتاجية أو أسباب مجودها 

وتراجعها، وتبني ما إذا كان العمال أو اآلالت أو املواد األولية وراء ذلك. وتستطيع هذه املقاييس أن 

 حاجة إىل تأهيل أكثر، أو كانت اآلالت يف حاجة إىل صيانة أرفع، أو ما تبني ما إذا كان العمال يف

  إذا كانت املواد األولية غري مناسبة.

اإلنتاجية تعرب عن كفاءة اإلدارة يف استغالل املوارد و اإلمكانات املتاحة هلا ، و احلصول من هذه  )2

جية قد تعىن . تقدم التكنولوجيا و اإلمكانات على أحسن نتيجة ممكنة . و بالتايل فإن زيادة اإلنتا

تطوير املنتج و رقي األساليب و اخلامات و التسهيالت و مالئمة مهارات العمال .. أي استخدام 

                                                
، ص. 2005اتیجي، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، عمر وصفي عقیلي، ادارة الموارد البشریة المعاصرة : البعد االستر  1

29.  
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اإلدارة ملواردها بأفضل شكل ممكن . و من جهة أخرى فأن اخنفاض اإلنتاجية يعين أن اإلدارة مل 

ا .  حتسن استغالل املوارد اليت يف حوز

 زبون: رضا ال 1.2

، كما وأنه حيدد قيمة رأس املال الفكري لديها وارتفاع منظمةإن رضا الزبون حيدد القيمة االقتصادية لل

   .هذا األخري لدى املؤسسة يعزز من موقعها التنافسي ويزيد من قيمتها االقتصادية

من  امتزايدبه  مهتمااالأصبح . نتيجة لذلك، لمؤسسةلأحد أهم عناصر البيئة التنافسية  يعترب الزبون

ا على لمؤسسات لاملوقف التنافسي ، واجلميع يتفق على أن تعزيز االقتصاديةطرف املؤسسات  مرهون بقدر

  .وتشبع رغباته احتياجاتهتليب اليت تقدمي سلع وخدمات احلفاظ على الزبون من خالل 

لألهداف والسياسات  ووالء األفراد داخل املؤسسة االنتماءيتوقف على درجة  الزبونإن كسب والء 

م املادية  االهتماماملطبقة مما يدعو اىل ضرورة  م وتلبية حاجا م و مهارا م وذلك بالعمل على تنمية قدرا

  .واملعنوية مع توفري بيئة مالئمة لألداء الفردي واجلماعي

ا املختلفة يف حتسني " ةملؤسسويف توجهها حنو الزبون يتوجب على ا القيمة اليت يدركها استغالل إمكانيا

العميل للسلع واخلدمات اليت تقدمها تلك املؤسسات مما يساهم يف بناء القدرة التنافسية هلا، وفشل أي مؤسسة 

ا املتميزة قد يكلفها الكثري زبائن تتحقق امليزة التنافسية للمؤسسة إذا أدرك الحيث أنه  ."1يف استغالل إمكانيا

م حيصلون من جراء تعاملهم م   ع املؤسسة على قيمة أعلى من منافسيها.أ

  :واليت تساعد املؤسسة يفإدارة اجلودة  تطبيق نظم من خاللزبون ويكون ذلك وميكن الرتكيز على ال
 املستهلكب املرتبطة على الدراسات التسويقية اعتمادااحلالية واملتوقعة ه التعرف الدائم على احتياجات -
   ه وتطلعاتهرغباتتتناسب و إنتاج سلع أو تقدمي خدمات  -
  اخلدمات املقدمة وأرضا عن جودة السلع القياس مدى  -

  وميكن قياس رضا الزبون من خالل: 
                                                

  .14 ،، ص2004-2003مصطفى محمود أبو بكر، الموارد البشریة مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة،  1
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  تكاليف الفشل اخلارجي مثل تكاليف الضمان واملطالبات باملسؤولية القانونية. -

 اخنفاض ربح العمليات واألسعار. -

 عدد الوحدات املعادة من الزبون. -

 الزبون. عدد الشكاوى املقدمة من قبل -

 زمن االستجابة لطلبات الزبون (فرتة االنتظار). -

 خدمات ما بعد البيع. -

 الميزة التنافسية:  1.3

ظهر مفهوم امليزة التنافسية حتديدا يف أواخر السبعينات من القرن املاضي وبداية الثمانينات، وأصبح 

جل أومن  لنسبية إىل ميزة تنافسية،التحدي الكبري الذي يواجه املسريين يف املؤسسات هو كيفية حتويل امليزة ا

  :1حتقيق ذلك البد من مراعاة العوامل التالية

واليت تستند إىل مهارات بشرية عالية واىل  قدرة املؤسسة على خلق عوامل اإلنتاج الالزمة لصناعة معينة، -
  قاعدة علمية قوية

  معينة  اسرتاتيجيةاعة الرتكيز على خلق عناصر اإلنتاج املتخصصة ،مثل ربط البحث والتعليم بصن -
ظروف الطلب احمللي، حبيث انه كلما متيز الطلب حبساسية اجلودة كلما أعطى للمؤسسات خربة ودفعا  -

  قويني للتجديد واالبتكار
 وضع األهداف اليت تقود إىل استمرارية االستثمار -

توصل املؤسسة إىل  "بأن امليزة التنافسية تنشأ مبجرد Porterبورتر  يرىامليزة التنافسية عن تعريف 

اكتشاف طرائق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسني، حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا 

ا "ميزة أو عنصر 2 االكتشاف ميدانيا، ومبعىن آخر مبجرد إحداث عملية إبداع مبفهومه الواسع. " وتعرف على أ

                                                
 نمیة اإلداریة،نشرة فصلیة تصدر عن المنظمة العربیة للت أخبار اإلدارة، أین اإلدارة العربیة من المیزة التنافسیة؟، علي الشربیني،1

  1،ص16،1996 العدد
2 Michael PORTER, l’avantage concurrentiel des nations, Inter-éditions, France, 1993 , p.48 . 
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ا كذلك "متو  1رتاتيجية معينة للتنافس"تفوق للمؤسسة يتم حتقيقه يف حالة إتباعها الس ثل نقطة قوة تتسم 

ا  املؤسسة دون منافسيها يف أحد أنشطتها اإلنتاجية أو التسويقية أو التمويلية، أو فيما يتعلق مبواردها وكفاءا

 الفرص البشرية. فامليزة التنافسية تعتمد على نتائج فحص وحتليل كل من نقاط القوة والضعف الداخلية إضافة إىل

 الوضعيةهي " بأن امليزة التنافسية هناك من يرىو  " 2واملخاطر احمليطة والسائدة يف بيئة املؤسسة مقارنة مبنافسيها.

الذي قطاع المتالكها لعوامل جناح ختص ال نظرا، وهذا هامنافسيمن أفضل بأن تكون لمؤسسة ل تسمحاليت 

 )OCDE(وتعرفها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  ".3 تنشط فيه. وتتمثل هذه العوامل يف جمموع الكفاءات

ا "الدرجة اليت ميكن وفقها ويف شروط سوق حرة وعادلة إنتاج السلع واخلدمات اليت تواجه أذواق األسواق  على أ

 "4الدولية يف الوقت الذي حتافظ فيه على توسع الدخول احلقيقية للشعب على املدى الطويل.

أن مفهوم امليزة التنافسية يشري إىل القدرة على إنتاج سلع أو ه، ميكن أن نستنتج ومن التعاريف أعال
ملصادر األمثل ستغالل االمن خالل وهذا  وناآلخر  ونتقدمي خدمات إىل الزبائن بطريقة متميزة عما يقدمه املنافس

ا تساعدالقوة  ا على املؤسسة  اليت حبوز   .على تقدميهااملنافسون ؤالء ه ال يستطيعإضافة قيمة معينة ملنتجا
  : 5ومنها حتقيقها  ىلإهداف تسعى من األلميزة التنافسية جمموعة ول

  خلق الفرص التسويقية اجلديدة )1
اخرتاق جمال تنافسي جديد كالدخول يف سوق جديدة أو التعامل مع نوعية جديدة من العمالء  )2

 واملنتجات أو اخلدمات
 لذي تريده املؤسسة لنفسها وجماال للبحث عن الفرص املمكنةوسيلة لتكوين رؤية جديدة للمستقبل ا )3

 :يلي  مافتكمن يف  التنافسية زيةامل مظاهرأما عن و 

 .واخلدمات للسلع العالية اجلودة )1

 .العمالء خدمة يف والسرعة اإلنتاج األقل الوقت )2

                                                
  . 37، ص.1996نبیل مرسي خلیل، المیزة التنافسیة في مجال األعمال، الدار الجامعیة،   1
  .27ص ،1999،،القاھرةبعة األولى، طالتیجیة، مجموعة النیل العربیة، عبد الحمید عبد الفتاح المغربي، اإلدارة االسترا 2

3 STRATEGOR, Politique général de l'entreprise, 3ème édition, Editions Dunod, France, 2001, p. 529. 
، 2003، دیسمبر 24لعربیة، العدد عیسى محمد الغزالي، القدرة التنافسیة وقیاسھا، سلسلة دوریة تعتني بقضایا التنمیة في األقطار ا 4

  .05ص: 
  .104، ص: 2001علي سلمي، إدارة الموارد البشریة االستراتیجیة، دار غریب، القاھرة،  5
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 .للعمالء الشاملة والسرعة العناية )3

 .املتغريات مع التوافق )4

 وردينامل مع العالقات إدارة )5

 أهم املصادر اليت ميكن من خالهلا قياس امليزة التنافسية هي:كما وأن 

  من البيع بسعر أقل من معدل السوق وتتفوق على املنافسني. املؤسسةالتكلفة: حيث تتمكن  -

 اجلودة: وتتجلى يف مواصفات األداء اجليد والوظيفة. -

 االعتمادية: وتتمثل يف سرعة تسليم املنتج للزبون. -

 ة: وتتمثل يف التكيف لتقلبات الطلب والقدرة على االستجابة له.املرون -

  اإلبتكارية: تقدمي منتجات جديدة للزبون. -

  للمؤسسة يف ما يلي:  العمليايتوتكمن أمهية قياس األداء 

تستطيع املؤشرات ال يظهر لإلدارة الصورة اخلفية لألداء الذي  عملياتية سإن تضمني األداء ملقايي )1

 ف عنه.املالية الكش

إن االعتماد على النسب املالية فقط يف تقييم األداء يعطي رؤية غري متكاملة األبعاد حول املنظمة،  )2

 لذا جيب تعزيز هذا األسلوب يف القياس مبقاييس أداء غري مالية لبناء نظام قياس فعال يف املنظمة.

 الفعالية التنظيمية:  2

مشل ألداء األعمال والذي يدخل يف طياته أسس كل من األداء لية التنظيمية املفهوم األوسع واألامتثل الفع
يعتقد بأن األداء ما هو إال دراسة وحبث وقياس الفاعلية  إىل قياس الفاعلية التنظيمية من حيث  ،املايل والعمليايت

  منطلقني داخلي وخارجي. 
مة لألهداف املتعلقة حبجم لية التنظيمية ضمن البيئة الداخلية تقيم على أساس درجة حتقيق املنظافالفع

ا  املبيعات، احلصة السوقية، واألرباح، أما ضمن البيئة اخلارجية،  فان فاعلية املنظمة تقاس على أساس قو
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ا للتطور واإلبداع التكنولوجي، ومدى  ا، ودرجة استيعا ا وخدما التنافسية املستندة على درجة قبول منتجا
  رته على اختاذ ردود أفعال اجتاهها.حتسسها للتقلبات االقتصادية وقد
ا "قدرة املنظمة   ETZIONI من باحث إىل آخر. فقد عرفها أتزيوينالتنظيمية وخيتلف مفهوم الفعالية  بأ

ا "النطاق الذي 1على تأمني املوارد املتاحة واستخدامها بكفاءة لتحقيق أهداف حمددة. " وعرفت أيضا على أ
من احلصول على املوارد الالزمة والوسائل املؤكدة واملناسبة من أجل حتقيق  - كنظام اجتماعي–ميكن التنظيم 

ا درجة التطابق بني األهداف التنظيمية والنتائج   HANNAN & FREEMANيعرفها و  "2أهدافها. على "أ
ا مضاعفة النتائج النهائية للمؤسسة من خالل االستخدام KATZ & KAHNكما عرفها  "3املتحصلة.  على "أ

األمثل لكافة الوسائل املتاحة يف البيئة الداخلية واخلارجية وبعبارة أخرى هي القدرة على البقاء واالستمرار 
ا "القدرة على البقاء والتكيف والنمو بغض النظر عن األهداف اليت  ALVARعرفها وقد  "4والتحكم. على أ

  "5حتققها.
  من جمموعة التعاريف املقدمة يستنتج ما يلي: 

التعاريف تركز على األهداف كمؤشر لقياس الفعالية التنظيمية بناءا على املوارد املتاحة على مستوى أن  )1
  البيئة اخلارجية.

أن الفعالية التنظيمية هي عملية ترتبط بالتصور النظامي املبين على حتويل املدخالت إىل خمرجات وميكن  )2
 كونات النظام يف شكل تغذية مرتدة إجيابية.التعبري عليها من خالل التفاعل اإلجيايب بني خمتلف م

أن الفعالية التنظيمية أصبحت ترتبط أكثر يف إطار حتقيقها لألهداف املسطرة مع مكونات بيئية غري  )3
مستقرة، جتعل من املؤسسة يف وضعية من خالهلا تقوم بالبحث عن التوازن الديناميكي لتضمن منوها 

  وبقائها.
  عالية التنظيمية ميكن تناوهلا من زاويتني أساسيتني ومها: ميكن أن نستنتج أن الف كما 
  ميكن تقسيمها إىل:  واليتتعدد األهداف اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها  )1

                                                
  .92، ص.  2003جمھوریة مصر العربیة، حسین حریم، إدارة المنظمات: منظور كلي، دار الحامد للنشر و التوزیع،  1

الجزائر، الفعالیة التنظیمیة في ضوء بعض الدراسات، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة قسنطینة،  رابح العایب، مقاربة نظریة لمفھوم 2
  .132، ص.  2004، دیسمبر 22العدد 

العدد المملكة العربیة السعودیة، ح الدین عون هللا، مداخل و مشكالت قیاس الفعالیة التنظیمیة، مجلة اإلدارة العامة، الریاض، صال 3
  .9، ص.  1997، جویلیة 54

  .93، ص.  1993جمھوریة مصر العربیة، عبد السالم أبو قحف: اقتصادیات األعمال، المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة،  4
 .41، ص.  2005األردن، ، دار وائل للنشر، الطبعة الثانیة، عمان، مؤید سعید سالم، نظریة المنظمة: الھیكل والتصمیم  5
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  أهداف تتعلق باإلنتاج (املخرجات): توفري سلع وخدمات تتماشى وحاجات السوق والزبائن  -
تمع: االستجابة حلاجات اجلمهور صاحب  -  الفائدة العامة. أهداف تتعلق با

أهداف نظامية: العمل على تشغيل املؤسسة بكيفية تسمح هلا بتحقيق األهداف األساسية كالبحـث  -
 عن االستقرار واملراقبة. 

األهداف املشتقة: التوجه إىل حتقيق أهداف أخرى غري اإلنتـاج والـيت تسـمح بـالتطور (أهـداف ثقافيـة  -
 أو اجتماعية أو سياسية ...). 

ــ )2 يت تتعامــل معهــا املؤسســة: إن التعــدد يف األهــداف يرجــع إىل جمموعــة األطــراف الــيت تتعامــل األطــراف ال
معها املؤسسة، حبيث يكون لكل طرف حكم خاص على الفعالية التنظيمية بواسطة معايري تتماشى مـع 
 مصاحلة، فاملساهم يركـز علـى مردوديـة االسـتثمار والعامـل يركـز علـى مسـتوى األجـر وشـروط العمـل ومـا

 إىل ذلك.

  :1كما أن الفعالية التنظيمية تأخذ عدة صور واليت ميكن أن تظهر يف 
 الصورة االقتصادية:  وهي الصور املعتمدة من قبل املسريين حبيث تأخذ األشكال التالية:  )1

  درجة حتقيق األهداف  -
 مكانة املؤسسة يف قطاع النشاط من زاوية املنافسة وتطورها  -

 من قبل املؤسسة  نوعية املنتجات واخلدمات -

الصـورة االجتماعيـة: وهـي الصـورة الـيت تعتمـد مـن قبـل األجـراء يف املؤسسـة كـأطراف فاعلـة ولــيس  )2
  فقط كعوامل إنتاج، وتأخذ هذه الصورة األشكال التالية: 

  املناخ االجتماعي يف املؤسسة  -
 طبيعة العالقات االجتماعية القائمة داخل املؤسسة  -

 سسة النشاطات االجتماعية للمؤ  -

 الصورة التنظيمية: وهي اليت ترتبط بالبناء التنظيمي للمؤسسة وميكن أن تأخذ الصور التالية:  )3

                                                
  .200نفس المرجع السابق، ص.  صالح الدین عون هللا،  1
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احــرتام اهليكلــة الرمسيــة، والــيت تعتــرب إرادة اإلدارة العامــة للمؤسســة يف حتديــد معــامل التنظــيم القــائم،  -
يكلـة الرمسيـة والعالقـات واليت ختتلف عن اهليكلة الفعليـة والـيت هـي عبـارة عـن نتيجـة تفاعـل بـني اهل

  لرمسية  اليت تنشأ داخل املؤسسةغري ا
العالقــات بــني املصــاحل: باعتبــار أنــه لكــل مصــلحة طريقــة عمــل خاصــة بــه وأهــداف خاصــة بــه،  -

 جلزئية إىل بروز صراعات تنظيميةوميكن أن يؤدي حتقيق هذه األهداف ا

 سيق بني أجزاء البناء التنظيمينجيسد عملية الت اعمودي وأ انوعية انتقال املعلومات أفقي -

ارجية ومنه مرونة اهليكلة: واليت تعين قدرة اهليكل التنظيمي على التغيري للتكيف مع قيود البيئة اخل -
 إمكانية التحكم فيها

 مدخل أصحاب المصالح:  3

لة ويسمى أيضا مبدخل املنتفعني. ويربز هذا املدخل كبديل عن املداخل السابقة. فهذا البديل هو حماو 
موعات الذين هلم مصلحة مع املؤسسة سواء داخل املنظمة أو  الوصول إىل حالة رضا مع األشخاص أو ا
خارجها والذين يعرفون بتسمية أصحاب املصاحل. ويتمثل هؤالء يف املوردين، املقرتضني، املالكني، مدراء املنظمة، 

تمع و ما يتصل  الزبائن، الدوائر احلكومية و أشخاص آخرين يؤثرون و يتأثرون باملؤسسة. فهذا املدخل يتضمن ا
بواسطته يتم "تدعيم األداء الكلي ملنظمة حول املسؤولية االجتماعية ويقدم نظرة حول اتساع الفاعلية التنظيمية. 

  ."   1األعمال
  هذا النوع من األداء هو الذي سيتم تناوله بالتفصيل يف املبحث الثاين من هذا الفصل.

  

 
بينت التعاريف اليت مت عرضها يف املبحث السابق أن األداء هو مرآة املؤسسة يف حتقيق اإلنتاجية العالية 
من خالل حتقيق الكفاءة والفاعلية يف استخدام املوارد املادية املتاحة، باإلضافة إىل إجناز األهداف األخرى 

قيق حصة سوقية عالية. إال أن األداء خرج من املقاربات القدمية اليت كان واملتمثلة يف حتقيق رضا الزبائن، وحت
تمع ا إىل مقاربة أكثر إملاما ومشولية وهي تلك املتعلقة بتحقيق النجاح يف حتمل املسؤولية جتاه ا الذي و  ،يعرف 

  يطلق عليه باألداء الشامل.

                                                
  .393خالد محمد بني حمدان و وائل محمد صبحي إدریس، نفس المرجع السابق، ص.   1



 159

بالدراسة من خالل التطرق إىل كل من من خالل هذا املبحث سنحاول تفصيل هذا املفهوم وتناوله 
 مفهومه وطرق ومؤشرات قياسه وكيفية اإلفصاح عنه.

 

لقد "ظهر مفهوم األداء الشامل يف الكتابات اإلدارية من أجل تطوير استعمال إسرتاتيجيات التنمية 
ا االجتماعية إىل خمتلف أصحاب املصلحةاملستدامة من طرف املؤسسات وتقدمي تقارير حول مسؤولي   "1.ا

ويعين األداء الشامل  2".يعرف األداء الشامل على أنه "جتميع للنتائج االقتصادية، االجتماعية والبيئية
أيضا " أن األداء ليس فقط النتائج املالية وتعظيم املنفعة للمسامهني، فدميومة األداء يتطلب مراعاة مصاحل العمال 

تمع "األداء الذي يسمح ويعرف أيضا على أنه 3احمللي والزبائن والبيئة الطبيعية وكذلك األجيال املستقبلية." وا
باحلكم على عالقة املؤسسة بكل أصحاب املصاحل، فهو بذلك يتجاوز جمرد العالقة بني املؤسسة ومواردها البشرية 

الشامل ميكن احلكم على قدرة املؤسسة على التحلي  إىل العالقة بني املؤسسة والبيئة الطبيعية. فبواسطة األداء
" كما يعرف بأنه "ذلك األداء الذي يسمح بقياس اآلثار النامجة عن تصرفات املؤسسة 4باملسؤولية االجتماعية.

يف الوسط والبيئة اليت تنشط فيها. ويف إطار املسؤولية االجتماعية للشركات، فإن األداء الشامل يسمح بالتعرف 
  "5فية إدارة املؤسسة ملسؤوليتها االجتماعية وقياسها ومن مث احلكم عليها.على كي

  : 6 وحسب كثري من الباحثني، فإن األداء الشامل هو الذي يراعي ويدمج األبعاد الثالثة لألداء
البعد االقتصادي: والذي بواسطته تشبع املؤسسة رغبات املسامهني والزبائن واملوردين وتكتسب ثقتهم.  )1

 هذا األداء باالستعانة بالقوائم املالية. ويقاس

 البعد االجتماعي: والذي يرتكز على قدرة املؤسسة على جعل مواردها البشرية أطراف فاعلة. )2

 : والذي يرتكز على املسامهة الفاعلة للمؤسسة يف تنمية وتطوير بيئتها.     البيئيالبعد  )3

  من التعاريف املذكورة أعاله، يتبني أن:    

                                                
1Christophe GERMAIN et Stéphane TREBUCQ, La performance globale de l’entreprise et son 
pilotage: quelques réflexions, Semaine sociale Lamy, France, 2004, p.35 
2 Angèle DAHOU et Nicolas BERLAND, Op.Cit., p.3 
3 Nicole Notat, la performance à quel prix, In Entretiens de Valpré 2007, centre des congrès et les 
séminaires de Valpré, Lyon, France, p.10 
4David AUTISSIER et autres, l’Atlas du Management - L’encyclopédie du management en 100 
dossiers-clés, Edition d’organisation, Paris, France, 2007, p. 335. 
5David AUTISSIER et autres, Op. Cit., p. 336.  
6 Centre des jeunes dirigeants d’entreprise, le guide de la performance globale: 100 questions pour 
faire votre diagnostic et établir votre plan d’action, Editions d’Organisation, Paris, France, 2004, p.10 
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الشامل يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية املستدامة ومبفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات، وهذا األخري األداء  )1

مرتبط بإشباع رغبات أصحاب املصاحل. لقد أكدت دراسات عديدة أنه "منذ العشرية األخرية من القرن 

هلا بأن تتحلى باملسؤولية املاضي بدأت املؤسسات يف البحث عن العناصر األخرى غري املالية اليت تسمح 

      1االجتماعية للشركات دون التفريط يف اجلانب املايل لألداء."

عدم وجود تعريف واضح وحمدد لألداء الشامل للمؤسسات. فالتعاريف اليت قدمت، وضعت على أساس  )2

رأى يف  الذي  Carollمقاالت أهم املؤلفني يف موضوع املسؤولية االجتماعية ويأيت على رأسهم كارول 

حبوثه املختلفة أن األداء الشامل هو التقاء أو تقاطع ثالثة أبعاد للمسؤولية الكلية الشاملة للمؤسسة 

  : 2وهي

البعد األول  يرتبط باألهداف اليت تتبعها املؤسسة بواسطة املسؤولية االجتماعية وهي ال حتتم الكفاءة  -

أبعد من ذلك من خالل إتباع سلوك أخالقي، االقتصادية فقط واحرتام االلتزامات القانونية ولكن 

  التماشي مع املعايري االجتماعية والتوقعات وكذا جزء طوعي وتقديري من وحي العطاء واخلري.

البعد الثاين يتعلق باحلساسية االجتماعية. وتقاس من خالل أربعة مواقف ممكنة مت تلخيصها يف سلم  -

 -REFUS –  CONTESTATION - الية : وهي خمتصر للمصطلحات الت "RCAP"مسي بعبارة 

ADAPTATION-- PROACTION OU ANTICIPATION  الرفض، النزاع، التكيف، وترمجتها

استباق األحداث. ففي وضعية الرفض، تعارض املؤسسة أي تغيري وعندما تتجه حنو النزاع تتمسك باحلد 

التوقع يسمح للمؤسسة باحلصول على  القانوين األدىن، أما التكيف فيمثل الوضعية األكثر تقدما وأخريا

  الوضعية األصلية بوصفها الرائدة ويف الطليعة.

                                                
1 Observatoire de la responsabilité sociétale de l’entreprise, les stratégies de développement durable 
nourrissent-elles la performance économique de l’entreprise, France, juillet 2003، p.7 
2 Angèle DAHOU et Nicolas BERLAND, Op.Cit., p.s 8-9.  
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االت اليت ميكن أن متارس خالهلا املسؤولية، ومن خالل الفرتة املعينة والقطاع  - البعد الثالث يتعلق با

لنشاط الذي الذي تنتمي إليه املؤسسة، وميكن أن يتعلق األمر مبسائل بيئية أو اجتماعية أو خاصة با

  متارسه املؤسسة أو مسائل خاصة باملسامهني أو أيضا مسائل خاصة بنوعية وسالمة املنتجات.

ويظهر االهتمام باألداء الشامل وبتقييمه "عندما تصبح املؤسسة جمربة على االستجابة إىل متطلبات 

متطلبات التبليغ واإلفصاح عن خاصة إلعداد قوائم مالية موجهة خلدمة املسامهني وكذلك أيضا االستجابة إىل 

الني االجتماعي والبيئي للعديد من اجلهات األخرى وهي أصحاب املصاحل."    1نتائج نشاطها يف ا

  ويوضح الشكل التايل معىن األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية: 

  : األداء الشامل18الشكل رقم 
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 املرجع: من إعداد الباحث
                                                
1 Michel CAPRON et Françoise QUAIREL, Evaluer les stratégies de développement durable: l’utopie 
mobilisatrice de la performance globale, ROR - REVUE DE L’ORGANISATION RESPONSABLE - 
RESPONSIBLE ORGANIZATION REVIEW, Éditions ESKA, Paris, France, N° 1, Avril 2006, p.8. 

األداء االجتماعي   األداء البیئي األداء االقتصادي

 األداء المالي  األداء العملیاتي الفعالیة التنظیمیة 

العائد المناسب 
على األموال 

 المستثمرة
 المیزة التنافسیة

 االنتاجیة

 األداء الشامل

التوجھ نحو 
 الزبون

الرفاھیة 
االقتصادیة 
 واالجتماعیة

 الرضا الوظیفي

التخفیف من حدة 
 التلوث

التخلص من 
 النفایات

االقتصاد في 
 الموارد والطاقة

العدالة االجتماعیة :  
توفیر فرص متساویة 

للعمل لكافة فئات 
 المجتمع

دعم الھیئات 
الخیریة ومؤسسات 

 المجتمع المدني

تحسین مستوى 
 معیشة العمال
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قييم العادل لألداء الشامل للمؤسسة االقتصادية جيب مراعاة األبعاد الثالثة للتنمية ن أجل التم
  : 1املستدامة وهي

البعد العام أو العمومي والذي خيص بصفة عامة السلع واخلدمات اليت تنتجها املؤسسة واليت هي بصفة  )1
تمع. ىر خأو بأ  موجهة لالستعمال من طرف ا

والذي يظهر من جراء اإلنبعاثات واليت يتسبب فيها النشاط اإلنتاجي  البعد البيئي أو اإليكولوجي )2
 للمؤسسة.

 البعد االجتماعي والذي يتمحور يف ظاهريت البطالة والتهميش. )3

تمعية للشركات واليت  هذه األبعاد الثالثة هي املرتكزات اليت تقوم عليها التنمية املستدامة أو املسؤولية ا

  رتبطة مباشرة بالتنمية املستدامة ما يعرف باملسؤولية االجتماعية للشركات. هي من أهم املفاهيم امل

  : 2أما عن أهداف األداء الشامل، فيمكن حصرها يف ما يلي 

أهداف األداء الشامل حنو عمالء املنشأة: حيث تتبلور املسؤولية االجتماعية من خالل االلتزام ببذل كافة  )1

  مة خللق وتعميق حالة من اإلشباع والرضا عن السلع واخلدمات املقدمة هلم.اجلهود، وتوفري كافة الظروف الالز 

أهداف األداء الشامل حنو فئة املالك: يف حالة امللكية اخلاصة يتبلور اهلدف يف بذل كل اجلهود الكفيلة  )2

لعامة فيتبلور بتحقيق العائد املناسب على األموال املستثمرة، وضمان تدفقه ألطول فرتة، أما يف حالة امللكية ا

 اهلدف يف بذل كل اجلهود لتحقيق األهداف املخططة للدولة.

أهداف األداء الشامل حنو فئة العاملني باملنشأة: حيث تتبلور املسؤولية االجتماعية حنو العاملني من خالل  )3

االنتماء للمنظمة االلتزام ببذل كافة اجلهود والعمل على توفري كافة العوامل املمكنة خللق وتعميق حالة الرضا و 

  وحتسني مستواهم االجتماعي واملادي والنفسي.

تمع: حيث تتبلور املسؤولية االجتماعية يف السعي احلثيث إلسعاد اإلنسان  )4 أهداف األداء الشامل حنو ا

ورفاهيته واالرتقاء مبستواه االقتصادي واالجتماعي والعلمي والرتبوي من خالل االلتزام ببذل كل اجلهود 

                                                
1 Michel CAPRON et Françoise Quairel, Op.Cit., p.8. 

 مسقط، سلطنة صادق الحسني، تدقیق األداء االجتماعي للمنشآت في ضوء معاییر المراجعة الدولیة واألمریكیة، مجلة اإلداري  2
  .24، ص.  2003، جوان 93، العدد 25، السنة عمان
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تمع احمليط باملنشأة وبالتايل الال زمة لتغطية كل اجلوانب املناسبة والالزمة مما سيؤدي إىل انطباع طيب لدى ا

 تكوين شخصية للمنشأة مقبولة ومرغوبة من قبل الرأي العام.

كما أن األداء الشامل ميكن أن يأخذ جمموعة من الصيغ، حيث تتحدد أشكال األداء الشامل جتاه كل 

  :1ت أصحاب املصاحل يف ضوء األهداف املخططة لكل منها على النحو التايلفئة من فئا

  صيغ األداء الشامل نحو العمالء:  )1

االرتقاء مبستوى جودة السلع واخلدمات وتقدميها للمحتاجني إليها بتشكيالت متعددة تناسب  -

  مستويات الدخول املختلفة

  موضوعي وبكل صدقتقدمي كل املعلومات الالزمة عن السلع واخلدمات بشكل  -

  االلتزام بالضمانات املقدمة للسلع واخلدمات وتقدميها باألشكال املنصوص عليها (أو املعلن عليها) -

إعالم العمالء يف الوقت املناسب بأية تغيريات متوقعة يف كميات أو أسعار أو تشكيالت السلع  -

  واخلدمات املقدمة

دف التحكم يف  التسعري العادل للسلع واخلدمات واالمتناع التام - عن خلق أزمات مصطنعة 

  األسعار

االمتناع عن إنتاج أية سلعة أو خدمة والتوقف عن إنتاج أية سلعة أو خدمة إذا ثبت استخدامها يف  -

  أغراض ضارة تعارض ما كان خمططا هلا.

م واختاذ الالزم بصددها -   النظر اجلاد يف شكاوي العمالء ومقرتحا

  ستخدام السلع واخلدمات استخداما سليما ومالئماوضع كل الضمانات الكافية ال -

 الرتكيز على بعض البيانات املوجودة على عبوة املنتج -

  

                                                
  .27-24صادق الحسني، نفس المرجع السابق، ص.    1
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  صيغ األداء الشامل نحو المالك: )2

يف حالة امللكية اخلاصة، فإن ضرورة احملافظة على رأس املال املستثمر وحتقيق أفضل هامش ربح  -

  الجتماعي من املنشأة حنو مالكها.هلؤالء املستثمرين ميثالن االلتزام األساسي ا

لكن يف حالة امللكية العامة، فإن بذل كل اجلهود الضرورية لتحقيق األهداف اليت ترمي الدولة إىل  -

حتقيقها يعترب هو االلتزام االجتماعي األساسي على املنشأة حنو الدولة، وقد يتمثل ذلك يف تقدمي 

  وبالعبوات املالئمةالسلع بأسعار مناسبة جدا وبالتوقيت املناسب 

  صيغ األداء الشامل نحو العاملين:  )3

  احملافظة على مستوى معقول ومناسب لألجور والرواتب واملزايا العينية والنقدية. -

م املهارات واملعارف الالزمة -   تدريب العاملني وإكسا

  توفري الضمانات املناسبة عند املرض والتقاعد والوفاة واحلوادث -

يئة توفري أماكن عمل صحي - ة مناسبة، ومحايتهم ضد كافة أخطار املهنة وإصابات العمل وبالتايل 

  ظروف العمل املناسبة اليت تتصف باألمن واالستقرار 

  توفري سبل الرعاية الصحية -

  توفري سكن مناسب كلما أمكن ذلك -

  توفري وسائل الرتفيه عن النفس وجماالت التسلية الربيئة كاملصايف والنوادي والرحالت -

  عرتاف بقدرات كل العاملني وتوفري فرص متساوية للرتقيةاال -

  صيغ األداء الشامل نحو أفراد المجتمع اآلخرين والمجتمع المحيط: )4

  املسامهة يف ختفيف حدة مشكالت اإلسكان واملوصالت -

املشاركة الفعالة يف ختفيف حدة التلوث، وااللتزام بنصوص األنظمة يف التخلص من نفايات اإلنتاج  -

  يؤدي إىل تلوث اهلواء واملاءإذ قد 

تمع ومنوه وتطوره  - دف إىل رفاهية ا دعم كافة املؤسسات التعليمية واالجتماعية والرياضية باعتبارها 

  وختفيف العبء على الدولة
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تمع  الذين يتطلب تأهيلهم ذلك -   اإلسهام الفعلي يف إتاحة فرص التدريب باملنشأة ألفراد ا

  املعوقني بأعمال مناسبة، كذلك األفراد غري املؤهلني تشغيل أكرب عدد ممكن من -

  محاية املناطق اخلضراء وأشكال اجلمال الطبيعي واهلندسي، ومناطق اآلثار -

توفري فرص متساوية للعمل لكل األفراد دون تفرقة بينهم بسبب الطائفة أو اجلنس أو اللون أو  -

  العشرية أو العقيدة.

  تقليل التلوث إىل أدىن حد ممكنالتخلص من املخلفات بطريقة تكفل  -

االقتصاد يف موارد الطاقة املتاحة واملسامهة يف البحث عن مصادر بديلة وجديدة للطاقة واالقتصاد يف  -

  استخدام املواد اخلام

 

ية تسمح بقياس  من أجل قياس األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية، يتطلب األمر إجياد مؤشرات تفصيل

ولكن قبل اخلوض يف هذه املؤشرات يتوجب كل من األداء املايل للمؤسسة دون إمهال أدائها البيئي واالجتماعي. 

  األمر التطرف ولو بالشكل الطفيف ملفهوم وأمهية املؤشر. 

 مفهوم واهمية المؤشر :  .1

وجيه مسار نشاطهم بغرض حتقيق يعرف املؤشر على أنه "معلومة تساعد فرد أو جمموعة من األفراد على ت

  "1.شاطنهدف معني أو تساعدهم يف تقييم نتائج ذلك ال

كما أن املؤشر هو . ويأخذ املؤشر مجلة من األشكال، أمهها األرقام وكذلك بعض الدالالت النوعية

  "2نتاج ملعاجلة مجلة من البيانات ذات داللة بالنسبة لألهداف االسرتاتيجية للمؤسسة."

  : 3ملستعمليه مجلة من املعلومات املفيدة وأمههاأن يقدم من املؤشر  كما يفرتض

                                                
1 Philippe LORINO, Méthodes et pratiques de la performance, 3eme édition, Edition d’Organisation, 
Paris, 2003, p. 131. 
2 Henri SAVALL et, Vincent ZARDET, Maîtriser les coûts et les performances cachées, 4eme édition, 
Edition Economica, Paris, France, 2003, p. 85. 
3 Philippe LORINO, Op. Cit., p. 132. 
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 اهلدف الذي ينتسب له  -

 الشخص أو اجلهة املسؤولة عن اعداده وتقدميه -

 املسؤول عن النشاط أو العملية اليت يراد تقييم أدائها بواسطته -

ا الزمنية الوترية  -  اليت يعد 

 ملستعملة يف حسابه كطريقة ومصادر املعلومات ااعداده   أسلوب -

    قائمة األشخاص أو اجلهات املعنية باستعماله -

 استعمال المؤشرات في قياس األداء الشامل:  .2

على معرفة توجهات  هذه األخريةبقدرة يف قياس األداء الشامل للمؤسسة املؤشرات استعمال يرتبط 

وتشبع  ختدم مصلحتهماليت تصرفات التوجهات و التبين ، واليت بواسطتها تقوم هذه املؤسسات بأصحاب املصاحل

م انطالقا من املبدأ الذي تقوم عليه املسؤولية االجتماعية للشركات واملتمثل يف أن  أصحاب املصاحل ينتظرون رغبا

من املؤسسة أسلوبا جديدا يف االتصال ويكون ذلك باحلصول دون عناء على معلومات شفافة. وهذا بدوره خيدم 

عود ذلك عليها بالفائدة خاصة عندما تعلن للجميع أن نشاطها خيدم مصلحتهم فتحقق مصلحة املؤسسة حيث ي

إن االتصال السليم بني املؤسسة واألطراف األخرى املعنية بالتعرف على نتائج بذلك الشراكة والثقة يف آن واحد. 

يف املؤشرات.  أدائها يكون من خالل استعمال أسلوب موحد ومنسجم. فالذي حيقق ذلك هو االعتماد على

يرى أحد الباحثني أن أمهية االعتماد على مؤشرات قياس األداء الشامل تكمن يف "أن املشروعات هذا السياق 

تمع وهذه الشركات، وإن النجاح ال يقاس  الكبرية على مفرتق طرق سلوكي اليوم بسبب التباعد احلاصل بني ا

ل أخرى داخل الشركات، مثل املتغريات أو املؤشرات غري فقط من خالل الرحبية، بل جيب أن يقاس بأخذ عوام

املالية واإلفصاح عنها يف قوائم مالية ملحقة، حيث تضغط جهات عديدة مثل املسامهني واملستهلكني باجتاه إتباع 

ممارسات سليمة يف التحكم املؤسسي يف هذه الشركات. وإدارة خماطر تدهور السمعة اجليدة للشركات وتأكيد 
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ية يف املعلومات، حيث متثل مجيعها اجتاها قويا سوف يستمر يف لعب الدور املؤثر يف حياة الشركات يف الشفاف

ا من قبل 1السنوات القادمة. " ذلك أن أمهية املؤشرات "ال تظهر من خالل مدى صحتها أو من خالل مساند

ا جلميع املنطق أو النظرية. وإمنا بقدر ما تكون هذه املؤشرات قابلة لالستخدام  ومنسجمة مع النظرية وتثبت فائد

  "2األفراد، بقدر ما ميكن االعتماد عليها.

ويف وضع مؤشرات قياس األداء الشامل، ال بد وأن تربهن املؤسسة على كيفية تطبيقها مبادئ التنمية 

تمع:  االت ذات العالقة بالبيئة واالقتصاد وا   املستدامة يف كل ا

  الطاقة واملوارد من خالل التأكيد على االستخدام الكفء. يفالبيئة: سوف نقتصد  -

 االقتصاد: سوف ندير حتدياتنا البيئية خللق املنفعة التنافسية. -

تمع: سوف نعمل بإخالص  -    املنظمات غري احلكومية واألفراد حلل مشكالت البيئة النوعية. معا

عة من املبادئ اليت تتضمن العناصر ومن أجل حتقيق ذلك يتعني على املؤسسة أن تقوم بتأسيس جممو 

تمع. ومتثل هذه املبادئ القاعدة اليت تبىن عليها أية  الثالثة املتداخلة للتنمية املستدامة وهي البيئة واالقتصاد وا

سياسة يف الشركات ويظهر الواقع العملي أن أية سياسة ال تتضمن هذه العناصر سوف تكون ضعيفة وغري 

   ناجحة.

إن مؤشرات قياس األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية هي من ثالثة أنواع، اقتصادية وبيئية وبالتايل، ف

  واجتماعية. وفيما يلي شرح هلا. 

سابقا كانت املؤشرات االقتصادية هي تلك اليت تسمح بقياس األداء املايل  المؤشرات االقتصادية: )1

ال على تبين التنمية املستدامة، ظهرت إىل للمؤسسة. ومع التطور الذي بدأت تعرفه املؤسسات يف اإلقب

الوجود مؤشرات أخرى تبتعد عن اجلانب املايل وهي تسمح بقياس اإلسهامات االقتصادية للمؤسسة بغرض 

                                                
  .176عصام فھم العربید، نفس المرجع السابق، ص  1
  .176عصام فھم العربید، نفس المرجع السابق، ص  2
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ا للتنمية املستدامة. فمن خالل هذه املؤشرات ميكن احلكم على تأثري املؤسسة على  قياس مدى مراعا

لبيئة الطبيعية. ومن األمثلة على ذلك ميكن ذكر معدل العائد على االقتصاد وعلى حياة األفراد وعلى ا

الرأمسال املستثمر واألرباح املوزعة وحجم استثمارات املؤسسة للبحث والتطوير ومستويات أجور العمال 

  وغريها.

يت تعكس إن املؤشرات البيئية هي تلك املؤشرات اليت حتتوي على املعلومات غري املالية ال المؤشرات البيئية: )2

اآلثار البيئية  لىنشطة اليت متارسها املؤسسة. فبواسطة هذه املؤشرات ميكن احلكم عاألاألثار البيئية املرتتبة عن 

الداخلية واخلارجية. فمن األمثلة عن اآلثار الداخلية ميكن الرتكيز على ما يسمى باستهالك الطاقة كاملاء 

كن ذكر نسبة انبعاث الغازات واألتربة والغبار وكذلك نسبة والكهرباء. أما عن أمثلة اآلثار اخلارجية مي

الفضالت النامجة عن العملية اإلنتاجية وكيفية التعامل معها كالتدوير. ومن بني األمثلة أيضا إعادة تأهيل 

  األراضي اليت تستعملها املصانع عند مزاولة أنشطتها واليت تأثرت سلبا بفعل تلك األنشطة.

ويقصد باملؤشرات االجتماعية تلك املؤشرات اليت تستعمل يف قياس مدى تأثري   عية:المؤشرات االجتما )3

تمع احمللي وباقي الشركاء. يرى بعض  تمع والذي يدخل ضمنه كل من العمال والزبائن وا املؤسسة على ا

استعماله املختصني أن هذه املؤشرات هي "حاليا حمل دراسات معمقة بغرض تطويرها، حيث أن كل ما يتم 

حاليا من مؤشرات لقياس األداء االجتماعي ما هو إال اجتهادات من طرف املؤسسات وغالبا ما يتم الرتكيز 

من طرف املؤسسات على مؤشرات مثل مستوى العمالة والصحة والسالمة املهنية وقيمة اإلعانات اليت 

  "1تقدمها إىل املنظمات غري احلكومية.

  ملؤشرات هي : إن اخلصائص اليت متيز هذه ا

كلها مفيدة، حبيث تسمح باحلكم على أداء املؤسسة من جوانبه الثالثة، االقتصادي و البيئي  )1

 واالجتماعي.

 تسمح بقياس مدى االهتمام الذي توليه املؤسسة إلشباع رغبات األطراف ذات املصلحة.  )2

 متتاز بالوضوح والدقة.  )3

                                                
1David AUTISSIER et autres, Op. Cit., p. 338.  
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 طة املمارسة.ميكن اقتباسها و تطبيقها مهما كانت طبيعة األنش )4

 تسمح بإجراء مقارنات بني مؤسسات خمتلفة، بل حىت تسمح بإجراء مقارنة مرجعية.  )5

  أخريا، هي أداة مهمة وفعالة تسمح بالقيام بالقيادة اإلدارية للمؤسسة. )6

مت تفصيله، فإن حتقيق تلك اخلصائص ليس باهلني أمام املؤسسة، ذلك أن القيام بعملية  اوعلى رغم م

  مجلة من اإلشكاالت أمهها:  القياس تطرح

 تعدد مصادر مجع البيانات ومعلومات -

 صعوبة حتديد أصحاب املصاحل احلقيقيني -

  صعوبة ترتيب هؤالء األطراف يف سلم أولويات مناسب يتماشى مع الظرف البيئي احمليط باملؤسسة -

 هؤالء األطراف صعوبة حتديد كيفية التعبري عن اجلهود اليت بذلتها املؤسسة من اجل إشباع رغبات -

ا من أجل القيام بعملية القياس -  صعوبة حتديد املؤشرات املناسبة اليت ميكن االستعانة 

غياب إطار مرجعي أو معيار يسمح بالتبليغ عن األداء الشامل للمؤسسة يف قالب يستطيع قراءته قراءة  -

 موحدة من طرف كل أصحاب املصاحل 

اإلدارة العليا للمؤسسة ومتطلبات أصحاب املصاحل نظرا لوجود فجوة بني صعوبة التوفيق بني متطلبات  -

ا إىل املسؤولية االجتماعية وما يتوقعه أصحاب املصاحل فعال  ا املؤسسة املمثلة يف إدار الكيفية اليت تنظر 

 من أداء اجتماعي 

يلية تعترب مبثابة مؤشرات لقد حاول جمموعة من الباحثني اقرتاح عدد ال يستهان به من املؤشرات التفص

ا يف ضوء  عامة صاحلة لكافة أنواع املؤسسات وعلى ضوئها ميكن للمؤسسات أن تستخرج منها مؤشرات خاصة 

تمعي.  ال ا   طبيعة نشاطها ومسامهتها يف ا

ث لقد كان أول من اقرتح قائمة للمؤشرات املستعملة يف قياس األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية الباح

  . وقد خلص هذه املؤشرات يف اجلدول التايل: 1984وكان ذلك سنة   Freemanفرميان 
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  داء األ: جدول مجاميع أصحاب المصالح والحقوق وتأثيرهم على 7الجدول رقم 

  قياسات األداء على المدى البعيد  قياسات األداء على المدى القريب  فئة أصحاب المصالح 

  املستهلكون
 ة واحلجم)املبيعات (القيم  
 املستهلكني اجلدد  
   عدد احتياجات املستهلكني اجلدد ليت مل توفر  

 و  يف املبيعات مالن  
  معدل دوران املستهلكني  
 املقدرة على السيطرة على األسعار  

هزون (املوردون )   ا

  كلفة املواد األولية  
  زمن التسليم  
  املخزون  
  توفري املواد األولية  

 :معدالت النمو يف كل من 
  كلفة املواد األولية  -
  زمن التسليم  -
هزين اجلديدة -   خمزون أفكار ا

تمع املايل (املسامهون)   ا

 العائد على السهم  
  القيمة السوقي للسهم  
 عدد القوائم اليت توصي بشراء أسهم املنظمة  
  العائد على حق امللكية  

  القدرة على إقناع سوق األوراق املالية باإلسرتاتيجية
  املتبعة 
 مو يف العائد على حق امللكية الن  

  األفراد 
  عدد االقرتاحات  
  اإلنتاجية  
 عدد الشكاوي  

  عدد الرتقيات من الداخل  
  معدل الدواران  

  عدد التشريعات اجلديدة اليت تؤثر يف املنظمة    اجلهات التشريعية 
 العالقات مع األعضاء والطاقم  

  عدد القوانني اجلديدة اليت تؤثر على الصناعة  
  ى التعاون يف املواجهات التنافسية مستو  

مجعيات احلماية 
  املستهلك

  عدد االجتماعات  
  عدد املواجهات غري الودية  
  عدد مرات تكوين االئتالفات  
  عدد القضايا املرفوعة  

  عدد مرات  التغيري يف السياسات نتيجة ضغوط
  اجلمعيات

  عدد مرات املطالبة باملساعدة من قبل اجلمعيات  

  عن البيئة املدافعون 

  عدد اللقاءات  
  عدد املواجهات غري الودية  
  عدد مرات  تكوين االئتالفات  
  عدد الشكاوي لدى اجلهات املتخصصة  
  عدد القضايا املرفوعة  

  عدد املطالبات باملساعدة من قبل املدافعني عن البيئة  

طيط االسرتاتيجي: منهج معاصر، دار اليازوري للنشر خالد حممد بين محدان ووائل حممد صبحي إدريس، اإلسرتاتيجية والتخاملرجع: 
  .395، ص.  2007عمان، األردن، والتوزيع، 

وقد تال املقرتحات اليت قدمها فرميان دراسات أخرى حاولت تقدمي مؤشرات قياس أخرى لألداء الشامل 

  رين ما يلي:مرتكزة يف ذلك على أعمال هذا األخري. ومن بني املؤشرات املقرتحة من طرف باحثني آخ
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 : FERNANDEZ  1مقترحات فيرنانداس  .1

فئات أصحاب املصاحل. وتتمثل مقرتحاته من اقرتح هذا الباحث مجلة من املؤشرات تتماشى ومخسة أنواع 

  وفق كل فئة فيما يلي:  

يتم قياس أداء املسامهني بواسطة جمموعة من املؤشرات وأمهها ما يسمى  عالقة األداء بالمساهمين: )1

والذي بواسطته ميكن مقارنة  « Economic Value Added « EVAة االقتصادية املضافة بالقيم

التكلفة املتوسطة املرجحة لرؤوس األموال املستثمرة مع العائد على الرأمسال املستثمر، حىت ميكن إشباع 

العائد على رغبة املساهم البد وأن تكون التكلفة املتوسطة املرجحة لرؤوس األموال املستثمرة أقل من 

  األعمال املستثمرة يف حالة حدوث العكس فإنه ميكن اعتبار أن أداء املؤسسة ضعيف بالنسبة ملسامهيها.

  ويتم قياس أداء املؤسسة اجتاه زبائنها باالستعانة جبملة من املؤشرات أمهها: عالقة األداء بالزبائن: )2

  عدد الزبائن اجلدد -

  عدد الزبائن األوفياء -

  الزبائنمستوى رضا  -

  إن املؤسسة مطالبة بقياس:  عالقة األداء بالعمال: )3

 مستوى رضا العمال  -

أثر احلوافز على كل عامل انطالقا من فكرة أن لكل من العامل واملؤسسة مصلحة مشرتكة تربطهما  -

 ببعضهما البعض وأن هذه املصلحة حتقق املنفعة لكال الطرفني. 

توصل إليها من خالل املؤشر ميكن توجيه سياسة التحفيز معدل دوران العمال ألنه وفق النتائج امل -

  املطبقة من طرف املؤسسة.

  أثر التكوين على كل فرد  -

  تضع املؤسسة مجلة من املؤشرات اليت تستعملها يف قياس أداء شركائها ومنها: عالقة األداء بالشركاء: )4
                                                
1 Alain FERNANDEZ, Op.Cit, p.s 43-53.  
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  السرعة يف تنفيذ الطلبية -

  احرتام أجال التسليم -

  ملواد املستعملة.جودة املنتجات أو ا -

ميكن قياس أداء املؤسسة اجتاه الرأي العام من خالل جمموعة من  عالقة األداء بالمجتمع بصفة عامة: )5

  املؤشرات منها:

ا سواء كان تدقيق بيئي أو اجتماعي وكذلك سواء أشرفت  - عدد عمليات التدقيق اليت تقوم 

  عليها جهات من الداخل أو من خارج املؤسسة.

رارات املتخذة ذات األثر البيئي واالجتماعي ودراسة اآلثار النامجة عنها سواء كانت مراجعة الق -

 اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية.    

 مقترحات الغالبي والعامري:  .2

ا يف قياس األداء الشامل والعامري الغاليب كال من قدم   مجلة من املؤشرات العامة ميكن االستعانة 

ية اليت اتبعها كل من فرميان و فرينانديس وهي تقدمي قائمة من املؤشرات خاصة بكل للمؤسسة وفق نفس املنهج

فئة من فئات أصحاب املصاحل. إال أن الذي مييز دراسة الغاليب عن دراسة فرينانديس هو التوسع يف فئة أصحاب 

املقرتحة من طرف  املصاحل وعدم االكتفاء خبمسة فئات بل الذهاب إىل عشرة فئات. وتتمثل قائمة املؤشرات

  :  1الغاليب فيما يلي 

إن املؤشــرات التاليـــة تعــرب عــن متطلبـــات هــذه الفئــة وميكـــن أن تعتــرب مقــاييس لقيـــاس األداء  المــالكون: )1

  الشامل جتاهها:

  حتقيق أكرب ربح ممكن  

  تعظيم قيمة السهم  

  زيادة قيمة املشروع أو املنظمة  

                                                
 العامري، نفس المرجع السابق، ص.   محسن مھدي وصالح الغالبي منصور محسن طاھر  1
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  رسم صورة حمرتمة للمنظمة  

 ات زيادة حجم املبيع  

  حتقيق نسب منو عالية  

  ا   محاية أصول املنظمة وموجودا

  ا   تطور مستمر لقدرات املنظمة وإمكانا

  حتقيق سبق يف جمال النوعية  

 سالمة املوقف القانوين واألخالقي  

  العاملون:  )2

  أجور ومرتبات جزئية  

  فرص ترقية متاحة وجيدة  

  تدريب وتطوير مستمر  

  عدالة وظيفية  

  مناسبة ظروف عمل صحية و  

 املشاركة يف القرارات  

  رعاية صحية جيدة  

  إجازات مدفوعة  

  إسكان وخدمات خمتلفة أخرى للعاملني  

  الشفافية يف العمل وتقليل االتصاالت غري الرمسية السلبية  

  الزبائن:  )3

  منتجات بأسعار مناسبة  

  منتجات بنوعية جيدة  
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 سهولة احلصول على املنتجات  

  إعالن صادق وأمني  

 مينة عند االستعمال منتجات أ 

  إرشادات واضحة بشأن استخدام املنتج والتخلص منه بعد االستعمال  

 التزام مبعاجلة األضرار اليت حتدث بعد البيع واالستخدام  

 تطوير مستمر للسلع أو اخلدمات  

 إعادة تدوير جانب من األرباح لصاحل فئات معينة من الزبائن  

 السوق مثل االحتكارالتزام أخالقي بعدم خرق قواعد العمل يف   

لـيس هنـاك إمجـاع علـى وجـود معـايري واضـحة وحمـددة لقيـاس األداء البيئـي، إال انـه توجـد  البيئة الطبيعيـة: )4

ـال. وعلـى العمـوم  العديد من املعايري اليت ميكن من خالهلا احلكم على أداء منظمات األعمال يف هذا ا

 ميكن اقرتاح املؤشرات التالية: 

 ئية وجود سياسة بي -

 وجود مدونة األخالقيات البيئية ومعايري التطبيق -

 اندماج العاملني يف األنشطة البيئية -

 وجود نظام اإلدارة البيئية -

 إدارة اجلودة الشاملة البيئية -

 املواد والطاقة واستخدام املياه -

 الوقاية من التلوث وتقليل العادم وأنشطة التدوير -

 اإلشراف على املنتج والعمليات -

 البيئية واستخدام الربح/التكاليف لألنشطة البيئية احملاسبة -

 التدقيق البيئي -
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 االنبعاثات البيئية -

 العالقات املستدمية مع نظم محاية البيئة الطبيعية -

 املسؤولية البيئية: االستجابة والغرامات -

 احلوادث البيئية -

 العالقات مع اجلمهور ووسائل اإلعالم  -

تمع احمللي  -  العالقات مع ا

 ة مع أصحاب األسهمالعالق -

هزين  -  العالقة مع ا

 العالقة مع جماميع محاية البيئة -

 العالقة مع النظام السياسي والتشريعي -

الس التعاونية البيئية والتوأمة مع مجعيات محاية البيئة -  املشاركة يف ا

 اتصاالت تغطي األنشطة البيئية -

  البيئة الصناعية   -

  المجتمع المحلي:  )5

  البىن التحتية للمجتمع املسامهة يف دعم  -

 خلق فرص عمل جديدة وبشكل مستمر حلل مشكلة البطالة  -

 دعم األنشطة االجتماعية  -

 املسامهة اإلجيابية والفاعلة يف حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية  -

تمع احمللي والفين والثقايف  -  الصدق يف التعامل وتزويد ا

 تمع وعدم خرق اآلداب العامة والسلوك اإلجيايباحرتام العادات والتقاليد السائدة يف ا -

تمع املدين  -  دعم مؤسسات ا
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 دعم متواصل للمؤسسات العلمية  -

  االجتاه حنو تبين حاضنات األعمال  -

تمع احمللي سياسيا  -   املشاركة الفاعلة والدعم املتواصل من أجل تنمية ا

  الحكومة: )6

  رة من احلكومة، االلتزام بالتشريعات والقوانني والتوجهات الصاد -

  احرتام تكافؤ الفرص بالتوظيف  -

  املسامهة بالصرف على البحث العلمي  -

 تسديد االلتزامات الضريبية والرسوم وعدم التهرب الضرييب  -

  املسامهة حبل مشكالت اجتماعية وثقافية واقتصادية وغريها  -

تمعي وبعض األنواع اخلاصة من التأهي -   ل املساعدة يف التأهيل والتدريب ا

  تعزيز جهود الدولة مبكافحة األمراض املتوطنة واملستعصية  -

 احرتام احلقوق املدنية للجميع  -

  تسديد أقساط الضمان االجتماعي بانتظام ويف مواعيدها املقررة  -

  تعزيز مسعة الدولة واحلكومة عند التعامل اخلارجي  -

  المجهزون:  )7

 االستمرار يف التجهيز واإلمداد  -

هزة ملنظمات األعمال. أسعار عادلة ومقبولة -   للمواد ا

هزة -   تطوير استخدام املواد ا

م والصدق يف التعامل -  تسديد التزاما

هزين على خمتلف أساليب وطرق تطوير العمل من أجل ضمان جودة للمواد -  تدريب ا
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  المنافسون: )8

 منافسة عادلة ونزيهة -

  ومشروعة عدم سحب العاملني واملوظفني من اآلخر بأساليب غري نزيهة  -

  عدم اإلضرار مبصاحل اآلخرين وبأي وسيلة كانت -

  جماعات الضغط: )9

  التعامل اجليد مع مجعيات محاية املستهلك -

  احرتام أنشطة مجاعات محاية املستهلك -

  احرتام دور النقابات العمالية والتعامل اجليد معها. -

  التعامل الصادق مع الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى -

  ت وأصحاب املهناحرتام رأي األقليا -

  احرتام مبدأ االستشارة يف بعض القضايا عن اختاذ القرارات -

  الصدق يف التعامل ونشر املعلومات عن حالة املنظمة وتطورها  -

قدمت    GRIباإلضافة إىل املقرتحات املذكورة أعاله، فإنه جيدر بنا التذكري أن مبادرة اإلفصاح العاملي 

ا عند إعدادها لتقاريرها السنوية حول قائمة شاملة للمؤشرات اليت ميكن  للمؤسسات املنخرطة فيها االستعانة 

  التنمية املستدامة. 

كما قامت بعض البورصات العاملية بتطوير مؤشرات تسمح هلا بقياس األداء الشامل للمؤسسات 

 مؤشرات داوجنز . وميثل اجلدول املوايلDOW JONES االقتصادية ويأيت على رأسها ما يسمى باملؤشرات داوجنز

  لقياس أداء الشركات املتعهدة التنمية املستدامة. 
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  : مؤشرات داوجزنز لقياس أداء الشركات المتعهدة بالتنمية المستدامة8الجدول رقم 

ترتكز املنتجات واخلدمات على تكنولوجيا ابتكارية تستخدم املوارد بكفاءة وفعالية وبعقالنية   التكنولوجيا
  خالل الزمن.

تحكم ال
  المؤسسي

  معايري مسؤولية اإلدارة/ القدرة التنظيمية/ ثقافة الشركات والعالقات مع املسامهني

يهتم املسامهون بالعوائد املالية السليمة/النمو االقتصادي طويل األجل/الزيادة يف   المساهمون
  اإلنتاجية/زيادة املنافسة الدولية واملسامهات يف رأس املال الفكري أو املعريف

  تقوم الشركات صناعتها باجتاه االستدامة من خالل عرض أنشطتها واإلفصاح عن أدائها  الصناعة

  المجتمع
تشجع الشركات الرخاء االجتماعي من خالل االستجابات املالئمة للتغري االجتماع السريع/ 

  التغريات السكانية/حتول النماذج الثقافية واحلاجة للتعليم املستمر.
لة العربية املصدر: عصام  فهم العربيد، احملاسبة عن التنمية املستدامة من منظور الشركات اإلنتاجية، ا

لد عمان، األردن، لإلدارة،    .186، ص 2008، كانون األول (ديسمرب) 2، العدد 28ا

وفق هذا اجلدول، يتبني أن مؤشرات قياس أداء الشركات وفق مؤشرات داوجنز مت اختيارها طبقا 

مخسة مبادئ خاصة بالتنمية املستدامة وهي طبيعة  حسباملؤسسات بتطبيق التنمية املستدامة لتعهدات 

التكنولوجيا اليت تستعمل يف تأدية األنشطة اليت ممارسة من طرف الشركات واحلوكمة و القدرة على إشباع رغبات 

تمعي مؤشرا ألداء الشركات حيث طورت  "وتعترب االستدامة اآلن املسامهني واستدامة الصناعة وأخريا الدور ا

مؤشرات داوجنز، جمموعة االستدامة، معايري الختيار الشركات طبقا لتعهدها باملبادئ اخلمسة اخلاصة بالتنمية 

  "  1املستدامة.

ا يف دراستنا التطبيقية من أجل  وحنن بدورنا نقدم قائمة من املؤشرات. هذه األخرية هي اليت استعنا 

  هود الذي تبذله املؤسسات العمومية لصناعة االمسنت يف اجلزائر من أجل قياس أدائها الشامل. الوقوف على ا

تصنيف هذه املؤشرات إىل ثالثة أصناف، مؤشرات قياس األداء االجتماعي ومؤشرات قياس  قمناوقد 

 : األداء البيئي ومؤشرات قياس األداء االقتصادي واملايل. وتفصيل هذه املؤشرات هو كالتايل

 
                                                

  .176عصام فھم العربید، نفس المرجع السابق، ص  1
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  مؤشرات قياس األداء االجتماعي  )1

 قياس املؤسسة ملعدل التغيب لعماهلا  -

ا على جذب واستقطاب اليد العاملة الكفؤة  -  قياس املؤسسة لقدر

ا ومسعتها من اخلارج يف جمال اهتمامها بالصحة والسالمة املهنية  -  قياس املؤسسة لصور

 ا بالشركاء االجتماعيني قياس املؤسسة لنوعية احلوار والتشاور الذي يربطه -

 قياس املؤسسة ملدى احرتامها لقوانني وتشريعات العمل -

 قياس عدد العمال ذوي االحتياجات اخلاصة نسبة إىل جمموع العمال  -

 قياس عدد اإلطارات من الفئة النسوية نسبة إىل جمموع اإلطارات -

 قياس املؤسسة لعدد عمليات الطرد التعسفي  -

 ب الشغل اليت مت إنشاؤهاقياس املؤسسة لعدد مناص -

 قياس املؤسسة للكتلة األجرية املخصصة للتكوين مصنفة حسب الفئات املهنية للعمال -

 قياس املؤسسة لتطور عدد حوادث العمل  -

 قياس املؤسسة لتطور عدد حوادث العمل مقسمة حسب طبيعتها -

نفة حسب الفئات املهنية قياس املؤسسة لتطور األجور واالمتيازات االجتماعية املمنوحة للعمال مص -

 للعمال

 قياس املؤسسة لتطور عدد النزاعات ذات الطبع االجتماعي  -

ا مع الشركاء االجتماعيني -  قياس املؤسسة لعدد االتفاقات اجلماعية اليت أجر

 ختصيص ميزانية موجهة للنشاطات االجتماعية واإلنسانية واخلريية -

 واريةختصيص ميزانية موجهة لتشجيع االستثمارات اجل -

ا املؤسسة يف جمال إدماج سكان مناطق تواجدها -  قياس عدد العمليات اليت قامت 
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ا املؤسسة  -  قياس عدد أيام العمليات التطوعية اليت قامت 

دف إىل القضاء على كل أشكال املنافسة غري النزيهة  - ا املؤسسة واليت   قياس العمليات اليت قامت 

  مؤشرات قياس األداء البيئي:  )2

ا البيئية  - ا ومسعتها يف اخلارج فيما يتعلق مبمارسا  قياس املؤسسة لصور

 قياس املؤسسة لعدد أيام التكوين املخصصة لعماهلا واهلادفة إىل احرتام البيئة -

 قياس املؤسسة النبعاثتها املؤثرة سلبا على البيئة -

 ية اإلنتاجيةقياس املؤسسة الستهالكها من املواد واملستلزمات املستعملة يف العمل -

 قياس املؤسسة حلجم الفضالت واملهمالت النامجة عن العملية اإلنتاجية  -

 قياس املؤسسة حلصة الفضالت واملهمالت اليت قامت بإعادة تدويرها  -

 قياس املؤسسة الستهالكها من الطاقة مصنفة حسب نوع الطاقة املستعملة  -

 مؤشرات قياس األداء االقتصادي والمالي  )3

 ة لعتبة املردودية قياس املؤسس -

 قياس املؤسسة لتطور رقم األعمال من سنة ألخرى  -

 قياس املؤسسة ملعدل تطور لرقم األعمال حسب جتزئة الزبائن   -

 قياس املؤسسة إلنتاجية عماهلا  -

 قياس املؤسسة ملردوديتها حسب جتزئة نشاطها -

 مقارنة أسعار تكلفة املؤسسة مع املنافسة -

 تكاليف اإلنتاج قياس املؤسسة ملعدل اخنفاض -

 قياس املؤسسة ملعدل تطور أرباحها -

 قياس املؤسسة لتطور هوامشها التجارية  -
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 قياس املؤسسة ملعدل مردودية األصول  -

 قياس املؤسسة ملعدل مردودية األموال اخلاصة -

 قياس املؤسسة ملعدل العائد على الرأمسال املستثمر  -

 مالقياس املؤسسة حلجم االستثمار نسبة إىل رقم األع -

 قياس مصاريف البحث والتطوير نسبة إىل رقم األعمال  -

 قياس لنسب السيولة (رأس املال العامل، االحتياجات من رأس املال العامل، اخلزينة)  -

 قياس رقم األعمال احملققة مع كل زبون وتطوره -

 قياس رقم األعمال حسب جتزئة الزبائن وتطوره -

 قياس احلصة السوقية للمؤسسة -

 ران العمالء قياس معدل دو  -

 املعدومة  كقياس نسبة الديون املشكوك فيها، كذل -

ا املؤسسة واملخالفة لشروط البي -  املتفق عليها  عقياس عدد عمليات البيع اليت أجر

 قياس مستوى رضا الزبائن وتطوره -

 قياس عدد شكاوى الزبائن وتطورها  -

 قياس عدد عمليات البيع اليت حتتوي على عيوب يف املنتجات  -

 اس عدد النزاعات مع املوردين وتطورها قي -

 قياس عدد املوردين الذين حيرتمون شروط العقد -

 قياس عدد عمليات الشراء غري املطابقة لشروط العقد -
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على توفري يرتبط تزايد أمهية اإلفصاح بالتحول التارخيي الذي حدث يف إدارة املؤسسة حيث أصبح الرتكيز 

الشفافية يف إبرام العالقات الوطيدة مع أصحاب املصاحل باعتبارهم األطراف املستفيدة من نظام معلومات 

م. وبالرغم من اهتمام العديد من األطراف مبوضوع  املؤسسة الذي يوفر هلم املعلومات املناسبة لصنع قرارا

مفهوم وحدود اإلفصاح الختالف مصاحل األطراف  اإلفصاح إال أن املشكلة تكمن يف تعدد وجهات النظر حول

املهتمة. فإدارة املؤسسة قد ال تتفق مع املستخدمني اآلخرين للمعلومات، لذا يصبح من الصعب توفري مفهوم عام 

ال.    موحد لإلفصاح يضمن مستوى اإلفصاح الذي حيقق لكل طرف من هذه األطراف رغباته الكاملة يف هذا ا

 تعريف لإلفصاح على أنه "أن تفصح املؤسسة يف تقاريرها املختلفة عن مجيع ومن املمكن تقدمي

" كما ميكن تعريفه على 1املعلومات الضرورية الكفيلة جبعلها غري مضللة، وحتقق مصاحل األطراف املستفيدة منها.

وفة ومعلومة من خالل "منهج توفري املعلومات وجعل القرارات املتصلة بالسياسة املتبعة من جانب الشركة معر أنه 

 "2النشر يف الوقت املناسب.

تمع إعالم تستطيع املنظمة مبوجبها اليت الشامل على أنه "الطريقة األداء عن وميكن تعريف اإلفصاح  ا

ا عن املختلفة بأطرافه   " 3االجتماعية. املضامني ذات املختلفة نشاطا

إحلاح على املؤسسات االقتصادية ألن تكون  هناكوتكمن أمهية اإلفصاح عن األداء الشامل يف كون 

أكثر إفصاحا ليس فقط عن أدائها املايل بواسطة تقاريرها املالية ولكن أيضا حول أدائها يف القضايا الرئيسية 

ويكون بالتايل على املؤسسات االقتصادية االستجابة ملصاحل أصحاب املصاحل   االجتماعية واألخالقية والبيئية.

تكون متناقضة. وعند دراسة إطار وحدود هذا اإلفصاح جيب مراعاة مجيع تلك املصاحل. ومن اجل  اليت عادة ما

                                                
وتحسین جودة التقاریر المالیة، مجلة البحوث  ي في ترشید القراراتیئبالرضا إبراھیم صالح، دور اإلفصاح المحاسبي عن األداء  1

العدد الجامعة المصریة، جمھوریة مصر العربیة، جامعة الزقازیق،  -التجاریة: دوریة علمیة نصف سنویة تصدر عن كلیة التجارة
  .59، ص.  31، المجلد 2009األول، جانفي 

، تطبیقات الحوكمة في المصارف، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات،المفاھیم،المبادئ،التجارب 2
  .40، ص.  2005جمھوریة مصر العربیة، 

  .251- 250جربوع، نفس المرجع السابق، ص.   محمود یوسف 3
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إال أن هذا   تعزيز ثقة هؤالء األطراف، جيب أن يكون هناك إطار كاف لضمان اإلفصاح بأسلوب دقيق وسريع.

  اإلطار يكون عدمي اجلدوى دون وجود اآلليات املناسبة لتنفيذ متطلبات اإلفصاح.

أما عن اإلفصاح بصفة عامة، فيوجد هناك نوعان، النوع األول  وهو إلزامي وأما النزع الثاين فهو 

وهو خيص املعلومات   فاإلفصاح اإللزامي مت وضعه من أجل توفري احلماية للمستثمرين وسالمة السوق طوعي.

قتصادية. ففي غياب مستوى مرتفع ذات الطابع املايل واليت على أساسها يتم قياس األداء املايل للمؤسسات اال

من الشفافية ال يستطيع املستثمر أن يطمئن أنه حصل على السعر العادل ألوامر الشراء والبيع يف السوق، ذلك 

ا مبا يضمن احلق  أن معظم الدول تفرض شروطا لإلفصاح عن معلومات معينة حول نشاطها والعمليات اليت تتم 

  ىن من املعلومات.املتساوي يف احلصول على حد أد

إضافة إىل ذلك، فإن أصحاب املصلحة كثريا ما يسعون إىل احلصول على معلومات أخرى غري تلك اليت 

وتشمل معلومات طوعية التوقعات خاصة تلك املتعلقة باإلفصاح عن األداء  يتطلبها إطار اإلفصاح اإللزامى.

مسؤولون عن اإلشراف على عملية كشف اإلدارة " فأعضاء جمالس 1البيئي واالجتماعي للمؤسسات االقتصادية."

البيانات ألصحاب املصلحة والتواصل معهم، مبا يساعد على حتسني فهم اجلمهور هليكل املؤسسة وأنشطتها 

تمعات احمللية اليت تعمل  وسياسات الشركة وأدائها فيما يتعلق باملعايري البيئية واألخالقية، وعالقة الشركة با

   2فيها."

فمنهم من يرى أنه عن اإلفصاح عن األداء الشامل، فهناك من يصنفه إىل جمموعة من األصناف.  أما

 :3التالية  األشكال أحد جيب أن يكون

 كل املعلومات ا املرفقة اإلضافية واملعلومات واملالحظات املالية القوائم تشمل أن أي :الكافي اإلفصاح )1

 املبادئ أهم من الكايف ويعد اإلفصاح باملنظمة، املهتمة األطراف تضليل لتجنب باملنظمة املتعلقة املتاحة

 املالية.  القوائم إلعداد الرئيسية

                                                
الراھنة، األمم  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمیة، كشف البیانات المتعلقة بتأثیر الشركات على المجتمع: االتجاھات و القضایا 1

 9، ص.  2004سویسرا، المتحدة، جنیف، 
 9مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمیة، المرجع السابق، صفحة  2

  .251جربوع، نفس المرجع السابق، ص.   محمود یوسف 3
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 معلومات معه إظهار يعين مما املتوفرة احملاسبية املعلومات كافة اإلفصاح يشمل أن أي:الكامل اإلفصاح )2

 .هلا حاجة هناك يكون قد ال مبعلومات املالية القوائم مستخدمي إغراق إىل يؤدي مما كبرية، بكميات

 كافة  القدر إىل بنفس وصوهلا تضمن بطريقة املعلومات عن باإلفصاح ويتمثل :العادل اإلفصاح )3

   معينة. جهة إىل حتيز دون املستفيدين

وهناك من يرى "إمكانية االستغناء عن املفاهيم الثالثة مبفهوم واحد هو اإلفصاح الفعال باعتبار أن 

ا لعدم وجود منطق عملي يقيم  الفاعلية تستهدف حتقيق أهداف حمددة، بينما فقدت املفاهيم الثالثة مضمو

ا.   " 1حدودها وميكن من استيعا

كما أن اإلفصاح بصفة عامة ميكن أن يكون إلزاميا أو طوعيا. فاإلفصاح اإللزامي هو ذلك اإلفصاح 
نظمات املهنية واليت تلزم الشركات باإلفصاح عن الذي يتم بناء على مقتضيات معايري احملاسبة الصادرة عن امل

املعلومات الضرورية ملستخدمي التقارير املالية إىل ما تتطلبه اهليئات ذات العالقة كهيئة سوق املال واليت تلزم 
الشركات املصدرة لألسهم بتوفري حد أدىن من املعلومات للمستثمرين. أما اإلفصاح االختياري فهو ذلك اإلفصاح 

ا.  الذي تمع احمليط  دف إبراز دورها جتاه ا   يتم من قبل الشركة 
الكايف يتسق باإلفصاح اإلفصاح واإلفصاح الكامل. فاإلفصاح الكايف  وهناك تصنيف آخر لإلفصاح وهو

 سقبينما يت ،اإلجباري حيث أن كالمها يستهدف توفري احلد األدىن من املعلومات اليت جتعل التقارير غري مضللة
اإلفصاح االختياري، حيث يتضمن اإلفصاح عن كافة املعلومات ذات األمهية مع هوم اإلفصاح الكامل مف

م احلالية واملستقبلية. ا تدعيم اختاذ قرارا   لألطراف أصحاب املصلحة واليت من شأ
حاليا "تكمن يف قياس املؤسسات للتفاعل بني  الصعوبةأما عن صعوبات القيام باإلفصاح الشامل، ف

خمتلف أبعاد األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي ذلك أن األداء الشامل هو تصور متعدد األبعاد ويصعب 
قياسه تقنيا ويعود السبب يف ذلك إىل  الرتتيبات املستعملة حاليا من طرف املؤسسات لتقييم وقياس التقدم املنجز 

اليت ال تأيت بإجابات مقنعة. فعدم القدرة على قياس  من طرفها بفضل سياسة املسؤولية االجتماعية اليت انتهجتها
   2هذا التقدم مينع املؤسسات من معرفة ما سوف تصل إليه بفضل جهود التحسني."

ويرى رضا ابراهيم صاحل أنه "رغم أمهية اإلفصاح، إال أن الكثري من هذه الوحدات ال تقدم معلومات أو 
ا يف  ذلك أن كثريا من املعلومات البيئية غري مدرجة يف خريطة احلسابات، كما تقارير عن األداء البيئي هلا، ومربرا

                                                
  .60رضا إبراھیم صالح، نفس المرجع السابق، ص.    1

2Angèle DAHOU et Nicolas BERLAND, Op.Cit, p.5 
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أن اإلدارة ال تويل اهتماما لإلفصاح عن معلومات األداء البيئي لعدم وجود إلزام باإلفصاح البيئي يف التقارير املالية 
ياب البعد البيئي يف تقييم أداء حىت اآلن، هذا باإلضافة لصعوبة القياس املايل لكثري من أنشطة األداء البيئي وغ

  "1الوحدة.
لذلك فاملؤسسات حباجة إىل تنظيم ونشر وتوجيه كيفية القياس واإلبالغ عن أدائها الشامل من خالل 
االعتماد على منوذج موحد إلعداد التقارير والذي حيدد مقدار اجلهود املبذولة يف إطار املسؤولية االجتماعية 

ال ظهرت للشركات، ويؤدي بالتايل  ال. يف هذا ا إىل تيسري إمكانية مقارنة وقياس أداء شركة ما يف هذا ا
جمموعة من النماذج اليت تسمح بإعداد التقارير عن املسؤولية االجتماعية للشركات انطالقا من حتديد جمموعة من 

  ماعية للشركات. املعايري اليت ينبغي أن تراعيها عملية إعداد التقارير يف جمال املسؤولية االجت
وعلى العموم، فإنه توجد هناك اجتاهات سائدة يف جمال اإلفصاح عن األداء الشامل خلصها أحد 

  الباحثني يف اجلدول التايل :
  : االتجاهات السائدة فيما يتعلق باإلفصاح عن األداء الشامل9الجدول رقم 

  ل في تقارير مختلفة الدعوات المساندة للفص  الدعوات المساندة للدمج في تقرير واحد
تعترب العوامل املالية واالقتصادية واالجتماعية متداخلة   -

ككل وتشكل التنمية املستدامة، ومن اخلطأ والتظليل فصل 
  بعضها عن بعض.

توجد فروق نوعية يف طبيعة املعلومات املعاجلة حيث  -
املعلومات البيئية أكثر كمية وموضوعية وقدرة على املقارنة من 

  لومات االجتماعية.املع
يشري اإلفصاح املتكامل إىل التحديد الدقيق لألسئلة  -

دف وأنشطة الشركات وبصورة خاصة  األساسية املتعلقة 
  املواضيع االجتماعية اليت تظهر عند احلدي عن املسامهني.

االت الثالثة تارخييا، وذلك يؤثر على املمارسات  - ختتلف ا
لك إىل فصل املمارسني أو القائمني العملية والتطوير، وأدى ذ

  على التطبيق داخل وخارج الشركات.
يشجع اإلفصاح املتكامل واملوحد املسامهني على رسم رؤية  -

تمع وعلى مواجهة الصعوبات.   متوازنة لدور الشركات يف ا
أصبح اإلفصاح البيئي أكثر منطية باستخدام نظم التدقيق  -

اهم يف حتسني السمعة اجليدة واملراجعة واملكافآت اليت تس
  للشركات.

ترجع مؤشرات األعمال املستدامة ملوضوع االبتكار وإدارة  -
اجلودة والسمعة اجليدة للشركات والعالقات مع املسامهني 
واألداء البيئي وكل ذلك ميكن مجعه ضمن تقرير واحد 

  ومتكامل.

  

لة العربية املصدر: عصام فهم العربيد، احملاسبة عن التنمية املستد امة من منظور الشركات اإلنتاجية، ا
لد عمان، األردن، لإلدارة،    .188 - 187، ص 2008، كانون األول (ديسمرب) 2، العدد 28ا
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دعوات تساند فصل مواضيع اإلفصاح البيئي عن املواضيع االقتصادية من اجلدول يتضح أنه توجد 

ا إال إن واالجتماعية األخرى ودعوات أخرى ترى ضرورة  دمج األنواع الثالثة يف تقرير واحد. ولكل جهة مربرا

ال تذهب إىل التوجه حنو الدمج وذلك بظهور مناذج  تطلب من الشركات القيام  طواعية آخر التطورات يف هذا ا

ة بوضع وتنفيذ السياسات واملمارسات، وإلزام نفسها مبعايري أداء بشأن خمتلف قضايا املسؤولية االجتماعي

للشركات. ويكون ذلك بإعداد ما يسمى بتقارير التنمية املستدامة أو تقارير االستدامة، ولعل النموذج الناجح 

املبادرة العاملية إلعداد التقارير واليت تسمى أيضا فيما يتعلق بقياس األداء الشامل للمؤسسات هو ما يطلق عليه ب

   .GLOBAL REPORTING INITIATIVE GRIمببادرة اإلبالغ العاملية 

 CERESمن طرف منظمة تسمى بائتالف االقتصاديات املسئولة بيئيا  1997"أنشئت سنة فقد 
ومهمتها تكمن يف الرفع من طرق التقرير للتنمية املستدامة  PNUE بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة

ر اخلصائص التالية وهي القابلية للمقارنة والدقة ملستوى يعادل تلك اخلاصة بالتقرير املايل حىت تتوفر يف تلك التقاري
ذه املهمة باملشاركة النشطة  1واملصداقية و وإمكانية التحقق من املعلومات املقدمة." وقد كلفت املبادرة 

كومية ومكاتب احملاسبة واملنظمات النقابية واملستثمرين وأصحاب املصاحل احلللمنظمات البيئية واالجتماعية غري 
نشرت نسخة أولية من املبادئ التوجيهية للتقرير عن التنمية املستدامة وبعد فرتة من  1999لعامل. يف سنة عرب ا

الشروحات الوافية التجارب واملشاورات املكملة، ظهرت النسخة الرمسية للمبادئ التوجيهية يف جوان من سنة 
موعة من الت  2002. وتعترب النسخة اليت نشرت سنة 2000 جارب والتحاليل والتشاور ومراجعة املبادئ كتكملة 

.  2002، مت إدخال عدة تعديالت على املبادئ التوجيهية لسنة 2007. ويف سنة 1999التوجيهية اليت صدرت سنة 
لس األورويب  كما جيب أن نشري أن كل من االتفاق العاملي لألمم املتحدة ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وا

م للوزراء وامل فوضية األوروبية واملنتدى االقتصادي العاملي اختذوا من هذه املبادئ التوجيهية مرجعا يف مراسال
بلد تعتمد على املبادئ التوجيهية يف وضع تقاريرها عن  21مؤسسة يف  130ألصحاب املصلحة كما أن أكثر من 

  التنمية املستدامة.
  
 

                                                
1 Michel CAPRON et Françoise QUAIREL, Reporting sociétal: limites et enjeux de la proposition de 
normalisation internationale «Global Reporting international », congrès de l’association francophone 
de comptabilité, Louvain Neuve, France, 22 mai 2003, p.3 
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خاض الكثري من الباحثني يف األدوات املستعملة أو املمكن استعماهلا يف قياس األداء الشامل   

للمؤسسات االقتصادية. "لقد حاول بعض املختصني دمج قياس األداء الشامل ضمن املعطيات اليت تقوم احملاسبة 

إدماج املعلومات غري املالية واخلاصة بالنشاط االجتماعي والبيئي ضمن بتقدميها ملختلف مستعمليها ويكون ذلك ب

وأطلقوا على هذه احملاولة باحملاسبة عن األداء البيئي واالجتماعي أو احملاسبة  1القوائم املالية للمؤسسة."

ذج ما يطلق لكن باحثني آخرين حاولوا اقرتاح مناذج أخرى ال متت للمحاسبة بصلة ومن هذه النمااالجتماعية. 

 Kaplan et Nortonلصاحبيها كابالن ونورتن  Balacend Scorecard BSC عليه بتسمية بطاقات األداء املتوازن

  SKANDIA NAVIGATOR.2وذلك لوحة القيادة اليت تسمى ب سكانديا نافيقاتور  

 

االجتماعية. وميكن سرد جمموعة منها مركزين  املسئولية عن سبةباحملا اخلاصة والتعاريف املفاهيم تعددت لقد

  على تقدميها وفق تسلسلها التارخيي. 

ا "احملاسبة اليت ختتص بتحديد وقياس وحتليل النتائج االجتماعية  عرفت احملاسبة االجتماعية على أ

جتماعي للوحدة يف صورة تقارير تعرض واآلثار االقتصادية ملعامالت الوحدة التنظيمية وبيان أثرها على األداء اال

ا "عملية انتخاب واختيار املتغريات  "3على قراء املعلومات الداخليني واخلارجيني ذوي االهتمام. وعرفت على أ

واملقاييس واإلجراءات اليت تتعلق باألداء االجتماعي للمنشأة واملفيدة يف توصيل هذه املعلومات للمجموعة 

ا "نظام معلومات أو منهج يهدف  "4ل املنشأة أو من خارجها.املختصة سواء من داخ كما عرفت أيضا على أ

تمع سواء كانت اختيارية أو إجبارية وسواء كان تأثريها  ا اليت هلا تأثري على ا إىل قياس نشاطات املنشأة وقرارا

                                                
1 Marc BOLLECKER et Pierre MATHIEU, l’évolution des systèmes de mesure de la performance 
vers la dimension sociétale: une lecture conventionnaliste, 14eme congrès de l’association de gestion 
des ressources humaines, UQAM-ESG, Montréal, Canada, 2004, p.7 
2 Christophe GERMAIN et Stéphane TREBUCQ, Op.Cit., p. 

جمھوریة مصر عبد العزیز رجب، اإلطار العام لنظریة المحاسبة االجتماعیة االقتصادیة، مجلة العلوم االجتماعیة، القاھرة،   3
  .132، ص.  1981دیسمبر العربیة، 

، ص.  1983ماي جمھوریة مصر العربیة، ود، اإلطار المتكامل للمحاسبة االجتماعیة، المجلة العلمیة لتجارة األزھر، منصور محم 4
76.  
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ية سواء داخل املنشأة أو خارجها مبا داخليا أو خارجيا، وتوصيل نتائج القياس هذه إىل اجلماعات االجتماعية املعن

تم بتحديد املبادالت أو األنشطة  "1ميكنها من تقييم األداء االجتماعي للمنشأة. ا "احملاسبة اليت  وعرفت على أ

دف إىل حتديد نتيجة أعمال  "2ذات املضامني االجتماعية. ا"فرع من فروع احملاسبة اليت  وعرفت أيضا على أ

تمع املختلفة وليس فقط املنظمة ومركزه ا املايل من خالل مدخل اجتماعي باعتبار أن املنظمة هلا عالقة بفئات ا

ا  "3مصاحل املالكني.  االجتماعي وحتليل األداء بقياس ختتص اليت األنشطة جمموعة"فهناك من عرفها على أ

م غرضب املختصة وذلك والطوائف للفئات املعلومات وتوصيل تلك األعمال ملنظمات  القرارات اختاذ يف مساعد

وعرفت أيضا على أنه "يتعلق األمر بنظام إعالم يهدف إىل التعبري عن  .4"املنظمات لتلك االجتماعي األداء وتقييم

تمع على املؤسسة.  املسامهة، السلبية أو اإلجيابية للمؤسسة يف بيئتها، وعلى العكس من ذلك التعرف على آثار ا

تمعية واألخذ عليها أن تسمع إل ا يف امليادين االجتماعية وا دارة املؤسسة يف نفس الوقت أن تسري مسؤوليا

 "5باعتبار أطرافها املعنية.

 Stéphaneستيفان تريباك  من خالل جمموعة التعاريف املذكورة أعاله، يتضح أن التعريف األخري لصاحبه

TREBUCQ وذلك لالعتبارات  اخرى املذكورة، بل هو أدق منهيشمل كل املفاهيم اليت وردت يف التعاريف األ

  التالية: 

 اعتبار احملاسبة كنظام معلومات وهذا ما مل يرد يف التعاريف األخرى. )1

اعتبار احملاسبة االجتماعية ذات بعد جمتمعي وليس ذات بعد اجتماعي فقط معتربا إياها أداة قياس  )2

تمع بصفة عامة وال حي  صرها فقط يف دورها االجتماعي.أثر نشاط املؤسسة على ا

                                                
محمد أمین عبد هللا قاید، نحو مبادئ متعارف علیھا لمحاسبة المسؤولیة االجتماعیة، مجلة المحاسبة و التأمین، كلیة التجارة القاھرة،  1

  . 219، ص.  1985، سنة 32، العدد 24السنة ، جمھوریة مصر العربیة
ولید ناجي الحیالي، إجراءات القیاس المحاسبي لتلوث البیئة، مجلة التعاون الصناعي في الخلیج العربي، دوریة محكمة تصدرھا   2

  .36، ص.  1998، جانفي 71العدد االمارات العربیة المتحدة، منظمة الخلیج لالستشارات الصناعیة، 
، ص.  2000، سنة 114العدد األردن، د مطر، محاسبة المسؤولیة االجتماعیة، مجلة المجمع العربي للمحاسبین القانونیین، محم  3

50.  
 بقطاع الشركات المالیة في بالقوائم االجتماعیة المسئولیة عن المحاسبة في واإلفصاح القیاس تطبیق جربوع، مدى محمود یوسف 4

 /غزة قطاع في العامة المساھمة الشركات الصناعیة في المحاسبة أقسام ورؤساء المالیین المدیرین آلراء استكشافیة غزة: دراسة
   .2007 جانفي ،247األول،ص.   العدد عشر، الخامس اإلنسانیة، المجلد الدراسات اإلسالمیة: سلسلة الجامعة فلسطین، مجلة

5 Stéphane TREBUCQ, comptabilité sociétale et connaissance: quelle place en gouvernance ? Congrès 
de l’association française de comptabilité « congrès AFC », Lille, France, du 11 au 13 mai 2005, p.3. 
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اعتبار احملاسبة االجتماعية أداة قياس مدى مراعاة متطلبات أصحاب املصاحل، وهذا ما مل يرد أيضا  )3

 يف التعاريف األخرى.

االت التالية   : 1أما عن أهداف احملاسبة االجتماعية، فيمكن حصرها يف ا

 اخلاصة واملنافع عناصر التكاليف على فقط تشتمل ال ليتا للمنظمة االجتماعية املسامهة صايف وقياس حتديد )1

ا وإمنا للمنظمة، والداخلية  فئات على تأثري هلا واليت االجتماعية واملنافع اخلارجية التكاليف عناصر تتضمن أيضً

تمع.  ويرتبط األعمال. ملنظمات االجتماعي األداء قياس جمال يف التقليدية قصور احملاسبة من الدور هذا وينبع ا

 . احملاسيب القياس بوظيفة اهلدف  هذا

 مع تتمشى وأهدافها إسرتاتيجية املنظمة كانت إذا ما حتديد خالل من وذلك للمنظمة االجتماعي األداء تقييم )2

 أخرى، جهة من األرباح من معقولة نسبة لألفراد بتحقيق املنظمة طموح ومع جهة، من االجتماعية األولويات

 من اهلدف هلذا اجلوهري العنصر االجتماعية والرفاهية االقتصادية منظمات األعمال أداء بني العالقة ومتثل

ا اهلدف هذا ويرتبط االجتماعية احملاسبة أهداف  احملاسيب.  القياس بوظيفة أيضً

 ةوصح تعليم على قرارات املنظمة أثر، كاجتماعية آثار هلا واليت املنظمة ا تقوم اليت األنشطة عن اإلفصاح )3
 األداء عن املالئمة البيانات توفري ضرورة هذا اهلدف املوارد. ويظهر استهالك وعلى البيئة تلوث وعلى العاملني

 لألطراف البيانات هذه إيصال وأيضا االجتماعية، األهداف يف حتقيق مسامهتها ومدى للمنظمة االجتماعي

 بتوجيه األنشطة املتعلقة والعامة اخلاصة القرارات ترشيد أجل من سواء، حدٍ  على الداخلية واخلارجية املستفيدة

تمع، وجهة نظر أو من املستخدم نظر وجهة من سواء هلا األمثل النطاق وحتديد االجتماعية  هذا ويرتبط ا

 احملاسيب.  االتصال بوظيفة اهلدف

   قدم جمموعة من املقرتحات أمهها ما يلي:هناك من يوعن جماالت احملاسبة االجتماعية، ف
ا )1 االت اليت حدد القومية للمحاسبني بأمريكا. هذه  التابعة للجمعية االجتماعي األداء عن احملاسبة جلنة ا

ا يف أربعة   2:وهي جماالت األخرية حصر

تمع مع املنظمات تفاعل -  .ا

                                                
  . 247جربوع، نفس المرجع السابق، ص.   محمود یوسف  1
فصاح المحاسبي لألداء البیئي واالجتماعي، رسالة دكتوراه غیر نور الدین عبد هللا حمودة أحمد، نحو تطویر نموذج للقیاس واإل  2

  .88، ص.  2005منشورة، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة و المصرفیة، األردن، 
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 .البشرية املوارد تنمية يف املسامهة -

 .والبيئية الطبيعية املوارد تنمية يف املسامهة -

 .واخلدمات السلع جودة مبستوى ءاالرتقا -

 1:كالتايل وهي القانونيني جماالت أخرى وعددها ستة للمحاسبني األمريكي اقرتح املعهد كما

 البيئة -

  املتجددة غري املوارد -

 البشرية املوارد -

 املوردون -

 الزبائن -

تمع -  ا

 وتقارير قوائم تعد اليت اتالشرك على بعض ميدانية دراسة بإجراء قامت األمريكية فقد احملاسبة مجعية أما

ا تأصدر  فقد القياس واإلفصاح، أسس على التعرف أجل من وذلك اجتماعية ً  لألداء جماالت خبمسة تقرير

 :2هي االجتماعي

 البيئة على الرقابة -

 األقليات توظيف -

 العاملون -

 املنتج حتسني -

تمع خدمة -  ا

  

  
                                                

  .248جربوع، نفس المرجع السابق، ص.   محمود یوسف 1
  .248جربوع، نفس المرجع السابق، ص.   محمود یوسف 2
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  1:وهي أربعة جماالت مكونة من  مبجموعة وقد حددها أحد الباحثني

ال هذا يتضمن :العاملين مجال -  تساهم بشرية فيها كموارد العاملني األشخاص على املنظمة أنشطة تأثري ا

 وظروف وضع حتسني على تعمل األنشطة اليت تشمل فهي وبالتايل املنظمة، أهداف حتقيق يف فعالة بصورة

 الصناعي، األمن وسائل تقدمي العمل، ظروف جمانًا، حتسني للعاملني العالج كتقدمي عام بشكل العاملني

ال هذا وميثل  .االجتماعية احملاسبة من جماالت جماال داخليا ا

 ممارسة عن النامجة اآلثار السلبية من احلد إىل دف اليت االجتماعية األنشطة جمموعة يشمل :البيئة مجال -

 واحملافظة باملنظمة احمليطة البيئة سالمة على دف احملافظة وذلك البيئة، على تؤثر واليت لنشاطها املنظمة

ال ويعترب لطبيعية ا املوارد على ا االجتماعية احملاسبة جماالت أهم من هذا ا ً  على أضرار من يسببه ملا نظر

 الضوضائي. والتلوث والرتبة، واهلواء، املياه، مثل تلوث البيئة

 ا هذا على املستهلك، واحملافظة رضا يقحتق إىل دف اليت األنشطة يشمل  :المستهلك حماية مجال -

 الالزمة البيانات وتوفري اإلعالن، والصدق يف املستهلك، خداع وعدم املنتج، أمان بزيادة كاالهتمام لرضا

 االستخدام. صالحية ومدة املرتبطة وحدودها واملخاطر االستخدام طريقة حيث من املنتج عن

 كتشغيل بشكل عام للجمهور فائدة حتقيق إىل دف اليت األنشطة جمموعة يشمل :المجتمع مجال -

ال إفساح والعجزة، املعاقني  يف املسامهة املنطقة، حضانة ألطفال إقامة للتدريب، اجلامعات طلبة أمام ا

 للمجتمع. االقتصادية الرفاهية وحتقيق تنمية يهدف إىل هذا وكل اخلريية، اجلمعيات دعم الصحية، الرعاية

  املقرتحات األربعة املذكورة أعاله، يتأكد الباحث مما يلي:  من خالل مقارنةو 

كل املقرتحات تتشابه فيما بينها، حيث تأيت البيئة الطبيعية يف قمة الرتتيب حسب االهتمامات ويليها  )1

تمع بصفة عامة.  العمال مث الزبائن وأخريا ا

                                                
  .249 - 248مرجع السابق، ص.  جربوع، نفس ال محمود یوسف 1
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ة االجتماعية هي أداة لقياس كل املقرتحات تركز على أهم أصحاب املصاحل، مما يؤكد أن احملاسب )2

 املسؤولية االجتماعية للشركات. 

 

منوذجا لقياس األداء أطلق عليه بطاقة  1992سنة  Norton & Kaplanاقرتح كل من نورتن وكابالن 

نب املايل أبعادا أخرى تتعلق بكل من العمالء األداء املتوازن لتوسيع إطار قياس األداء ليشمل باإلضافة إىل اجلا

  والتشغيل الداخلي للعمليات والنمو والتعلم.

ا " منهجا ديناميكيا يضم العديد من لقد كان نورتن وكابالن يعتربان بطاقة األداء املتوازن على أ

من القياسات املرتبطة بالنتائج  القياسات املالية جبانب القياسات غري املالية لألداء حيث ميكن اعتباره خليطا مركبا

والقياسات املرتبطة باألسباب. هذا املنهج حيتاج إىل رؤية متعمقة ملعرفة أسباب إرضاء حاملي األسهم اخلاصة 

بالشركة وأيضا معرفة الروابط بني السبب والنتيجة. وأن السبب الرئيسي وراء تطوير هذا النموذج هو تكوين قاعدة 

املناسب ألسهم الشركة، أي وضع إسرتاتيجية تطوير للعمل وليس نظام مراجعة إدارية  واقعية من أجل التوجه

  "1متوازنة.

فبطاقة األداء املتوازن هي "أداة للربط بني املقاييس املالية وغري املالية لألداء فإذا ما نظر إىل مفردات 

ا تتألف من مقاييس ومؤشرات مالية ومقاييس  ومؤشرات غري مالية. وقد كان الدافع ومؤشرات هذه األداة جند أ

الرئيسي وراء اقرتاح بطاقة األداء املتوازن متمثال يف قصور مقاييس األداء املالية اليت تتعلق باألجل القصري وتتسم 

بالطبيعة التارخيية وال تصلح للتعامل مع املستقبل وتتجاهل املعلومات اإلسرتاتيجية املتعلقة بكل من اجلودة وتنمية 

  "2وارد البشرية والبحوث والتطوير واالبتكار ورضا العميل.امل

                                                
جمھوریة مصر العربیة، أحمد عثمان، قمة األداء، سلسلة إصدارات بمیك، دار الطباعة المتمیزة، دافید السكل وروي بیكوك، ترجمة  1

  .  218، صفحة 1998
2 Armand DAYAN, manuel de gestion, Editions Ellipses/ Agence universitaire de la francophonie, 
« universités francophones AUF », France, 1999, p.875. 
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تمعي يف قياس األداء حيث   عندما مت تطوير منوذج بطاقات األداء املتوازن مل يكن حيتوي على البعد ا

  : 1يكان آنذاك الرتكيز يتم على أربعة أبعاد وه

  البعد املايل -

  بعد العمالء -

  بعد العمليات الداخلية -

  تعلم والنموبعد ال -

  والشكل التايل يوضح أبعاد بطاقة األداء املتوازن:

  : نموذج بطاقة األداء المتوازن19الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

املرجع: إنعام حمسن حسن زويلف وعبد الناصر نور، أمهية ومدى استخدام بطاقة العالمات املتوازنة يف 
لة األردنية يف إدارة األعمال، تقومي األداء: دراسة تطبيقية يف عينة من املصارف األ لد ، األردنعمان، ردنية، ا ا

  .31، ص.  2005، 2العدد  – 1
                                                

إنعام محسن حسن زویلف و عبد الناصر نور، أھمیة و مدى استخدام بطاقة العالمات المتوازنة في تقویم األداء: دراسة تطبیقیة في   1
  .31، ص.  2005، 2العدد  – 1جلد المعمان، األردن، عینة من المصارف األردنیة، المجلة األردنیة في إدارة األعمال، 

  رؤیة

  ورسالة

 الشركة

 البعد المالي

 أھداف  مقاییس  مستھدف  محقق

 بعد العمالء

 أھداف  مقاییس  مستھدف  محقق

 بعد العملیات الداخلیة

 أھداف  مقاییس  مستھدف  محقق

 نموبعد التعلم وال

 أھداف  مقاییس  مستھدف  محقق
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  :1وفيما يلي عرض هلذه األبعاد كما يلي
حتتوي بطاقة األداء املتوازن على البعد املايل، حيث أن النتائج املالية املختلفة متثل قيمة حلملة  البعد المالي: )1

ا تلخص نتائ ج التبعات االقتصادية القابلة للقياس لإلجراءات املتخذة فعليا يف أداء أعمال األسهم أل
الشركات ونشاطها. وتبني مقاييس األداء املايل إىل أي حد كانت اإلسرتاتيجية املقرتحة قابلة للتطبيق أو 

ييس األرباح التنفيذ، ومدى إسهامها يف حتسني اهلدف الرئيسي لإلنتاج، وعلى حنو منوذجي فإنه يتصل مبقا
لنتائج النشاطات األخرى على سبيل املثال، فإن البعد املايل يقاس من خالل قيمة الدخل التشغيلي، ومعدل 

  العائد على رأس املال العامل أو القيمة االقتصادية املضافة.
واليت من يوضح بعد العمالء مقاييس أداء متعددة لقياس خمرجات إسرتاتيجية املنشأة املصاغة  بعد العمالء: )2

م، وطرق كسب عمالء جدد بالنظر إىل رحبية العمالء، وحتديد  بينها رضا العمالء، وكيفية االحتفاظ 
حصة الشركة يف السوق من الشرائح املستهدفة. كما جيب أن تستهدف هذه اإلسرتاتيجية فهم طبيعة 

م ومن مث تزويدهم مبا يرغبون بالضبط، لكي حتقق وحدة الع مل من ذلك أكرب نسبة منو العمالء وحاجا
مبيعات ورحبية. ويعترب مقياس رضا العمالء من أهم املقاييس اليت تضعها الشركة وذلك ألنه حيدد ويعرب عن 
ا الشركة كما أن الرضا يتحقق نتيجة لألداء اجليد الذي تقوم به الشركة، وميكن  النتائج واألعمال اليت تقوم 

  خرى املتعددة منها:ربط هذا املقياس مع املقاييس األ
  حيافظ على استمرار تعامل العمالء مع الشركة ألطول فرتة ممكنة -
  يعترب مدخال لتعميق عالقة العمالء بالشركة -
  يقلل من حساسية العمالء جتاه أسعار السلع واخلدمات اليت تقدمها الشركة. -
ات الداخلية احلامسة اليت جيب على يف هذا البعد، حيدد املديرون التنفيذيون العملي بعد العمليات الداخلية: )3

املؤسسة أن تتفوق فيها. ومتثل العمليات الداخلية جمموعة النشاطات اليت تعطي الشركة ميزة تنافسية يف 
السوق، حيث إن العمليات الداخلية اليت حتددها اإلدارة تنطلق من بعد العمالء بشكل رئيسي، وذلك ألن 

احلصول على رضاه ووالئه واالحتفاظ به حيتاج إىل تقدمي الشركة للسلعة أو إيصال القيمة إىل العميل وبالتايل 
اخلدمة حسب املواصفات اليت حتق اإلشباع للمستهلك، وبالتايل يتحقق لديه قيمة نتيجة التعامل مع 

  الشركة، لذلك فإن الرباعة يف أداء العمليات الداخلية ستتحول إىل العميل.

                                                
إنعام محسن حسن زویلف و عبد الناصر نور، أھمیة و مدى استخدام بطاقة العالمات المتوازنة في تقویم األداء: دراسة تطبیقیة في     1

  .31  ، ص.2005، 2العدد  – 1المجلد عمان، األردن، عینة من المصارف األردنیة، المجلة األردنیة في إدارة األعمال، 
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البعد البنية التحتية اليت يتوجب على الشركة بناءها لتحقيق منو وحتسن  حيدد هذا بعد التعلم والنمو: )5
طويل املدى. إن جوانب بعد العمليات الداخلية، وبعد العمالء حتدد العوامل التنافسية األكثر حسما 

  بالنسبة لنجاح الشركة احلايل واملستقبلي، وإن إمكانات الشركة احلالية:
 التكنولوجيا املستخدمة -

  النظم واألعمال كفاءات -
  والشكل املوايل يوضح بإجياز ترابط األبعاد األربعة فيما بينها: 

  : ترابط أبعاد بطاقة األداء المتوازن20الشكل رقم 

العائد على الرأسمال المستثمر

وفاء الزبائن

إشباع رغبات الزبائن

شروط التسلیم وآجال  احترانم

جودة العملیات الداخلیة مدة العملیات الداخلیة

الموارد البشریة ادماجكفاءة الید العاملة

ظروف عمل مناسبة

البعد المالي 

بعد الزبون

بعد العملیات الداخلیة

بعد التعلم والنمو

  
Source: Robert S. KAPLAN et David P. NORTON, comment utiliser le tableau de bord 

prospectif, Editions d’Organisation, Paris, France, 2001, page 110  
  : 1إن منوذج بطاقات األداء املتوازن يستدعي توفر جمموعة متطلبات من أجل تطبيقه وتتمثل أمهها يف 

التحديد الواضح لألهداف اإلسرتاتيجية. حيث أن هذه األخرية تعترب احملور األساسي لتطبيق بطاقة األداء  )1
  جيب أن يتوفر يف األهداف جمموعة من املعايري أمهها:املتوازن. كما 

                                                
  .31إنعام محسن حسن زویلف و عبد الناصر نور، نفس المرجع السابق، ص.    1
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  األمهية اإلسرتاتيجية واليت تعين أن يرتبط اهلدف مبيزة تنافسية -
إمكانية حتقيق األهداف مما يعين ضرورة أن تكون األهداف قابلة للتحقيق وحمددة على ضوء  -

  اإلمكانات املتاحة 
  اءات اليت متكن من حتقيق األهداف املرسومةدرجة التأثري واليت تعين توفر اإلمكانات والكف -
القياس والذي يقصد به قابلية كل األهداف للقياس الكمي أو الكيفي من خالل مؤشرات ومقاييس  -

  مناسبة
ا  -   متاحة للتحقيق املطلوبة املوارد تكون أنجدوى التنفيذ واملراد 

 األداء، لقياس نظام وليس إسرتاتيجي إدارة كنظام ناملتواز  األداء بطاقة استخدام يعين وهذا النظم: مبنهج األخذ )2

 املبادئ تطبيق يف تسهم متكاملة منظومة شكل يف املتوازن األداء لبطاقة األربعة اجلوانب دمج يتطلب وهذا

  ذلك: يوضح التايل والشكل النظام. هذا عليها يقوم اليت األساسية

   المؤسسة بإستراتيجية المتوازن األداء بطاقة أبعاد عالقة :21 رقم الشكل

الرؤیة واإلستراتیجیة

البعد المالي

بعد العملیات الداخلیةبعد الزبون

بعد التعلم والنمو

حتى نحقق رؤیتا اإلستراتیجیة،
كیف یجب أن نظھر أمام زبائننا 

كیف ینظر إلینا المساھمون

حتى نتمكن من أرضاء المساھمین والعمالء،
 بھاما ھي العملیات الداخلیة التي یجب أن نتمیز  

حتى نحقق رؤیتنا اإلستراتیجیة،
كیف ندیر قدرتنا على التغییر؟ 

مؤشرات اجتماعیة 
متغیرات خاصة بالموارد البشریة

 
Source: Gérald NARO, Contrôle de gestion et structuration des politiques sociales des 

entreprises Editions L’Harmattan, France, 2004, page97. 
 املنافسة كشدة األعمال بيئة يف للتغريات ابةاستج ذلك ويكون املتوازن: األداء بطاقة الستخدام الدافعية وجود )3

 التغريات، هذه ملواجهة فاعلية أكثر وأدوات أساليب عن البحث ضرورة أوجدت اليت العمالء رضا على والرتكيز

 األعمال بيئة ظل يف األداء وتقييم قياس يف استخدامها يتم اليت األساليب أحد هي املتوازن األداء بطاقة أن ذلك

  احلالية.
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 اليت الزمنية واملدة النظام يف التعقيد وجودباإلضافة إىل وجود صعوبات يف تطبيق بطاقة األداء املتوازن أمهها 

فقد القى هذا النموذج انتقادات شديدة منها جتاهله للبعدين االجتماعي والبيئي يف قياس  لتطويرها، يتطلبها
ت على هذا النموذج، حيث أنه باإلضافة إىل األبعاد ، يف إدخال تعديال2001األداء. "ونتيجة لذلك، شرع سنة 

تمعي وأصبح النموذج يسمى ببطاقة األداء  األربعة اليت اقرتحها كابالن ونورتن مت إدماج بعد خامس وهو البعد ا
  هذا النموذج يأخذ الشكل التايل:  Sustainability Balanced Scorecard « SBSC »".1املتوازن املستدامة 

  : نموذج بطاقة األداء المتوازن المستدامة22رقم  الشكل

   

  

  

  

  

املرجع: رضوان حممد العنايت، بناء منوذج قياس وتقومي أداء شركات املقاوالت األردنية باستخدام بطاقة 
، 2004األردن، ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، -رسالة دكتوراه غري منشورة  –العالمات املتوازنة 

  .39ص.
لقد حاول الكثري من الباحثني جعل بطاقة األداء املتوازن اليت اقرتحها كل من نورتن وكابالن أداة "

تستعمل يف تطبيق اسرتاتيجيات املسؤولية االجتماعية للشركات أو بعبارة أخرى جعلها أداة لقياس األداء الشامل 
 وفيج  2001سنة   Biekerلباحثني هناك بيكر للمؤسسة بدال من االكتفاء يقياس األداء املايل فقط. ومن هؤالء ا

Figge وزينقاالس  2002سنةZingales  2004.2سنة "  
م مل يتفقوا على الكيفية اليت  وعلى الرغم من اتفاق الباحثني الثالثة على التسمية املذكورة أعاله، اال أ

ا إدماج األبعاد البيئية واالجتماعية ضمن بطاقة األداء املتوازن  ال، ميكن التفرقة بني يتم  األصلية. يف هذا ا
  :  3ثالثة طرق خمتلفة يف عرض بطاقة األداء املتوازن املستدام

                                                
رسالة  –رضوان محمد العناتي، بناء نموذج قیاس و تقویم أداء شركات المقاوالت األردنیة باستخدام بطاقة العالمات المتوازنة  1

  .38، ص.  2004األردن،  عمان،، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، -دكتوراه غیر منشورة 
2 Michel CAPRON et Françoise QUAIREL, Op.Cit., p.13 
3 Gérald NARO et Florence NOGUERA, L’intégration du développement durable dans le pilotage 
stratégique de l’entreprise : enjeux et perspectives des « Sustainability Balanced Scorecards », Revue 
de l’organisation responsable, Edition ESKA, Paris, France, 2008/1 - Volume 3, p. 28. 

 

 

 الزبائن

 البیئة المجتمعیة
 القوى البشریة العملیات التشغیلیة

 األداء المالي
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ترك النموذج االصلي املقرتح من طرف نورتن وكابالن على حاله ولكن يتم إضافة املؤشرات البيئية  )1
 . Biekerالباحث بيكر  واالجتماعية ضمن األبعاد األربعة التقليدية للنموذج. وهذا ما ذهب إليه

تمع والبيئة من أجل توسعة  )2 تمع أو ا إضافة بعد خامس إىل األبعاد األربعة التقليدية ويسمى ببعد ا
تمع والبيئة يف قياس األداء. يف  حقل العوامل اليت تراعيها بطاقة األداء املتوازن والرتكيز على أمهية ا

ألداء املتوازن هو اجلانب املايل لكن إدماج العناصر البيئية هذه الطرقة يبقى اهلدف األمسى لبطاقة ا
  واالجتماعية يسمح بصياغة وتطبيق إسرتاتيجية تأخذ بعني االعتبار هذين املتغريين. 

صياغة منوذج خاص ببطاقة األداء املتوازن املستخدم كتكملة لبطاقة األداء املتوازن التقليدية ولكن  )3
 إسرتاتيجية التنمية املستدامة من خالل وضع أهداف اجتماعية وبيئية. تستعمل فقط يف متابعة تنفيذ 

صلي املقرتح من طرف نورتن وكابالن على حاله ترك النموذج األحول والشكل املوايل يعطي مثاال 
  .ولكن يتم إضافة املؤشرات البيئية واالجتماعية ضمن األبعاد األربعة التقليدية للنموذج

  لبطاقة األداء المتوازن المستدام  Biekerيكر : نموذج ب23الشكل رقم 
  البعد املايل 

  بعد الزبون 
  
  

  بعد العمليات الداخلية
  
  
  

  بعد النمو والتعلم 
  
  

 Michel APRON et Françoise QUAIREL, Evaluer les stratégies de développementاملرجع: 
durable: l’utopie mobilisatrice de la performance globale, ROR - revue de l’organisation 

responsable - RESPONSIBLE ORGANIZATION REVIEW, Éditions ESKA, Paris, France, 
N° 1, AVRIL 2006, page 12. 

استعمال المعدات 
والطاقة التي تخلق 

 القیمة

تحكم كلي في تكالیف 
 الفضالت

التحكم في تكالیف 
 التخزین

 التحكم في الفضالت

تخفیض استعمال 
 المعدات

 التحكم في عملیات التدویر

التحكم في استعمال المواد 
 الخطرة

 إشباع رغبات العمال
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وخالصة هلذا احملور البد من التوضيح أن "منوذج بطاقة األداء املتوازن املستدام ال تعترب نظام بقياس 
تمعية إىل األداء و  التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة ولكنه أداة يقرتح التوسع يف قياس األداء بإضافة األبعاد ا

  "1املايل واالقتصادي للمؤسسة.
 

 SKANDIA NAVIGATOR  

من طرف الباحثني  افقد "مت تطويره  SKANDIA NAVIGATORأما عن أداة سكانديا نافيقاتور 

ا النظرية من مفهوم  1997وكان ذلك سنة  EDVINSON & MALONEأدفينسن ومالون  اليت تستمد قاعد

    2الرأس املال الفكري."

 1999سنة  SKANDIAلقد قام هذان الباحثان باختبار هذه األداة ألول مرة لدى شركة سكانديا 

ألدوات املستعملة يف قياس أداء املؤسسة هو أنه "حيتوي على بعد لذلك بقي حيمل امسها. أما ما مييزه عن باقي ا

خاص باملسؤولية االجتماعية، ذلك أن أهم ابتكار جاءت به هذه األداة هو االهتمام الكبري باملوارد البشرية حيث 

بالعنصر  أنه مت مراعاة ودمج جزء مهم خاص باألداء االجتماعي واملتعلق باألفراد. وعليه، فإن البعد املتعلق

البشري حضي باالهتمام الالزم من خالل الرتكيز على قياس كفاءة وقدرة األفراد واملتطلبات اليت جيب على 

   3املؤسسة أن توليها هلم حىت تضمن تأهيلهم."

ويعتمد النموذج الذي مت تطويره وتطبيقه على مستوى شركة سكانديا من طرف الباحثني على "جتزئة 

فرعني، األول  ويطلق عليه اسم الرأمسال البشري والثاين ويطلق عليه اسم الرأمسال اهليكلي،  الرأمسال الفكري إىل

                                                
المستدامة،  التنمیة في األعمال منظمات دور المتوازن لتفعیل األداء بطاقة في البیئي األداء مؤشرات الحلیم، دمج عبد راضى نادیة  1

  .29، ص.  2005، دیسمبر 21، كلیة التجارة جامعة األزھر، جمھوریة مصر العربیة، العدد مجلة العلوم االقتصادیة و اإلداریة
2 Nathalie CRUTZEN et Didier VAN CAILLIE, Le pilotage et la mesure de l’empreinte sociétale de 
l’entreprise grâce à la Balanced Score Card: entre adaptation et évolution radicale du modèle de 
Kaplan et Norton, Ecole de gestion de l’université de Liège: cahier de recherche, Belgique, Novembre 
2007 / N° 200711/04, p.7 
3 Christophe GERMAIN et Stephen GATES, le niveau de développement des indicateurs de la 
responsabilité sociale dans les outils de pilotage de contrôle de gestion: une analyse des pratiques des 
entreprises, 28eme congrès de l’association française de comptabilité « Comptabilité et environnement », 
Poitiers, France, 23-25 mai 2007, p.2    
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وهذا األخري مقسم بدوره إىل رأمسال تنظيمي ورأمسال عمالء. وينقسم الرأمسال التنظيمي إىل رأمسال اإلبداع 

  " 1والتطور ورأمسال العمليات الداخلية.

 وهذا ما ميثله الشكل املوايل: 

  SKANDIA NAVIGATORسكانديا نافيقاتور : نموذج 24لشكل رقم ا

االجمالیةالقیمة 

الرأسمال المالي الرأسمال المعرفي

رأسمال عیني  رأسمال نقدي رأسمال بشري  رأسمال ھیكلي 

كفاءة  تصرفات
ذكاء تشاركیةعالقات 

عملیات 
و تطویر ابداع

رأسمال عمالء رأسمال تنظیمي 

 
Source: Gérald NARO, Dépasser la mesure de la création de valeur pour l’actionnaire. 

Pourquoi ? Comment ?, journée d’étude sur la mesure de la performance globale, ESDES, 
Université Catholique de Lyon, France, 29 mars 2007, page4.  

 

فيما بعد بتطوير النموذج حيث أصبح حيتوي  EDVINSON & MALONEوقد قام أدفينسن ومالون 

ال املايل وجمال  االت يف ا على "مخسة جماالت واليت يف جمملها تكون الرأمسال املعريف للمؤسسة. وتتمثل هذه ا

ء وجمال العمليات الداخلية وجمال التعلم والنمو وجمال املوارد البشرية. وتقع املوارد البشرية يف قلب النموذج العمال
                                                
1 Florence NOGUERA et Djamel KHOUATRA, gestion des ressources humaines et création de valeur 
organisationnelle: concepts et outils de mesure, congrès de l’association francophone de la gestion des 
ressources humaines, du 1 au 4 septembre 2004, Ecole des Sciences de Gestion, Université du Québec, 
Montréal,  canada, p.5. 
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االت األربعة األخرى معتربين املوارد البشرية  حيث يعتربها الباحثان الوسيلة الوحيدة اليت تسمح بتغذية باقي ا

ال الوحيد الذي خيلق القيمة للمؤسسة.   هذا ما يوضحه الشكل التايل: " و 1ا

  SKANDIA NAVIGATOR: األبعاد الخمسة لنموذج سكانديا نافيقاتور 25 الشكل رقم

البعد المالي 

بعد الزبائنالبعد البشري بعد العملیات 

بعد النمو والتطور

ري
بش

ل ال
سما

لرأ
ا

الیوم 
غدا 

  
 ,Dominique FRAY et Fred GAULT, Mesures la gestion des connaissancesاملرجع: 

OCDE/Ministère de l’industrie du canada, canada, 2003, page 48. 
  

وفق هذا النموذج، "فإن الرأمسال البشري مرتبط بالقدرات املبنية على الكفاءات واليت ختص املوارد البشرية 

فقط. يف حني أن الرأمسال اهليكلي يرتبط بالقدرات املبنية على باقي األصول واليت ال متت بأي صلة باملوارد 

اتيجية وفق هذا النموذج يكمن يف قدرة املؤسسة على إدماج الكفاءات البشرية. إن أهم عنصر يف العملية اإلسرت 

الفردية للموارد البشرية. وبذلك حياول النموذج ترمجة أو حتويل جزء من الرأمسال البشري إىل رأمسال هيكلي ويكون 

                                                
1 Florence NOGUERA, Djamel KHOUATRA, Op.Cit., p.6. 
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ن النوعني من ذلك بإعطاء قيمة للرأمسال البشري وكذلك باعتماد واسطة أسلوب إدارة متناسق ومرتابط بني هذي

  " 1الرأمسال.

تطوير هذا النموذج وذلك بإدماجه ضمن نظام  2001عام   MARTORYحاول الباحث مارتوري وقد "

مراقبة التسيري للمؤسسة معتربا أن مراقبة التسيري االجتماعية هي إحدى مكونات نظام مراقبة التسيري. وكان هدف 

قيادة أدائها االقتصادي واالجتماعي يف آن واحد، حيث أن الباحث من القيام بذلك هو مساعدة املؤسسة يف 

مراقبة التسيري تتطلب االستعانة مبؤشرات مالية واقتصادية لتتبع وترية منو املؤسسة وإىل مؤشرات اجتماعية للحكم 

رة على املناخ االجتماعي السائد يف املؤسسة واحلكم على مستويات حتفيز املوارد البشرية بغرض احلكم على قد

  " 2املؤسسة على التطور.

ال تتمثل يف  MARTORYإن الفرضية اليت ينطلق منها الباحث مارتوري  أن األداء "يف هذا ا

االجتماعي ميكن احلكم عليه على املدى القصري وذلك بقياس الفعالية (قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها) 

ى املدى البعيد باحلكم على جودة االستثمارات االجتماعية والفاعلية (املوارد املستعملة يف حتقيق األهداف) وعل

ا املؤسسة واليت ميكن احلكم عليها مبؤشرات أخرى مثل التكلفة التارخيية لعمليات التوظيف اليت  اليت قامت 

ا املؤسسة.   " 3قامت 

ال يقرتح الباحث مارتور  باستعانة قياس وتقييم األداء االجتماعي للمؤسسة  MARTORY ييف هذا ا

  : 4جبملة من املؤشرات أمهها 

 السياسة االجتماعية للمؤسسة  -

                                                
1 Grégory WEGMANN, les tableaux de bord stratégiques: une instrumentation du contrôle de gestion 
stratégique concepts, instrumentation et enquête, XI conférence de l’association internationale de 
management stratégique, Paris, France,  du 05 au 07 juin 2002, p.9. 
2 Laurent CAPPELLETTI, Contribution à l’audit et au contrôle de la responsabilité sociale de 
l’entreprise, 8e université de printemps de l’audit social, Pratiques d’audit social et de RSE dans la 
diversité de leurs environnements, Dakar, Sénégal 25, 26 & 27 mai 2006, p.73. 
3 Laurent CAPPELLETTI, Le contrôle de gestion socio-économique de la performance: enjeux, 
conception et implantation, revue Finance Contrôle Stratégie, Paris, France,  – Volume 9, N° 1, mars 
2006, p.140. 
4 Laurent CAPPELLETTI, Op.Cit., p.140. 
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 سياسة األجور للمؤسسة  -

 املناخ االجتماعي والتصرفات االجتماعية لألفراد -

 العالقات الثنائية بني العمال واإلدارة  -

 الصورة ومسعة املؤسسة من الداخل -

 الصورة ومسعة املؤسسة من اخلارج -

ادفينسن ومالون ر عن املؤشرات اليت يقرتحها هذا الباحث فقد حاول كل من وعلى العموم، وبغض النظ

EDVINSON & MALONE  تقدمي مجلة من املؤشرات تستعمل يف احلكم على األداء الشامل للمؤسسة مثل

  ما يوضحه الشكل املوايل: 

  : بعض مؤشرات قياس األداء المقترحة حسب نموذج سكانديا نافيقاتور26 الشكل رقم

البعد املايل 
العمال/جمموع األصول

العمال/األرباح
العمال/األرباح

بعد الزبون 
احلصة السوقية

عدد حسابات الزبائن
م املؤسسة عدد الزبائن الذين فقد

عدد الزبائن/جمموع األصول
مؤشر إشباع رغبات الزبائن

بعد العمليات 
رقم األعمال/املصاريف اإلدارية

رقم األعمال/تكلفة األخطاء اإلدارية
.اخل

بعد التعلم والنمو
عدد العمال/ مصاريف التكوين والتدريب 

مؤشر إشباع رغبات العمال
جمموع األصول/مصاريف الوظيفة التسويقية

عدد الزبائن/مصاريف الوظيفة التسويقية

 
Source: Gérald NARO, Contrôle de gestion et structuration des politiques sociales des 

entreprises Editions L’Harmattan, Paris, France, 2004, page123. 
 EDVINSON & MALONEادفينسن ومالون باملقارنة مع منوذج بطاقات األداء املتوازن نالحظ "أن 

وذلك بتقدمي لوحة قيادة  1992حاوال الذهاب إىل أبعد ما اقرتحه كابالن ونورتن يف النموذج الذي قدماه سنة 

تستعمل يف مراقبة التسيري تسمح بقياس األداء االجتماعي للمؤسسة بواسطة االهتمام بالعنصر البشري كل تقدم 

  "1معلومات ميكن لكل أصحاب املصاحل أن تستفيد منها.

                                                
1 Marc BOLLECKER et Pierre MATHIEU, L'évolution des systèmes de mesure de la performance 
vers la dimension sociétale: une lecture conventionnaliste, Cahier de Recherche n°01/05, centre 
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من هذا الفصل يستخلص أربعة أمور أساسية، األول خاص مبفهوم األداء والثاين خاص باملؤشرات 

  والثالث خاص بأدوات قياس وتقييم األداء والرابع خاص باإلفصاح عنه. 

ي إىل األداء تطور مفهوم األداء من األداء املايل والتشغيلمن غم تبني وأنه بالر أما عن مفهوم األداء، فقد 

، أي أن املفهوم التقليدي لألداء يبقى دائما هو النتائج املالية ركزة علىدائما ماملؤسسات االقتصادية الشامل تبقى 

   الطاغي.

ضبط قائمة تشمل كافة املؤشرات اليت تسمح الرغم من تطور مؤشرات إال أن بالنسبة للمؤشرات، فبو 

وهذا الختالف األنشطة اليت متارسها املؤسسات، وبالتايل فإن  لغايةتبقى مشكلة صعبة لبقياس األداء الشامل 

ال مفتوح أمام توحيد املؤشرات اخلاصة مبختلف القطاعات االقتصادية، وهذا ما بادرت املبادرة العاملية  ا

  لإلفصاح القيام به. 

احملاسبة االجتماعية  الشامل، فقد تبني أن األدوات أيضا تطورت مع أما عن أدوات قياس وتقييم األداء

ا غري قادرة على قياس مدى تأثري إىل بطاقات األداء املتوازن املستدام نشاط املؤسسة االقتصادية على  إال أ

تمع.   ا

وأخريا بالنسبة لإلفصاح عن األداء الشامل، فعدم وجود اإللزام باإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية يقلل 

ا لذلك بادرت  الكثري من الدول بإصدار القوانني امللزمة بذلك وبفرض العقوبات على املدراء من االهتمام 

ال.    املقصرين يف هذا ا

                                                                                                                                                   
d’analyse et de recherche en gestion des organisations «CARGO », Université de Mulhouse, France, 
2005, p.6.  
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مية بعد عرضنا يف الفصول السابقة للقسم النظري والذي تطرقنا فيه إىل خمتلف جماالت التنظري حول التن

املستدامة وعالقتها باملؤسسة وبكيفية إدماج أبعادها يف إدارة املؤسسة االقتصادية وحول كيفية التحكم يف أداء 

املؤسسة االقتصادية اليت تراعي وتدمج هذه األبعاد، نقوم يف هذا القسم بدراسة انعكاسات إدماج أبعاد التنمية 

  االقتصادية.  املستدامة على التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة

قطاع اليف إطار األهداف اليت تسعى الدراسة إىل حتقيقها، سنقوم بإجراء دراسة ميدانية على مؤسسات 

صناعة االمسنت يف اجلزائر وهذا من أجل التعرف على مدى اهتمام مسريي هذه املؤسسات بأبعاد العمومي ل

ا يف دجمها ض م اإلدارية وعلى عالقة إدماج هذه األبعاد التنمية املستدامة وعلى الكيفية اليت ينتهجو من اهتماما

    بأداء مؤسسات القطاع.

ال، حيث أنه من خالل  ومن خالهلا سنحاول الوقوف على واقع هذه املؤسسات االقتصادية يف هذا ا

ا هؤالء املسريون يف االهتمام بأبعاد التنمية امل ستدامة. كما هذه الدراسة سنحاول معرفة الكيفية اليت يستعني 

ستقوم باختبار مدى صدق وصحة أو خطأ الفرضيات اليت قام عليها هذا البحث. ويف األخري سنحاول اخلروج 

ببعض االستنتاجات ومنه تقدمي بعض املقرتحات اليت نراها ضرورية لتسهيل عملية االهتمام بالتنمية املستدامة من 

  طرف املؤسسات حمل الدراسة.
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الذي تنشط فيه هذه املؤسسات القطاع باملؤسسات املدروسة وكذلك واقع ف يالتعر يتناول هذا الفصل 

ويكون ذلك يف املبحث ، من خالل التعرف على ما مييزه حاليا وعلى أفاقه املستقبلية على املدى املتوسطوذلك 

ذا بيف املبحث الثاين، فسنقوم . أما األول التعرف على أهم املربرات اليت حفزت الباحث وقادته إىل االهتمام 

سنقوم . أما اإلطار املنهجي للدراسة والذي خصصنا له املبحث الثالث فالقطاع من أجل إجراء دراسته التطبيقية

ا سنتطرق إىل جمت، كما بعرض وتقدمي مشكلة وأسئلة البحث وفرضياتهفيه  مع ومفردات الدراسة وإىل متغريا

ا وأساليب التحليل اإلحصائي املستعملة وأدوات االختبار اإلحصائي وأيضا  وحدودها منهج الدراسة وأدوا

  للفرضيات. 
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بالدراسة. فاملطلب  من خالل هذا املبحث سنحاول التعريف بالقطاع الصناعي الذي تناوله هذا البحث

األول يعرفنا باملؤسسات اليت كونت مفردات الدراسة. واملطلب الثاين يعرفنا بالواقع احلايل لسوق االمسنت باجلزائر. 

  أما املطلب الثالث فيعطينا فكرة عن األفاق املستقبلية لتطور القطاع.  

 

 العمومي لصناعة االسمنت في الجزائر تنظيم القطاع  .1

على شكل جممعات صناعية  ا، كان القطاع العمومي لصناعة االمسنت يف اجلزائر منظم2010قبل سنة 
معات تابعة شركة تسيري املسامهات امسنت اجلزائر  . كما أن كل جممع من « GICA »جهوية وكل هذه ا

معات اجلهوية ميتلك جمموعة من املصانع و    فق ما ميثله اجلدول املوايل : ا
  : المؤسسات الوطنية لصناعة االسمنت في الجزائر 10الجدول رقم 

 الفروع المجمع

 ERCEجممع االمسنت للشرق اجلزائري 

 مؤسسة االمسنت لعني الكبرية سطيف 
 مؤسسة االمسنت حامة بوزيان قسنطينة

 مؤسسة االمسنت حجار السود سكيكدة
 عني توتة باتنةمؤسسة االمسنت 

 ERCCجممع االمسنت للوسط اجلزائري 
 رايس محيدو –مؤسسة امسنت اجلزائر 

 مؤسسة امسنت املتيجة البليدة
 مؤسسة امسنت سور الغزالن 

 ERCOجممع االمسنت للغرب اجلزائري 
 مؤسسة االمسنت زهانة 

 مؤسسة االمسنت بين صاف
 مؤسسة امسنت سعيدة 

 ECDEية العمومية لصناعة االمسنت ومشتقاته بالشلف املؤسسة االقتصاد

 من إعداد الباحث
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، أقرت السلطات العمومية يف اجلزائر تنظيما جديدا يقضي حبل شركة تسيري 2010ابتداءا من سنة 

معات الصناعية على املصانع، حيث أنه مت تأسيس شركة أم  « GICA »املسامهات امسنت اجلزائر  ورفع وصاية ا

، وبذلك مت الغاء مبدأ جهوية  GICAة تتبعها املصانع االثىن عشر مسيت بشركة اجلزائر لصناعة االمسنت واحد

  صناعة االمسنت يف اجلزائر.

  كل أسهم مصانع االمسنت االثىن عشر ما عدا:   GICAمتتلك شركة اجلزائر لصناعة االمسنت 

  أسهم املصنع.  من %10شركة امسنت بين صاف أين ميتلك جممع فرعون السعودي  )1

 من أسهم املصنع. ASEC  35%شركة امسنت زهانة أين متتلك الشركة املصرية أسيك )2

  %35اإليطالية  BUZZI UNICEMشركة االمسنت حلجار السود أين متتلك شركة بوزي إينيسيم  )3

 من أسهم املصنع 

 نع.من أسهم املص %35شركة االمسنت لصور الغزالن أين ميتلك نفس الشريك اإليطايل  )4

 من أسهم املصنع. %35الفرنسي   Lafargeالفارج جممعتلك ميشركة االمسنت للمتيجة أين  )5

باإلضافة إىل مصانع االمسنت، فيدخل ضمن حمفظة شركة تسيري املسامهات امسنت اجلزائر جمموعة من 

  الشركات متارس نشاطا آخر وهي: 

خمتصة يف توزيع مواد البناء، ميتلك  شركات توزيع مواد البناء: حيث يتبع لكل جممع صناعي شركة  )1

  من أسهم الشركة اليت تتبع له. %100كل جممع 

احملاجر واملختصة يف إنتاج وتوزيع احلصى والرمل، حيث توجد ثالثة حماجر  تتبع كل حمجرة جممعا   )2

 صناعيا. وميتلك كل جممع كل أسهم تلك احملاجر.

مع شريك أملاين حيوز على يتبع جممع الغرب شركة خمتصة يف صناعة اجلبس. هلذ )3 من أسهم  %50ا ا

 الشركة.

 شركتان خمتصتان يف خدمات الصيانة. )4
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مركزين خدميني، األول  خمتص يف تكنولوجيا مواد  « GICA »متتلك شركة اجلزائر لصناعة االمسنت  )5

معات  األربعة حصة يف ر  أمساهلا البناء والثاين خمتص يف التكوين يف مواد البناء. لكل جممع من ا

 %.25تقدر ب 

 شركة خدمية خمتصة يف تقدمي خدمات األمن واحلراسة. )6

  عدد المؤسسات التابعة للقطاع:  .2

ومؤسسة اقتصادية جهوية من ثالثة جممعات صناعية  القطاع العمومي بصناعة االمسنت يف اجلزائرتكون ي

قتصادية العمومية لإلمسنت للشلف عدد معني من املصانع يف حني يتبع املؤسسة االجممع لكل  ينتمي .عمومية

  مصنعا واحدا.

  الطاقة اإلنتاجية المتاحة:  .3

يوضح اجلدول املوايل الطاقة اإلنتاجية املتاحة وكذلك اإلنتاج الفعلي من مادة االمسنت من طرف 

معات الصناعية العمومية األربعة.   ا

  الطاقة التصميمية للمجمعات الصناعية العمومية لصناعة االسمنت في الجزائر :  11الجدول رقم 
  الطاقة التصميمية الشركة

 -طن– 
% 

 ERCC 2400 20,87 جممع صناعة اإلمسنت ومشتقاته للوسط

 ECDE 2000 17,40 ومشتقاته للشلف جممع صناعة اإلمسنت

 ERCE  4400 38,25شتقاته للشرق اجلزائريجممع صناعة اإلمسنت وم

 ERCO 2700 23,48 صناعة اإلمسنت ومشتقاته بالغرب اجلزائري جممع

موع  %100 11.500 ا

ء متوفر في الموقع االلكتروني لالتحاد: االتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناالمرجع: 

http://www.aucbm.org/arabic/memclck/target/dz.htm consulté le 22/02/2010 
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املتبقية هي بيد مصنع  %27من الطاقة احمللية حيث أن  %73ويبلغ حجم اإلنتاج احلقيقي هلذه املصانع  

مع الفارج الفرنسي.    االمسنت حلمام الضلعة التابع 

 

ميتاز سوق صناعة االمسنت يف اجلزائر بوجود عدد حمدود من األطراف الفاعلة فيه، حيث أن هذه األخرية   

عددها اثنان فقط ومها قطاع االمسنت العمومي الذي يكون جمتمع الدراسة حمل حبثنا هذا وقطاع خاص يتكون من 

حبمام الضلعة، والية املسيلة والذي قامت شركة  اموجود اواحد امؤسسة أجنبية واحدة متتلك مصنع

إىل الرائد العاملي يف صناعة االمسنت  2008املصرية بإنشائه مث تنازلت عليه بعد ذلك سنة   Orascomأوراسكوم

 3،5بطاقة إنتاجية قدرها  %37. هذه األخرية حتوز على حصة سوقية قدرها Lafargeالشركة الفرنسية الفارج

  .  مليون طن سنويا

تطورا  2007وسنة  2003لقد سجل قطاع اإلمسنت العمومي يف اجلزائر خالل السنوات املمتدة بني سنة 

، 2004ماليني طن سنة  9,5ماليني طنا، لريتفع إىل حوايل  8,2بـ  2003يف اإلنتاج احملقق حيث قدر إنتاج سنة 

اية سنة ، لت2006ماليني طن سنة  10,8، إىل 2005ماليني طن سنة  10,4وإىل  إىل  2007صل قدرة اإلنتاج 

ماليني طن  8مليون طن ويف مقابل ذلك تقدر كمية اإلنتاج عند القطاع اخلاص املتمثل يف شركة الفارج بـ  11,6

  سنويا.

بني سنة %  6أما حاليا فيشهد سوق االمسنت اختالال كبريا. فبالرغم من ارتفاع إنتاج االمسنت بنسبة 

لطاقة اإلنتاجية املتاحة أصبحت غري قادرة على تغطية احتياجات السوق الوطنية. هذا ، إال أن ا2008و 2007

األمر استدعى السلطات العمومية اختاذ مجلة من التدابري منها استعجاليه ومنها إسرتاتيجية على املديني املتوسط 

مليون طن من مادة االمسنت.  11والبعيد. فعلى املدى القصري فقد قررت السلطات العمومية يف اجلزائر استرياد 

  يأيت هذا اإلجراء بغرض : 

  وضع حد لعمليات املضاربة  -
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حيث عرفت مستويات ارتفاع مذهلة بدأ أثرها ينعكس  لالرتفاع املتزايد ألسعار مادة االمسنتوضع حد  -

  مشاريع البناء سلبا على تكلفة اجناز

 ة اجنازها عرقلة نظرا لندرة املادةاجناز املشاريع التنموية بعد أن عرفت وتري يف اإلسراع  -

 

ميكن حصر األفاق املستقبلية لتطور القطاع يف جمالني، أحدمها خاص للربامج االستثمارية املقررة من 

 املشاريع االستثمارية املقرر والثاين SGP-GICAطرف الدولة واملمثلة يف شركة تسيري املسامهات لصناعة اإلمسنت 

  اجنازها من طرف الشركات األجنبية.  

  : GICAالمشاريع المبرمجة من طرف شركة الجزائر لصناعة اإلسمنت  .1

من بني التدابري اإلسرتاتيجية على املدى املتوسط املقررة من طرف الدولة هو الرفع من الطاقة اإلنتاجية  )1

ال أ قبل  SGP-GICAبرمت شركة تسيري املسامهات لصناعة اإلمسنت للمصانع العمومية. يف هذا ا

مليون  780عقدا مبقتضاه ميول هذا األخري مشروع استثمار قيمته  BEAحلها والبنك اجلزائري اخلارجي 

دوالر يهدف إىل زيادة وتوسيع الطاقة اإلنتاجية من مادة اإلمسنت على مستوى ثالثة مصانع عمومية  

دف هذه العملية اليت  كربى وهي عني الكبرية (سطيف)، بين صاف (عني تيموشنت) و(الشلف). و

ماليني طن إضافية سنويا عن طريق إنشاء ثالثة  6شرع رمسيا يف تنفيذها إىل زيادة حجم اإلنتاج حبوايل 

ذه املصانع، حيث يتوقع مسؤولو قطاع اإلمسنت العمومي أن يرتفع حجم اإلنتاج  خطوط إنتاج جديدة 

 مليون طن.   18إىل  2012اإلمسنت العمومية سنة  مبؤسسات

باإلضافة إىل ذلك، فإن شركة تسيري املسامهات لصناعة االمسنت قامت بعقد جمموعة من االتفاقات مع  )2

ا يف فتح الرأمسال االجتماعي لشركات اإلمسنت  شركات عاملية رائدة يف جمال صناعة االمسنت يتمثل حمتويا

دف االستفادة من اخلربة األجنبية يف  % 35زئي عن نسبة العمومية بالتنازل اجل للشركاء األجانب وذلك 

ال، من خالل رفع مستوى الطاقة اإلنتاجية ومباشرة استثمارات ضخمة يف قطاع اإلمسنت اليت  هذا ا
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العاملة ترتكز أساسا على وضع وسائل تقنية وتكنولوجية مناسبة إلعادة تأهيل املصانع، احملافظة على اليد 

ا عامليا. تتمثل عقود الشراكة هذه يف ما يلي:   وتكوينها تقنيا ومراعاة املعايري البيئية املعمول 

  مع اإلمسنت ومشتقاته للغرب لصاحل فتح الرأمسال االجتماعي ملصنع "بين صاف" التابع 

  . 2005الشركة السعودية "فرعون لالستثمار" يف شهر جويلية 

 مع لصاحل الشركة املصرية "أسيك" يف فتح رأمسال مصنع ا إلمسنت "زهانة" التابع لنفس ا

 . 2007ديسمرب 

  مع مع اإلمسنت للشرق ومصنع "سور الغزالن"  فتح رأمسال مصنع اإلمسنت "حجار السود" 

اإلمسنت للوسط لفائدة الشركة اإليطالية "بوزي يونيسم" املصنفة يف املرتبة السابعة عامليا وذلك 

 . 2008شهر جانفي يف 

  إبرام عقد شراكة مع شركة تسيري املسامهات لصناعة اإلمسنت بفتح رأمسال مصنع املتيجة "مفتاح

مع اإلمسنت للوسط والتنازل عن حصة   43,5لصاحل شركة الفارج الفرنسية مقابل  35%" 

اإلنتاج سنة  سنة، على أن ترفع قيمة 15و 10مليونا أورو وفق اتفاق تسيري ترتاوح مدته بني 

 مليون طن سنويا. 1.1مبصنع مفتاح إىل حوايل  2010

كما قررت شركة سوناطراك االستثمار يف جمال اإلمسنت عن طريق التكفل بإجناز مشروع مصنع غليزان  )3

، ومن املنتظر أن تقدر كمية اإلنتاج HOLCIMلإلمسنت، بعد أن تنازلت عنه الشركة السويسرية "اولسيم 

 مليون طن سنويا. 1,2عند تشغيله 

 المشاريع االستثمارية للقطاع الخاص:  .2

بفتح جمال االستثمار أمام القطاع اخلاص ويف إطار اإلجراءات املتخذة من أجل جلب االستثمارات 

 واليت تتمثل فيما يلي:  2009األجنبية املباشرة، فقد أصبح يشهد سوق االمسنت يف اجلزائر حتوالت كبرية منذ سنة 

وذلك باعتمادها على تنفيذ خمطط  2013مليون طن سنة  15الفارج رفع حجم إنتاجها إىل  تتوقع شركة )1

مليونني طن  2.5اإلنتاجية بـ  طاقتهاستثمار يتمثل يف بناء مصنع جديد لإلمسنت بأم البواقي ستقدر 
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ماليني طن  5مليون طن سنويا وإىل  7,5سنويا، كما ستعمل على رفع الطاقة اإلنتاجية مبصنع املسيلة إىل 

  سنويا مبصنع السيق.

وشرعت رمسيا شركة "أسيك املصرية" اليت فازت مبشروع بناء مصنع اإلمسنت باجللفة يف إجنازه شهر جانفي 

منصب شغل يف فرتة إجنازه  2000ماليني طن سنويا وسيوفر  3املاضي، حيث سيعمل بطاقة إنتاج تصل إىل 

  .2010 تشغيله يف ديسمرب منصب شغل عندما يتم الشروع يف 1500وحوايل 

 

دوره االقتصادي واالجتماعي املهمني وكذلك ملا هلذا القطاع من  ىلإتعود أسباب اختيار هذا القطاع 

ملطلب األول الدور تأثري بالغ على البيئة واحمليط. وهذا ما سنفصله يف املطالب الثالثة هلذا املبحث، حيث يتناول ا

االقتصادي للقطاع واملطلب الثاين دوره االجتماعي. أما األثر البيئي لصناعة االمسنت فسنتناوله يف املطلب 

  الثالث.  

 

وتعود أسباب ذلك إىل زيادة الطلب على مادة تشهد صناعة االمسنت عرب العامل تطورات كبرية، 
ا ذات طابع حملي. وهذا يعين أن التبادالت الدولية تكون يف  االمسنت. وما مييز إنتاج واستهالك هذه املادة أ

مليون  115و 110بني  2010و 2009وقد بلغ حجم التبادالت الدولية ملادة االمسنت بني سنيت ""دائما ضعيفة، 
من حجم هذه   %50شركات عاملية يف أكثر من  5من اإلنتاج الدويل. وتتحكم    %3,7ل طن، أي ما يعاد

وقد فرض هذا الوضع على الشركات الناشطة يف إنتاج هذه املادة انتهاج اسرتاتيجيات جنم عنها " 1التبادالت.
  رة يف طريق النمو. تكتل الشركات فيما بينها حىت ميكنها تلبية الطلب املتزايد املتأيت من البلدان السائ

اية سنة  جيقاطن، وهذا اإلنتاج كايف  3حوايل " 2009وبلغ حجم اإلنتاج العاملي من االمسنت حىت 
طن من  3,5مت إنتاج حوايل  ه، ونسبة إىل عدد سكان الكرة األرضية، فإنرسانةجيقاطن من اخل 24للحصول على 

                                                
1 Michel FOLLIET, Ciment et croissance, tendances mondiales, la revue PROPARCO « secteur privé et 
développement », n° 10 – mai 2011, p. 2. 
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اية سنة  "1االمسنت بالنسبة لكل نسمة. من اإلنتاج العاملي بعد   %25ستحوذ ستة شركات على ، ت2010حىت 
  . 1990سنة  %10كان 

االمسنت من أكثر الصناعات امللوثة للبيئة وأن معظم املشكالت البيئية النامجة عن صناعة صناعة عترب تو 

دها مسؤولة تعترب هذه الصناعة لوح"االمسنت متأتية من إنتاج الكلينكر واليت يتولد عنها انبعاثات غازية هامة. و

من ثاين أوكسيد الكربون اليت يتسبب فيها اإلنسان، فقد بلغ إنتاج غاز ثاين أوكسيد الكربون املتأيت  %5عن إنتاج 

، أي بزيادة قدرها "19872مليون طن سنة  143مليون طن مقابل  375أكثر من  2007من هذه الصناعة سنة 

ذا الشكل ويف ظل غياب اسرتاتيجيات ن أنه يف ظل تواصل وترية إنتا و ويتوقع املختص%.162 ج هذه املادة 

فإن هذه النسبة "تسمح بتحسني أساليب اإلنتاج وإحالل الطاقات املتجددة مكان أنواع الطاقة املستعملة حاليا، 

  "3%.10إىل أكثر من  2050ستصل سنة 

مجيع من يهتم فيتفق أما عن التحديات اليت تفرضها التنمية املستدامة عن الناشطني يف هذه الصناعة 

ذه األخرية يعطي للمؤسسة االقتصادية فرصا  باملؤسسة االقتصادية وعالقتها بالتنمية املستدامة أن االهتمام 

جديدة كما يفرض عليها حتديات. فبالنسبة هلذه األخرية، فباإلضافة إىل الضغوطات املتأتية من البيئة اخلارجية 

وافع اقتصادية معتربة متأتية مما يفرضه السوق من متطلبات جديدة جتعل للمؤسسة االقتصادية، فهناك أيضا د

  من عناصر تنافسية املؤسسة االقتصادية. االتنمية املستدامة عنصر 

بالنسبة للمؤسسات اليت تنشط يف جمال صناعة االمسنت، فإن اآلثار املرتتبة عليها من جانب الضغوطات 

   هو ما يلي : اليت متارس عليها من طرف أصحاب املصاحل

 تقوية القوانني والتشريعات الضاغطة على املؤسسات اليت متارس هذا النشاط. )1
 فرض ضوابط تفرض التقليص من حجم االنبعاثات الغازية واألغربة. )2

                                                
1 Hendrik G. van Oss, Réduire l’empreinte carbone du ciment, la revue PROPARCO « secteur privé et 
développement », n° 10 – mai 2011, p. 12. 
2 Hendrik G. van Oss, Op. Cit., p. 16. 
3 Étienne VIARD, Le ciment : entre responsabilité écologique et impératifs économiques, la revue PROPARCO 
« secteur privé et développement » , N° 10 / Mai 2011, p.1. 
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 فرض ضوابط حتقق االقتصاد يف استهالك الطاقة. )3
 فرض ضوابط تفرض على املؤسسات اللجوء إىل استعمال مصادر الطاقة البديلة.  )4
فرض ضوابط وضغوط تساعد على التحكم يف إجراءات منح الرتاخيص بغرض إنشاء مصانع امسنت  )5

 جديدة.

ا مكتب دراسات    : 1ما يلي    BATTELLEومن نتائج دراسة قام 

ج تبين  )1 ا منخرطة يف  يف جمموعها، فإن صناعة االمسنت على املستوى العاملي مل تثبت بعد أ

 املستدامة.األبعاد الثالثة للتنمية 

من غري املنطقي أن يعتقد اجلميع أن تقبل شركات صناعة االمسنت أن تتحمل تكاليف ضخمة  )2

 باسم تبين التنمية املستدامة دون أن تقتنع أن هناك عوائد اقتصادية قد جتنيها من وراء ذلك. 

كن على على الرغم من ذلك، فإن هناك شركات رائدة وصلت إىل قناعة أنه ميكن القيام بذلك ول )3

من عناصر التنافسية  اأساس وضع إسرتاتيجية طويلة املدى، وترى يف تبين التنمية املستدامة عنصر 

 لذلك البد من أن حتضر ملستقبلها. 

 من أجل حتقيق ذلك، ال بد أن حتتوي هذه اإلسرتاتيجية على جمموعة من العناصر أمهها :    )4

حتسينات تؤدي إىل فعالية أكثر يف استعمال اإلبداع يف أساليب اإلنتاج وما يرتتب عليه من  -

 املوارد والطاقة والذي يقود بدوره إىل ترشيد التكاليف

اإلبداع يف املنتجات حبيث جيعل املؤسسات مرنة يف التجاوب مع طلب القطاعات املستعملة  -

 ملادة االمسنت واليت بدأت متيل حنو البنيات ذات األثر البيئي الضعيف

وافع اليت حتفز الشركات على الذهاب قدما حنو تبين أبعاد التنمية املستدامة هو كذلك، ومن بني الد )5

 االرتفاع املذهل يف أسعار الطاقة على املستوى العاملي.

                                                
1 Battelle Memorial Institute, vers un développement durable de l’industrie du ciment, étude indépendante 
parrainée par world business council for sustainable development, Suisse, 2002, p. 4.   
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 وأخريا، هناك اآلثار السلبية النامجة عن ضعف األداء البيئي ملصانع االمسنت. )6

نت أن ال تبقى مكتوفة األيدي، بل أنه هذه األمور كلها حتتم على املؤسسات الناشطة يف صناعة االمس

ج التنمية املستدامة.   من غري مصلحتها البقاء على نفس الوضع وبالتايل فهي مطالبة بالتحرك حنو 

 

ا تعترب القاعدة ا ألساسية للتطور حتتل صناعة االمسنت مكانة مرموقة يف اقتصاديات كل األمم ذلك أ

ومنو العديد من القطاعات االقتصادية، حيث أن االمسنت هو املادة األساسية إلنتاج العديد من املنتجات الكثرية 

  االستعمال.

إن استهالك مادة االمسنت يرتبط ارتباطا مباشرا بوترية النمو خاصة منها احمللية. ففي اجلزائر لوحظ ازدياد 

بشكل ملحوظ جدا وذلك نتيجة تطبيق الربامج االقتصادية اليت  2000ذ سنة الطلب على مادة االمسنت من

ا السلطات العمومية كمخطط اإلنعاش االقتصادي واملشاريع التنموية األخرى مثل الطريق السيار شرق   –سطر

دة سكنية غرب وبناء العديد من املوانئ والسدود وتوسيع وحتديث شبكة السكة احلديدية واجناز مشروع مليون وح

  وغريها من املشاريع االقتصادية األخرى.

بالنسبة لدوره االقتصادي، فاالمسنت هو املادة األولية األساسية الالزمة الجناز كافة مشاريع البناء. 

ما كان له أن يتحقق بوتريته  2004فمخطط اإلنعاش االقتصادي الذي شرعت الدولة اجلزائرية يف تطبيقه منذ سنة 

املسامهة الفاعلة هلذا القطاع. لذلك ونتيجة شدة الطلب املتزايد على مادة االمسنت، يعرف السوق  احلالية لوال

حاليا تذبذبا ذلك أن حجم اإلنتاج الوطين احلايل أصبح غري كاف ملواجهة العرض املتأيت من السوق نظرا لكثرة 

مسنت يرجع إىل التطور الذي عرفه قطاع البناء املشاريع العمرانية املربمج اجنازها. فارتفاع االستهالك من مادة اال

واألشغال العمومية. هذا األخري هو الذي استفاد بشكل كبري ومباشر من برنامج اإلنعاش االقتصادي. وعليه، 

فإن الطلب على مادة االمسنت لن يعرف وضعا انكماشيا طاملا السلطات العمومية يف اجلزائر سائرة يف متديد 



 219

قتصادي وتفعيل برامج تنموية اقتصادية أساسها الرتكيز على تدعيم البالد باملنشآت القاعدية خمطط اإلنعاش اال

  األساسية. 

ليد معتربا من ا ابالنسبة لدوره االجتماعي، فهو أحد أهم القطاعات االقتصادية اليت تستقطب عدد
لة. فقطاع االمسنت التابع للقطاع العاملة. فبواسطته يتم خلق مناصب شغل كثرية ويقلل بذلك من حدة أزمة البطا

  عامال مباشرا. 6063العام يوظف حاليا حويل 

  2010سنة  : إجمالي مناصب الشغل في قطاع االسمنت العمومي في الجزائر12الجدول رقم 

  التعداد  جماالت النشاط

 اإلمجايل

معات الصناعية األربعة لالمسنت  ا

 الشلف غرب وسط شرق

 926 1575 1630 1932 6063 إنتاج االمسنت 

 - 487 587 318 1392 إنتاج مشتقات االمسنت

 - - 537 458 995 خدمات: صيانة ودراسات 

 - 484 440 292 1216 توزيع 

 - 41 75 50 166 الشركات األم 

 - - - 179 179 فروع أخرى 

 926 2587 3269 3229 10011 المجموع 

  « GICA »مهات امسنت اجلزائر شركة تسيري املساالوثائق الداخلية ل

 

تعترب صناعة االمسنت من الصناعات امللوثة للبيئة وخاصة تلوث اهلواء سواء داخل بيئة املصنع أو البيئة 
وكذلك استهالك  بأقسام التعبئةاحمليطة باملصنع ملا تطرحه يف اجلو من غبار وغازات بدءا من قسم املقالع وانتهاء 

  .الطاقة
وملا كانت صناعة االمسنت من الصناعات اهلامة يف اجلزائر لدورها يف تلبية احتياجات قطاع الصناعة يف  

  البناء.
ونظرا مل تتطلبه صناعة االمسنت من مواد خام طبيعية متعددة والطاقة بأنواعها وما يتطلب ذلك من 

وباإلضافة إىل عمليات احلرق مما ينتج من ذلك أثار بيئية خمتلفة  كسرها وطحنها،استخراج للمواد األولية وت

  تستدعي مضاعفة اجلهود االهتمام باجلوانب البيئية.
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  الملوثات :  .1

  وميكن تقسيم امللوثات النامجة عن صناعة االمسنت إىل جمموعتني، امللوثات الصلبة، امللوثات الغازية. 
  الملوثات الصلبة: 1.1

–النقل - ة عن اجلزيئات والدقائق الصلبة الناجتة عن خمتلف مراحل العمليات اإلنتاجية (التفجريوهي عبار 
التعبئة ). حيث أن كل هذه العمليات تتم خالل تنعيم املواد ونقلها،مما يؤدي -التربيد  -احلرق -الطحن -التكسري

مصانع االمسنت وخصوصا عند ارتفاع نسبة إىل انبعاث الغبار، باإلضافة إىل كمية الغبار اليت تنطلق من مداخن 
غاز أول أكسيد الكربون.  يف الفرن حيث تنفصل املصفاة الكهربائية نتيجة ذلك مما يؤدي إىل انطالق الغبار 
والغازات إىل اجلو احمليط.كذلك هناك كميات من الغبار يتم التخلص منها يف كثري من مصانع االمسنت فيما 

لثانوي) بسبب تراكيب املواد اخلام املستعملة أو نوعية الوقود وهلا أثار بيئية سيئة هلذه املغرب اBy-pass يتعلق (
  األغربة. 

وميكن أن نشري إىل أماكن انبعاث الغبار يف مراحل اإلنتاج والتصنيع املختلفة بدءا من املقالع وانتهاء 

  بالتعبئة:

  تفجري املواد األولية  -
  نقل وتكسري املواد األولية  -
  وطحن املواد  جتفيف -
  مستودعات اخللط وتوابعه -
  تربيد الكلنكر -
  نقل وختزين الكلنكر  -
  طحن الكلنكر واجلص  -
 تعبئة االمسنت -

 الملوثات الغازية  1.2

تنتج الغازات عن عمليات التفجري يف املقالع وأكثرها عن عمليات احرتاق الوقود يف األفران ويستخدم يف 
  بيعي. ومن أهم الغازات الناجتة عن احرتاق هذه األنواع من الوقود:صناعة االمسنت الوقود السائل والغاز الط

    CO2غاز ثاين أكسيد الكربون -
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 SO2غاز ثاين أكسيد الكربيت -

  NOxأكاسيد النرتوجني  -
  COغاز أول أكسيد الكربون  -

 وقد مت حتديد الرتاكيز املسموحة من هذه الغازات لكل مرت مكعب ينطلق إىل اجلو احمليط كما هو مبني
  يف اجلدول التايل:

  3: التركيز المسموح به من الغازات في كل ملغ/م13الجدول رقم 
 SO2 NOX CO املادة امللوثة

 1.0 0.085 0.05 3الرتكيز املسموح به مع كل ملغ/م
منها،  التخفيف اإلمسنت وطرق صناعة عن النامجة امللوثاتاملصدر: 

 2007دمشق،  – لإلمسنت العامة زاهد، املؤسسة مسري

كما جتدر اإلشارة إىل أن امللوثات الغازية املذكورة ذات أثار ضارة وسلبية على البيئة والصحة العامة كما 

 هو واضح من تبيان أثارها التالية:

مؤثرا رئيسيا على املناخ ويؤدي إىل  CO2: يعترب غاز ثاين أكسيد الكربونCO2غاز ثاين أكسيد الكربون  -

 رتفاع درجة احلرارة يف كوكب األرض.تسخني جو األرض حيث لوحظ ا

من اخطر ملوثات اهلواء حيث  SO2: ويعترب غاز ثاين أكسيد الكربيتSO2غاز ثاين أكسيد الكربيت -

مث يتحول إىل محض الكربيت  SO3يتحول يف التفاعالت الكيميائية الضوئية إىل ثالث أكسيد الكربيت 

  تشكيل معلقات ثانوية يف اهلواء تقلل من الرؤية (الكربيتوز والكربيتيك)، وبوجود الرطوبة يؤدي إىل

  وذات تأثري ضار على اجلهاز التنفسي.

من احتاد النرتوجني مع األوكسجني يف درجات   NOx: تنتج أكاسيد النرتوجني NOxأكاسيد النرتوجني  -

ة، ويف الرتاكيز احلرارة العالية، ويف الرتاكيز املنخفضة تؤثر أكاسيد النيرتوجني مسببة احلساسية اخلفيف

  املرتفعة على الرؤية وعلى اجلهاز التنفسي.

: وهو غاز سام جدا يؤثر على اإلنسان واحليوان على حد سواء. ففي COغاز أول أكسيد الكربون  -
حاالت اإلصابة البسيطة يظهر أمل يف الرأس مع ضعف وضيق يف الصدر وحرارة وقئ، ويف حالة اإلصابة 
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ركة ويتلون الوجه باألزرق وهي من عالمات االختناق وينخفض اإلحساس املتوسطة  يظهر خلل يف احل
ملغ/لرت عند التعرض ملدة ساعة، وعند ارتفاع الرتكيز إىل  2واإلدراك. ويعترب الرتكيز املميت من هذا الغاز 

  ملغ/لرت فإن التعرض ملدة مخس دقائق تعترب مميتة. 5
ينجم عنه انبعاث طن واحد من غاز ديوكسني الكربون إن إنتاج طن واحد من مادة االمسنت بورتالند 

CO2 مليار طن، أي أنه ينتظر  2إىل  2010. ويرتقب املختصون أن يصل اإلنتاج العاملي من مادة االمسنت سنة
أن يصل حجم الغازات املنبعثة من مصانع االمسنت عرب العامل إىل نفس العدد. ألجل ذلك، فرض بروتوكول  

ا الغازية إىل ع 1997كيوتو لسنة  والبعض منها  2010سنة  % 5,2لى العديد من الدول أن حتد من نسبة انبعاثا
ا الغازية إىل    إن هذا األمر قد يصعب حتقيقه وهذا ألمرين اثنني ومها:  %.25يصل معدل انبعاثا

املصانع  يف جمال تكنولوجيا صناعة االمسنت، ال يرتقب املختصون تطورا تكنولوجيا معتربا قد يساعد )1
  يف التخفيف من أثرها البيئي.

نتيجة غياب التكنولوجيا اليت تتيح ذلك، فإن املصانع ال ميكنها التقليل من حجم إنتاجها من أجل  )2
ا الغازية نظرا حلجم الطلب العاملي على مادة االمسنت الذي هو يف تزايد مستمر.  احلد من انبعاثا

بإجراء دراسة لفائدة شركة تسيري  2002برنامج إيكوسيس سنة  بالنسبة لقطاع االمسنت يف اجلزائر، قام

املسامهات امسنت اجلزائر
1

من خالهلا مت وضع لوحة قيادة قطاعية للتكاليف البيئية لصناعة االمسنت يف  

ومن هذه الدراسة مت استخالص مجلة من النتائج أمهها اجلزائر.
2

 : 

من القيمة املضافة الوطنية يف حني  %1بيئة تقارب حوايل إن التكاليف النامجة عن التأثري السليب على ال -
   %0,5أن املسامهة االقتصادية هلذا القطاع يف هذه القيمة يساوي 

اية  -  36حوايل  2001إن تكلفة اآلثار السلبية النامجة عن نشاط صناعة االمسنت يف اجلزائر تساوي يف 
 فة للقطاعمن القيمة املضا %18,6مليونا دوالرا، أي ما يقارب 

 أن تكلفة القضاء على هذه اآلثار يساوي نصف تكلفة اآلثار اليت تنجم عن القطاع -

عندما تتوقف جتهيزات تنقية الغبار  %80تزيد اآلثار السلبية على البيئة ملصانع االمسنت يف اجلزائر بنسبة  -
 عند تعطلها

                                                
و مدیریة تطویر التعاون   Sustainable Business Associatesساعد في إجراء ھذه الدراسة كل من مركز األعمال المستدامة  1

  الذي یوجد مقره بدمشق، سوریا  aubcmالسویسریة و االتحاد العربي لالسمنت و مواد البناء 
2 ECOSYS, Indicateur environnement – Economie : secteur du ciment en Algérie, Mésoprofil, 2002, 
p.1. 
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  استهالك الطاقة :  .2
من اللجوء إىل استهالك كميات كبرية من الطاقة. "فتعترب صناعة االمسنت من الصناعات اليت تتطلب 

  110كيلوغرام من البرتول و  130اىل  60اج طن واحد من االمسنت، فإن األمر يتطلب استهالك من تنإأجل 

كيلووات من الكهرباء.
1
"  

  
 

رعية املنبثقة من هذه اإلشكالية وفرضيات حيتوي هذا املبحث على كل من مشكلة البحث واألسئلة الف  

الدراسة. وهذا ما سنحاول تفصيله يف املطالب الثالثة التالية، فيتناول املطلب األول اإلشكالية املطروحة للدراسة و 

أما املطلب الثاين فيحتوي على كيفية وأدوات مجع البيانات املستعملة. أما  فرضيات البحث.و  أسئلة الدراسة

  ثالث فيفصل منهجية التحليل اإلحصائي للبيانات واألدوات اإلحصائية والختبار الفرضيات. املطلب ال

 

  طرح الباحث مشكلة البحث كالتايل:

يعرف واقع املؤسسات االقتصادية العمومية الناشطة يف قطاع االمسنت يف اجلزائر نوعني من التحوالت، 

االت التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية اخلاصة مبثل هذا األوىل تتمثل يف الت طورات اليت تعرفها ا

القطاع من النشاط، أما الثانية فتتمثل يف الضغوطات اليت تفرضها مجيع األطراف املعنية بنشاط املؤسسة وذلك 

م ويأيت على رأسها البي م وتلبية متطلبا   ئة الطبيعية. قصد إرغامها على إشباع رغبا

يف مثل هذه الظروف، ال ميكن هلذه املؤسسات أن تسري وتتطور إال إذا راعت ضرورة حتقيق التناسق 

واالنسجام بني اسرتاتيجيتها وبني احتياجات ومتطلبات األطراف املعنية. إن هذه االحتياجات ومتطلبات 

املستدامة اعتبارا من أن حتقيق التنمية املستدامة أصحاب املصاحل نابعة ونامجة من التحديات اليت تفرضها التنمية 
                                                
1 World Business Council for Sustainable Development, l'Initiative ciment pour le développement 
durable, juillet 2002, Royaume Uni, p.5 
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هو إشباع رغبات أصحاب املصاحل حيث أن كل طرف من هذه األطراف أو تكتل بعض األطراف فيما بينهم 

تمع والبيئة الطبيعية.    ميثل بعدا من األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة وهم  االقتصاد وا

مسنت التابعة للقطاع العام تلبية هذه االحتياجات واملتطلبات، ولكي تستطيع مؤسسات صناعة اال    

أصبحت املعايري اليت تستعملها املؤسسة يف التحكم يف أدائها ليست فقط ذات طابع مايل وحماسيب فقط واليت 

ا األداء املايل واالقتصادي، ذلك أن هذه األخرية لوحدها باتت غري قادرة على احلكم على األداء  يقاس 

حلقيقي للمؤسسة االقتصادية باعتبار أن أداء املؤسسة مل يعد اقتصاديا أو ماليا بل تطور ليصبح أداءا شامال، هذا ا

األخري يراعي فيه كال من البعد االقتصادي املتمثل يف األداء املايل واالقتصادي كما يراعي أيضا البعد البيئي 

تمعي للمؤسسة.    وا

هذه املؤسسات أن حتدث التغيري يف ثالثة جماالت. فبالنسبة للمجال إن مثل هذا الوضع حيتم على 
األول، فيكمن يف أن تدمج ضمن مؤشرات قياس أدائها مؤشرات أخرى باإلضافة للمؤشرات املالية واالقتصادية 

م. أما بالنسبة للمجال ال م ورغبا ثاين، مما يسمح هلا بقياس مستوى رضا أصحاب املصاحل ودرجات تلبية متطلبا
فيتمثل يف أن تعتمد على أدوات تقييم هلذا األداء بعيدة عن األدوات التقليدية للقيام بذلك. وأخريا بالنسبة 
ا لرهانات  للمجال الثالث، أن تقوم املؤسسة باإلفصاح عن هذا األداء هلذه األطراف حىت تربهن عن مدى مراعا

  التنمية املستدامة.
"هل ملراعاة املؤسسات  ذي تتمحور حوله اشكالية البحث هو كما يلي :وعليه، فإن السؤال الرئيسي ال

ا اإلدارية انعكاسات على قياس وتقييم  االقتصادية العمومية يف اجلزائر ألبعاد التنمية املستدامة يف ممارسا
  واالفصاح عن أدائها الشامل؟"   

 
 

 واجه الباحث حمددين: 

قد كان مقررا أن تشمل الدراسة كامل مؤسسات صناعة االمسنت يف اجلزائر من القطاعني العمومي لاألول:  )1
وكذلك اخلاص. إال أن الباحث واجهته مشكلة عدم جتاوب الشركة الوحيدة يف اجلزائر لصناعة االمسنت 

والذي كان تابعا  مصنع صناعة االمسنت املوجود حبمام الضلعة، والية املسيلةالتابعة للقطاع اخلاص وهو 
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املصرية مث مت تنازل عليه لصاحل الرائد العاملي يف صناعة االمسنت الشركة الفرنسية   Orascomلشركة أوراسكوم
فبالرغم من اجلهود املبذولة مع كل من الشركة األم املوجود مقرها بباريس واملديرية العامة . Lafargeالفارج

باجلزائر العاصمة، إال أن املكلفة مبلف التنمية املستدامة على مستوى اجلزائر املوجود  Lafargeلفرع الفارج 
مديرية فرع اجلزائر امتنعت عن اإلجابة على االستبيان حبجة ضيق الوقت لديها ذلك انه، من وجهة نظرها، 

هذا أن املؤسسة هي يف مرحلة إعادة هيكلة بعد انتقال امللكية من الشركة املصرية إىل الشركة الفرنسية. و 
بالرغم من أن مدير التنمية املستدامة على مستوى الشركة األم بفرنسا أعطى موافقته وأعطى توجيهاته لفرع 
اجلزائر بالتجاوب مع الباحث حيث أنه، وبعد دراسته الستمارة االستبيان، قدر أن نتائج البحث قد تكون 

  باجلزائر مستقبال.  مفيدة يف إطار وضع اسرتاتيجية التنمية املستدامة لفرع الشركة 
من احملددات اليت واجهت الباحث يف دراسته هذه هو حصر مفردات الدراسة يف املدراء العامون الثاني :  )2

معات الصناعية األربعة، حيث اقتصرت الدراسة على املدراء العامون للمصانع. وميكن إرجاع ذلك  لفروع ا
 إىل األسباب التالية: 

 ؤسسات القطاع حىت لكل املؤسسات االقتصادية يف اجلزائراملوضوع جديد بالنسبة مل  
  أن كل فرضيات الدراسة ذات بعد اسرتاتيجي، وهذا األخري هو من اختصاص اإلدارة العليا

 للمؤسسة فقط
 

 

 جمع البيانات  .1

 أساليب جمع البيانات 1.1

ا خ صيصا يف إجراء هذه الدراسة قد مت حتديدها طبقا للموضوع إن أدوات الدراسة اليت مت االستعانة 

ا الباحث لدراسة  واشكاليته والفرضيات املراد إثبات صحتها أو نفيها. ويتوقف اختيار نوع األدوات اليت يستعني 

 ومعاجلة املوضوع حسب طبيعة املوضوع وطبيعة البيانات املراد احلصول عليها وكذلك تبعا للمنهج املستخدم يف

الدراسة. وعلى هذا األساس فإن دقة وصدق البيانات اليت جيمعها الباحث تتوقف على حسن اختياره هلذه 

  األدوات. 
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  مصادر جمع البيانات 1.2
ا من أساسيني جلمع البيانات، وميكن تصنيفها إىل مصادر  وتعتمد هذه الدراسة يف احلصول على بيانا

تنحصر يف استمارة االستبيان. أما املصادر الثانوية فهي املقابلة أولية ومصادر ثانوية. فاملصادر األساسية 
 هلا. ائق واملستندات. وفيما يلي تفصيلالشخصية ودراسة الوث

  :  -استمارة االستبيان  -المصادر األساسية  )1
 تعترب استمارة االستبيان هي املصدر األساسي الوحيد الذي جلأ إليه الباحث. إن استمارة االستبيان واليت
يسميها البعض بصحيفة االستبيان هي عبارة عن وثيقة حتتوي على عدد معني من األسئلة تسمح للباحث 

  احلصول على إجابات فيها ما يكفي من معلومات تساعده على التوصل إىل نتائج. 
  حتتوي استمارة االستبيان اليت قمنا بإعدادها على أربعة أجزاء رئيسية وهي: 

  بالتعرف على املؤسسة: حيتوي هذا اجلزء على البيانات التالية:اجلزء األول وهو خاص  
 اسم املؤسسة  -

 سنة تأسيسها  -

 مبلغ رأمساهلا  -

 قيمة رقم األعمال احملقق خالل السنة األخرية  -

 شهادة نظام إدارة مندمج)  –صحة وسالمة مهنية  –بيئة  –الشهادات املتحصل عليها (جودة  -

 سنوات احلصول على تلك الشهادات  -

 الفرعية. حتتوي األجزاء الثالثة  ااألجزاء الثالثة األخرى خاصة باختبار الفرضيات الرئيسية الثالثة وفرضيا
عناصر رئيسية حبيث يعاجل كل عنصر فرضية من الفرضيات الفرعية التسعة  9، مقسمة إىل سؤاال 190على 

 اليت تقوم عليهم الدراسة. 

 إن حمتوى األجزاء الثالثة هو كالتايل:

  سؤال موزعة كالتايل:  17اجلزء الثاين وخاص بالفرضية الرئيسية األوىل: وتتكون من  
o  1أسئلة (امللحق رقم  03الفرضية الفرعية األوىل: وتتكون من( 

o  2أسئلة (امللحق رقم  04الفرضية الفرعية الثانية: وتتكون من( 

o :3أسئلة (امللحق رقم  10وتتكون من  الفرضية الفرعية الثالثة( 

  سؤال موزعة كالتايل:  93اجلزء الثالث وخاص بالفرضية الرئيسية الثانية: وتتكون من 

o  9اىل رقم  4سؤاال (املالحق من رقم  72الفرضية الفرعية األوىل: وتتكون من( 
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o  10أسئلة (امللحق رقم  10الفرضية الفرعية الثانية: وتتكون من( 

o 11سؤاال (امللحق رقم  11فرعية الثالثة: وتتكون من الفرضية ال( 

  سؤال موزعة كالتايل:  80اجلزء الرابع وخاص بالفرضية الرئيسية الثالثة: وتتكون من 

o  12سؤاال (امللحق رقم  17الفرضية الفرعية األوىل: وتتكون من( 

o  13سؤاال (امللحق رقم  53الفرضية الفرعية الثانية: وتتكون من( 

o  14أسئلة (امللحق رقم  10الفرعية الثالثة: وتتكون من الفرضية( 

 المصادر الثانوية:  )2

 المقابلة الشخصية: -

  فيما يتعلق ببحثنا هذا، فقد مت إجراء مقابالت شخصية مع األشخاص التالية: 

  جممع االمسنت للشرق: الرئيس املدير العام وجمموع اإلطارات املسرية للمجمع -

س املدير العام وبعض أعضاء جملس اإلدارة وإطار مسري واحد وهو املدير جممع االمسنت للوسط: الرئي -

  املركزي املكلف باإلدارة البيئية

 جممع االمسنت للغرب: الرئيس املدير العام واملدير املايل  -

 جممع االمسنت الشلف: الرئيس املدير العام ومدير املوارد البشرية -

استمارة االستبيان، حيث تقرر  نإلجابة علات املؤهلة وبناءا على املقابالت الشخصية، حتددت اجله

االستمارة بدال من توزيعها على كل اإلطارات السامية  نتكليف املدراء العامون للمصانع االثنا عشر باإلجابة ع

 للمجمعات األربعة. وهذا نظرا لالعتبارات اليت مت تفصيلها يف حمددات الدراسة. 

  السجالت والوثائق  -

ا تساعده يف التعرف أكثر فأكثر  إن السجالت والوثائق قد تفيد الباحث عند االطالع عليها، حيث أ

  على أمور كثرية قد ال تسمح له األدوات األخرى بالوصول إليها. 

  خالل إجراء هذه الدراسة هي:  امت االطالع عليه يتإن الوثائق ال

  النصوص القانونية  -
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 بعض التقارير املتعلقة مبوضوع البحث  -

 نشرات إحصائيات -

معات الصناعية األربعة  -  جمموعة من الدوريات اليت تصدرها هذه ا

 حتميل املعلومات من املوقع االلكرتوين لشركة تسيري املسامهات صناعة االمسنت -

 حتميل املعلومات من املواقع االلكرتونية للمجمعات الصناعية األربعة -

 : ةالخطوات المتبعة في إجراء الدراسة الميداني .2

  تتمثل اخلطوات املتبعة يف إجراء الدراسة امليدانية يف ما يلي :  

 : تطوير استمارة استبيان  )1

   يف تطوير استمارة االستبيان مت االستعانة مبا يلي :

  البحوث اليت سبق اإلشارة إليها يف املقدمة واليت مت تفصيلها يف فقرة الدراسات السابقة. -

قبال واسع يف فرنسا خاصة من طرف املؤسسات ومكاتب االستشارة املختصة االستعانة بطريقة حتظى اآلن بإ -

 واليت: FAR/RSيف إدارة األعمال. هذه الطريقة تسمى ب 

o  مت وضعها من طرف فريق عمل يدعىGT IQM/DD  الذي ينتمي إىل فيدرالية اجلمعيات التابعة

 fédération des associations régionales/mouvement 1للمنظمة الفرنسية للجودة الشاملة

français pour la qualité يتكون فريق العمل من جمموعة من اخلرباء واالستشاريني يف جمال إدارة .

األعمال وإدارة اجلودة والتنمية املستدامة. هؤالء اخلرباء كانوا يف السابق ينتمون إىل معهد يسمى مبعهد 

  اجلودة واإلدارة من أجل التنمية املستدامة.

o  وقد مت تطوير هذه الطريقة بصفة طوعية من طرف هؤالء اخلرباء وهي اآلن موضوعة حتت تصرف

املؤسسات واملنظمات الفرنسية اليت ترغب يف التعرف على املستوى الذي وصلت إليه يف مراعاة أبعاد 

يما يتعلق التنمية املستدامة من اجل وضع برنامج للتحسني املستمر يسمح هلا بأن تكون أكثر فعالية ف

  بإدماج التنمية املستدامة ضمن االهتمامات العادية ملسريي املؤسسات وكذلك املنظمات.
                                                
1 ECOPASS, guide de référentiel de développement durable : quels outils pour votre stratégie de 
développement durable, 2eme édition novembre 2008, p.14 
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o  وعرفت مجلة من التعديالت حيث مت اختبارها يف  2005وقد شرع يف تطبيق الطريقة يف فرنسا منذ سنة

 مت 2008ويف سنة  2005وشرع يف تطبيقها سنة  FAR/DDوكانت تسمى ب  2004أول مرة سنة 

وتأخذ امسها اجلديد  2009تعديلها لتأخذ شكلها احلايل الذي مت الشروع يف تطبيقه منذ مارس 

FAR/RS1 . 

o  إن الغرض الذي على أساسه مت وضع هذه الطريقة هو"متكني أي مؤسسة أو منظمة من مراعاة أبعاد

ا وسياستها العامة التنمية املستدامة من أجل إدماجها ضمن رؤيتها املستقبلية وقيمها ومبادئ إدار 

ا، أو بعبارة أخرى يف ثقافتها ويف كل أنشطتها." ا وأهدافها وكذلك يف تصرفا ومتتاز هذه  2واسرتاتيجيا

ا "مطابقة لكل املتطلبات اليت نصت عليها املعايري واملواصفات الدولية ذات العالقة بالتنمية  الطريقة أ

 :OHSAS 18001 واملعيار ISO 14001: 2004ملعياروا ISO 9001: 2000املستدامة وهي املعيار 

  ISO 26000".3واملواصفة املستقبلية للمسؤولية االجتماعية للشركات 2007

 « Confédération des jeunes dirigeants « CJDلدليل الذي وضعته مجعية املسريين الشباب الفرنسية ا -

نية بتطبيق مبادئ التنمية املستدامة. إن فائدة هذا واليت وضعت دليال لفائدة الشركات الفرنسية اليت لديها 

الدليل تكمن يف اعتباره أداة تسمح بتشخيص وضع املؤسسة اجتاه عالقتها بأصحاب املصاحل. فبتطبيق هذا 

الدليل، يكون بإمكان معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف وكذلك العناصر املتحكم فيها والعناصر القابلة 

 مصلحة.     يذ للتحسني اجتاه كل طرف

 تنقيط وترميز اإلجابات :  )2

إعطاء نقطة ورمز لكل إجابة ممكنة لألسئلة اليت حتتويها وفق عدد الفرضيات املطروحة للدراسة، مت 

 االستمارة وفق ما هو مبني يف اجلدول أدناه : 

  

                                                
1 Méthode FAR/RS pour la prise en compte du développement durable et de la responsabilité 
sociétale, mode d’emploi, mai 2009, p.1 
2 Joël LE GALL, de la méthode FAR/DD à la méthode FAR/RS, revue échanges: le trimestriel 
d’informations entre la FAR/MFQ et les associations de marque MFQ, n° 12, 2eme trimestre 2009, p.4   
3 Méthode FAR/RS pour la prise en compte du développement durable et de la responsabilité 
sociétale, mode d’emploi, p.2 
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 : أوزان اإلجابات المتحصل عليها بواسطة استمارة االستبيان 14الجدول رقم 
 الوزن الرمز اإلجابات الممكنة قائمة الفرضيات الفرعية الفرعية قائمة الفرضيات الرئيسية األساسية عامةالفرضية ال

تنعكس مراعاة املؤسسة 
االقتصادية ألبعاد التنمية 
املستدامة على التحكم يف 
أدائها الشامل ويتجلى ذلك 
يف املؤشرات املستعملة يف 
قياسه وأدوات التقييم املعتمد 

الطرق االفصاح عليها و 
ا  املستعان 

الرهانات اليت تفرضها التنمية 
املستدامة تدخل أيضا ضمن 
انشغاالت مؤسسات صناعة 
االمسنت يف اجلزائر وال تنحصر فقط 

 يف الدور الذي تلعبه الدولة.

من اجل حث املؤسسات االقتصادية على مراعاة أبعاد التنمية 
ا اإلدارية، تصدر  الدولة القوانني والتشريعات املستدامة يف ممارسا

الني البيئي واالجتماعي وتسهر على تطبيقها  يف ا

 A 5 موجود وطبق
 B 4 موجود ومطبق جزئيا

 C 3 قيد االجناز
 D 2 موجود غري مطبق
 E 1 غري موجود متاما

من أجل تشجيعها على املضي قدما حنو تطبيق أبعاد التنمية 
عن الضغوطات اليت تفرضها القوانني، تضع الدولة املستدامة بعيدا 

حتت تصرف املؤسسات االقتصادية برامج دعم تقين ومايل موجهة 
ا عن حتليها  لتطبيق أفضل املمارسات اإلدارية واليت تربهن 

تمع  باملسؤولية حنو البيئة وا

  موافق بشدة 
 

A 5 
  موافق 

 
B 4 

  حمايد
 

C 3 
  غري موافق 

 
D 2 

  غري موافق متاما
 

E 1 

اقتناعا منها بأن تطبيق التنمية املستدامة ال ينبع من مبادرات الدولة 
لوحدها فقط، جتتهد املؤسسات االقتصادية يف القيام مبادرات 
وبصفة طوعية تسعى من خالهلا إىل انتهاج أساليب وأمناط تسيري 

 تراعى فيها املتطلبات البيئية واالجتماعية

  بشدة  موافق
 

A 5 
  موافق 

 
B 4 

  حمايد
 

C 3 
  غري موافق 

 
D 2 

  غري موافق متاما
 

E 1 

السعي والسهر على إشباع متطلبات 
ورغبات أصحاب املصاحل يعترب من 
ضمن الرهانات اجلديدة اليت تواجه 
املؤسسات الذي يسمح مبراعاة أبعاد 

 التنمية املستدامة

التنمية املستدامة ضمن اسرتاتيجيات  سعيا منها إلدماج أبعاد
املؤسسات االقتصادية، تقوم هذه األخرية بالتعرف على أصحاب 

 املصاحل املعنية بالنشاط الذي تزاوله

 A 5 متحكم فيها
 B 4 قيد التنفيذ

 C 3 يف مرحلة االنطالق
 D 2 ضمن مشاريع املؤسسة

ا  E 1 ال يوجد اهتمام 

دارية املطبقة من طرف املؤسسات غري كافية على حتقيق األنظمة اإل
 الرضا إىل كافة أصحاب املصاحل

 A 5 متحكم فيها
 B 4 قيد التنفيذ

 C 3 يف مرحلة االنطالق
 D 2 ضمن مشاريع املؤسسة

ا  E 1 ال يوجد اهتمام 

ال تسهر املؤسسات على اعتماد أمناط تسيري كفيلة بتحقيق 
 ت إشباع عالية لرغبات أصحاب املصاحلمستويا

 A 5 متحكم فيها
 B 4 قيد التنفيذ

 C 3 يف مرحلة االنطالق
 D 2 ضمن مشاريع املؤسسة

ا  E 1 ال يوجد اهتمام 

االعتماد على املقاربة املالية 
واالقتصادية لألداء لوحدمها غري  
كافيني للتحكم يف أداء املؤسسة يف 

 التنمية املستدامةظل حتديات 

 ال تستعني املؤسسات باألدوات املناسبة يف قياس أدائها

 A 4 دائما
اية السنة  B 3 نعم ولكن يف 

 C 2 نعم ولكن عند الطلب
 D 1 أبدا

 ليس باستطاعة املؤسسات قياس أدائها الشامل

 A 4 دائما
اية السنة  B 3 نعم ولكن يف 

 C 2 لطلبنعم ولكن عند ا
 D 1 أبدا

ال تقوم املؤسسة باإلفصاح عن أدائها الشامل لكل أصحاب 
 املصاحل

 A 4 دائما
اية السنة  B 3 نعم ولكن يف 

 C 2 نعم ولكن عند الطلب
 D 1 أبدا

  املرجع: من إعداد الباحث
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 تفريغ االستمارات :  )3

جابات، يتوجب على الباحث تفريغها اإلعلى حتتوي اليت بعد احلصول على استمارة االستبيان 

باالستعانة بأدوات التفريغ املناسبة.  فيما يتعلق ببحثنا، ارتأينا أن نستعني بأدوات التحليل اإلحصائي املتاحة يف 

والذي بواسطته يتم اختبار ثبات االستمارة وإجراء التحليل اإلحصائي للبيانات املتحصل عليها  SPSSبرنامج 

 يام باختبار فرضيات الدراسة . وكذلك الق

 االستمارة: وصدق اختبار ثبات  .3

  اختبار ثبات االستمارة :  3.1

بالنسبة الختبار ثبات االستمارة، فقد مت حساب معدل االتساق الداخلي املعروف باسم ألفا كروم 

 تمارة.جلميع جماالت الدراسة. هذا األخري يستعمل يف احلكم على ثبات االس  Alpha de Cronbachباخ

بالنسبة لكل أجزاء االستمارة. واجلدول املوايل يبني  0,783إن معامل ألفا كرومباخ املتحصل عليه يساوي 

  . SPSSالنتائج املتوصل إليها بعد حساب معامل ألفا كرومباخ باستعمال برنامج 

  : حساب معامل ألفا كرومباخ 15جدول رقم 

 البيان العدد النسبة المؤية
 املالحظات املقبولةعدد  12 100,0

 عدد املالحظات املستثناة  0 0
 جمموع املالحظات 12 100,0

 معامل ألفا كرومباخ عدد العناصر 
 190 0,783 

  SPSSاملرجع: من أعداد الباحث باالستعانة بربنامج 

ث هذه وتعترب هذه النسبة جيدة وتؤكد فعال ثبات االستمارة، ذلك أن املتعارف به يف مثل جماالت البح

وال يعتمد عليها إذا كانت هذا  0,60إذا كانت نسبته تفوق  Alpha de Cronbachانه يتم قبول ألفا كرومباخ 

  املعامل يقل عن هذه النسبة، حيث أن هذه األخرية تعترب ضعيفة. 
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  اختبار صدق االستمارة : تحكيم و  3.2

من كلية  احملكمني األساتذةثالثة من  ها علىعرضبعد االنتهاء من إعداد االستمارة يف نسختها األوىل مت 

  العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جبامعة سطيف الذين أبدوا جمموعة من املالحظات أمهها : 

 إعادة صياغة بعض األسئلة حىت تكون سهلة الفهم من طرف مستعمليها. -

النسبة للجزء الثاين من االستمارة واملتعلق نتظرة من املستجوبني خاصة باملضرورة إعادة صياغة اإلجابات  -

بالفرضية الرئيسية األوىل وفروعها الثالثة، حيث كان مقرتحا أن تكون اإلجابات إما ب "نعم" أو ب 

"ال". وبناء على تلك االقرتاحات مت إدخال حتسينات على االستمارة وأصبح متاحا للمجيب أن خيتار 

  أسئلة استمارة االستبيان. نإلجابة بسهولة عا سمحبني مخسة إجابات ممكنة، مما ي

على أربعة من املختصني يف قطاع صناعة االمسنت يف اجلزائر وهم نفس االستمارة  عرض كما مت 
مع االمسنت للشرق املكلف بالتدقيق ومراق مع و ة التسيري بمستشار الرئيس املدير العام  مستشار املدير العام 

قياس  عمال خمتص يفاألدارة إيف استشاري و إلدارة البيئية والصحة والسالمة املهنية االمسنت للوسط املكلف با
األخطار يف خبري و وتقييم األداء والذي سبق له وأن تدخل على مستوى مصانع االمسنت للغرب اجلزائري 
والذي سبق له أن  الصناعية وتقييم األثر البيئي للمؤسسات الصناعية والذي ميتلك خربة ممتازة يف قطاع االمسنت

ال إىل مصانع االمسنت الثالثة للغرب اجلزائري  قدم خدماته يف هذا ا
موع امل األخذوقد مت  . ومنه مت املطلوبة التعديالت أجريتاليت قدموها و  الحظاتبعني االعتبار 

  احلصول على االستمارة يف إصدارها احلايل.

 التحليل اإلحصائي  .4

، مت استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي باإلضافة إىل اإلحصاء التحليلي. راسةملعاجلة إجابات أسئلة الد
وقد استخدم يف ذلك برنامج إكسيل. فبواسطة هذه األساليب قام الباحث بوصف خصائص مفردات جمتمع 

  الدراسة وكذلك إجراء التحليل اإلحصائي لإلجابات املتحصل عليها عن طريق استمارة االستبيان. 
  دوات املستعملة يف املعاجلة اإلحصائية يف ما يلي : وتتمثل األ

  حساب التكرارات 

  حساب النسب املؤية 
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  حساب املتوسطات احلسابية 

 حساب املتوسطات احلسابية املرجحة 

  إعداد األشكال والتمثيالت البيانية 

 ا يف ما يلي: وتتمثل الطريقة املعتمدة يف إجراء التحليل اإلحصائي باستعمال األدوات املذكورة سلف

األسئلة اليت حتتويها، يتم تفريغ  نحتتوي على اإلجابات الالزمة عاليت بعد احلصول على استمارة االستبيان  )1

 النتائج املتحصل عليها يف الربنامج. 

 الطريقة اإلحصائية التالية: مث يتم احلصول على النتائج النامجة عن عملية التفريغ. ويف ذلك، مت اعتماد  )2

قيمة القياسية للمجال واليت تساوي العالمة القصوى حاصل ضرب عدد األسئلة اخلاصة حساب ال -

بالنسبة لألسئلة اليت حتتمل مخسة  5بكل فرضية مضروبة يف أعلى وزن للسؤال وهو العدد 

بالنسبة لألسئلة اليت  4إجابات(الفرضيات الفرعية التابعة للفرضيتني األساسيتني األوىل والثانية)  أو 

 مل أربعة إجابات (الفرضيات الفرعية التابعة للفرضية الرئيسية الثالثة).  حتت

حساب العالمة احلقيقية املتحصل عليها واليت تساوي جمموع القيم املعطاة لألسئلة بعد تفريغ  -

 استمارة االستبيان. 

 يقوم الربنامج حبساب مؤشر على شكل نسبة مؤية يدل وفق العالقة الرياضية التالية:  )4

 موع القيم املعطاة لألسئلة اخلاصة بكل فرضيةجم
X 100% 

 القيمة القياسية للمجال

  SPSSحيث يتم بواسطته إدخال النتائج املتحصل عليها يف برنامج   EXCELكما مت االستعانة بربنامج  )5
  .أو شبكة عنكبوتيه  RADARبغرض احلصول على شكل بياين على شكل رادار 

، يشرع الباحث يف حتليل EXCELوالتمثيل البياين لربنامج  SPSSائية ل برنامج بواسطة النتائج اإلحص )6

النتائج حبيث يكون باستطاعته التعرف على خمتلف املستويات اليت وصلت إليها يف جمال التحكم يف أداءها 

 الشامل يف ظل التنمية املستدامة. 
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  اإلجابات املقدمة من طرف املصانع اليت شديد يفتشابه مت مالحظة أنه إىل لفت االنتباه يتعني علينا 

معكانت تتبع  ىن عشر حسب ثجتميع البيانات اخلاصة باملصانع اإلوعليه تقرر ، ة السابقةالصناعي اتنفس ا

معات  ، أي حسب التنظيم الذي كان معموال به قبل ربط مصانع االمسنت بالشركة األم شركة إمسنت اجلزائر ا

. وعليه، فإنه وبدال من حتليل ومقارنة النتائج حسب املصانع، فإن التحليل  كانت تتبع هلااليت الصناعية األربعة

معات.املعتمد سيكون مبقارنة وحت  ليل النتائج حسب ا

  اختبار فرضيات الدراسة .5

تقوم الدراسة امليدانية على اختبار ثالث فرضيات رئيسية مقسمة كل واحدة منها إىل ثالث فرضيات   

  يصبح لدينا تسع فرضيات يتم اختبارها باالستعانة باألساليب اإلحصائية.فرعية، ل

املستخدمة يف فهم وحتليل البيانات اإلحصائية. يف  SPSSيف اختبار كل الفرضيات، مت االستعانة بربجمية 

ال، مت استخدام اختبار العينة األحادية واليت حنتاج فيها إىل "اختبار إحصائي يبني لنا ع ند درجة معنوية هذا ا

ا العدمية أو البديلة.   " 1احتمال أن تكون الفرضية صحيحة والفرضية اإلحصائي ة قد تكون بصور

والفرضية العدمية وتسمى أيضا بالفرضية الصفرية تصاغ بشكل نفي وجود عالقة بني متغريين أو فروق بني   

عالقة بني متغريين أو فروق بني جمموعتني أو جمموعتني أو أكثر أما الفرضية البديلة فتصاغ بشكل يثبت وجود 

  أكثر.

ستعانة بأدوات املعاجلة اإلحصائية املفصلة أعاله، يتم البعد القيام مبناقشة النتائج الوصفية باكما أنه و   

 One Sampleاختبار فرضيات الدراسة. ولتحقيق هذا اهلدف، مت استخدام أحد اختبارات الالمعلمية وهو اختبار

Kolmogorov – Smirnov   2يف كل جمموعة. 50وهذا األخري "يستخدم إذا كان عدد احلاالت أقل من "   

 %95أي أن مستوى الثقة املعتمد هو %5من أجل اختبار الفرضيات، مت حتديد مستوى الداللة نسبته   

لفرضية البديلة أو يتم قبول الفرضية العدمية ورفض ا %5وتكون قاعدة القرار أنه إذا كان مستوى الداللة أقل من 

 العكس.

                                                
  .151، ص.  2005، دار جریر للنشر، SPSSمحمد خیر، أسالیب التحلیل اإلحصائي باستخدام برمجیة  1
  156محمد خیر، نفس المرجع السابق، ص.   2
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بالدراسة يف القطاع العمومي لصناعة  حريأن مثل هذا املوضوع من خالل هذا الفصل تعرفنا على 

االمسنت يف اجلزائر ولعل ما مت سرده من مربرات اقتصادية واجتماعية وبيئية كاف لتربير التوجه الذي اخرتناه 

    جراء الدراسة.إبغرض 

فنا يف هذا الفصل على كل اجلانب املنهجي للدراسة امليدانية، وقدمنا فيه تفصيال كافيا لكل من تعر كما 

ا حدود  اإلشكالية واألسئلة املنبثقة منها ولفرضيات الدراسة. كما قمنا بتوضيح أهم العناصر اليت رآها الباحث بأ

ا يف  واجهته يف إجراء الدراسة امليدانية. كما تعرفنا خالل هذا الفصل على اإلجراءات واألدوات اليت سنستعني 

  القيام بالدراسة امليدانية.
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حيتوي هذا الفصل على التحليل اإلحصائي للبيانات اليت مت مجعها من خالل استمارة االستبيان وكذلك 

اليت مت مجعها من خالل املقابالت الشخصية مع بعض املدراء العامون للمجمعات الصناعية األربعة  املعلومات

فكل املصانع استجابت %. 100وبعض الوحدات اإلنتاجية التابعة هلا. كانت نسبة االستجابة لالستبيان 

اع الصناعي احلساس يف لالستبيان مما يسمح للباحث بالوقوف على واقع التنمية املستدامة داخل هذا القط

  اجلزائر.

يتناول كل مبحث من املباحث الثالثة على التحليل اإلحصائي اخلاصة بكل فرضية من الفرضيات 

الرئيسية. فاملبحث األول خيص  مسامهة الدولة واملؤسسات االقتصادية يف مراعاة رهانات التنمية املستدامة. 

م اإلدارية. أما املبحث الثالث فيخص قياس واملبحث الثاين خيص اهتمام املسريين بالتنمي ة املستدامة يف ممارسا

  وتقومي واإلفصاح عن األداء الشامل.
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التنمية املستدامة لقد مت تقييم الدور الذي تلعبه الدولة من أجل حث املؤسسات على جعل رهانات 

معات الصناعية  جزءا من االنشغاالت اإلدارية للمسريين من خالل دراسة االستمارة اليت عرضت على مسريي ا

ا والدولة.   األربعة واليت من خالهلا أردنا التعرف على نوعية العالقة املوجودة بني املؤسسات اليت يديرو

 
مجلة من العناصر من خالهلا يريد الباحث التأكد  1تضمنت استمارة االستبيان املوجودة بامللحق رقم     

من مدى الدور الذي تلعبه الدولة بغرض إدماج أبعاد التنمية املستدامة بسن القوانني والتشريعات والسهر على 

االت االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت دور الذي تلعبه املؤسسات يف جمال احرتامها وال متابعة التطورات يف ا

تصدر من السلطات العمومية واليت قد يكون هلا تأثري على املؤسسة. كما تضمنت االستمارة كيفية ربط العالقات 

ا ميكن للمؤسسة إدماج رهانات بني املؤسسات االقتصادية والسلطات العمومية من اجل حتسني اإل جراءات اليت 

  التنمية املستدامة. 

 لقد جاءت نتائج حتليل االستمارة على النحو التايل: 

  : دور الدولة في حث المؤسسات االقتصادية على مراعاة أبعاد التنمية المستدامة16الجدول رقم 

 البيان
معات الصناعية األربعة   املتوسط املرجح  ا

 الشلف الغرب الوسط الشرق للقطاع

 15 15 15 15 15النقطة املتحصل عليها   

 15 15 15 15 15 العالمة القصوى   

 %100 %100 %100 %100 %100 املعدل

  من إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبياناملصدر: 
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يتضح أن املؤسسات حمل الدراسة تربطها  ) ،15من خالل اإلجابات الظاهرة باالستمارة (امللحق رقم 

عالقات وطيدة مع السلطات العمومية خاصة من حيث احرتام القوانني والتشريعات البيئية واالجتماعية، حيث 

  ، أي أن:  %100أن املتوسط املرجح ملؤسسات القطاع هو 

ات خاصة منها تلك ذات تسهر املؤسسات االقتصادية على احرتام القوانني والتشريعات يف إنتاج املنتج )1

االت البيئية واالجتماعية ومراجعة ذلك بصورة دورية    العالقة با

االت االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت قد تصدر من تقوم املؤسسات  )2 مبتابعة التطورات يف ا

 السلطات العمومية واليت قد يكون هلا تأثري على املؤسسة 

سسات االقتصادية بالسلطات العمومية خاصة منها على الصعيد احمللي هناك عالقات وطيدة تربط املؤ  )3

ا ميكن للمؤسسة إدماج رهانات التنمية املستدامة   من اجل حتسني اإلجراءات اليت 

وهنا البد من اإلشارة إىل أن الدولة اجلزائرية أعطت االهتمام الكايف للجانب التشريعي فيما يتعلق 

  .ملستويني الكلي واجلزئي سواء يف اجلانب البيئي أو اجلانب االجتماعيبالتنمية املستدامة على ا

إن ما يؤكد قوة العالقة اليت تربط املؤسسات املدروسة بالدولة من خالل القوانني والتشريعات والنصوص 

ا الدولة اجلزائرية ذات العالقة بالبعد البيئي واالجتماعي واليت تتكفل املؤسس ات االقتصادية التشريعية اليت أصدر

  بتطبيقها. 

 في المجال البيئي :  .1

ا الدولة محاية للبيئة هي كالتايل:  إن    أهم القوانني و التشريعات اليت أصدر

انطالقا من مبدأ على من يلوث البيئة أن يدفع الثمن واهلدف  2005إدماج الرسم االيكولوجي منذ سنة  )1

تصرفات أكثر محاية للبيئة. يف هذا الصدد مت إدخال من ورائه هو حث املؤسسات الصناعية على انتهاج 
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و صدرت يف نفس السنة تعليمة وزارية توضح كيفية تطبيق  2005الرسم البيئي يف قانون املالية لسنة 

 . 1اصناعي ادج. عن كل طن إذا كان امللوث ميارس نشاط 10.500الرسم. حدد مبلغ الرسم ب 

 و أمهها:  2001ة كما مت صياغة مجلة من القوانني منذ سن )2

  عن الفضالت تخلص املتعلق بتسيري و مراقبة وال 2001ديسمرب  12املؤرخ يوم  19-01القانون 

  املتعلق بالتهيئة العمرانية يف إطار التنمية املستدامة 2001ديسمرب  12املؤرخ يوم  20-01القانون 

  يف إطار التنمية املستدامةاملتعلق حبماية البيئة  2004جويلية  19املؤرخ يوم  10-03القانون 

  املتعلق برتقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة 2004أوت  14املؤرخ  يوم  09-04القانون  

  املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرية و تسيري الكوارث يف  2004ديسمرب  25املؤرخ يوم  20-04القانون

 إطار التنمية املستدامة.

  :فهي كالتايلقطاع صناعة االمسنت، ملوجهة خصيصا لأما القوانني ا )3

  املعدل و املتمم لقانون املناجم  2007مارس  01األمر املؤرخ يوم 

  و املنظم اإلنبعاثات من الغاز والدخان  2006أفريل  15املؤرخ يوم  138-06رقم التنفيذي املرسوم

  اوالفضالت السائلة والصلبة وكذلك لشروط الرقابة عليه

  احملدد لقائمة التجهيزات املصنفة من أجل  2007مارس  19املؤرخ يوم  144-07م التنفيذي رقم املرسو

 محاية البيئة

  ال تطبيق وحمتوى إجراءات اعتماد  2007مارس  19املؤرخ يوم  144-07املرسوم التنفيذي رقم احملدد 

 الدراسات ذات األثر البيئي

  احملدد إلجراءات تطبيق الرسم التكميلي  2007سبتمرب  27املؤرخ يوم  299-07املرسوم التنفيذي رقم

 اخلاص باالنبعاثات يف اهلواء ذات مصدر صناعي 

                                                
1Ministère des finances, direction générale des impôts « DGI », www.impots-
dz.org/circulaires/circul02/taxes.%C3%A9co.htm, consulté le 15/03/2008. 
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  احملدد إلجراءات تطبيق الرسم التكميلي  2007سبتمرب  27املؤرخ يوم  300-07املرسوم التنفيذي رقم

 اخلاص باملياه الصناعية املستعملة 

 التشريعات االجتماعية في الجزائر :  .2

، صدرت منظومة تشريعية يف جمال العمل 1988كتكملة لإلصالحات اليت شرعت فيها اجلزائر منذ سنة 

  البدء إصدار و تطبيق أهم قوانني العمل و يأيت على رأسها:  1990و الشؤون االجتماعية. لقد كانت سنة 

 ضراب القانون املتعلق بالوقاية وتسوية اخلالفات اجلماعية يف العمل و ممارسة حق اإل  

 القانون املتعلق بعالقات العمل  

 القانون املتعلق مبمارسة احلق النقايب  

 القانون املتعلق بتفتيش العمل 

إن أهم ما مييز هذه القوانني هو احلد من تدخل الدولة يف العالقات بني العمال و أصحاب العمل 

ال أمام أطراف عالقة العمل لتصور أوسع و أمشل للقواعد اليت حتكم هذه العالقات. كما ركزت  وكذلك فسح ا

  هذه القوانني على تكريس مبدأ التفاوض اجلماعي ومبدأ احلوار يف التكفل بانشغاالت العمال.

و أصدرت وزارة العمل والضمان االجتماعي مجلة من النصوص التنظيمية يف جمال الوقاية من األخطار 

  املهنية واليت تتعلق مبا يلي: 

 طبقة على العناصر أو املواد أو املستحضرات اخلطرة يف أماكن العملالقواعد اخلاصة امل  

 اللجان املتساوية األعضاء و مندويب الوقاية الصحية و األمن  

 صالحيات جلنة ما بني املؤسسات للوقاية الصحية واألمن وتشكيلها وتنظيمها وسريها  

 اشروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية واألمن يف وسط العمل وتنظيمه   ا وسريها وكذا صالحيا

باإلضافة إىل القوانني و التشريعات السالفة الذكر، فإن الدولة اجلزائرية قامت باملصادقة على مجلة من 
اتفاقية دولية، من بينها  59املعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث متت املصادقة من قبل اجلزائر على 

ساسية واليت تعتربها منظمة العمل الدولية من اآلليات اجلوهرية اليت يستلزم التصديق االتفاقيات الدولية الثمانية األ
االت التالية :    عليها وتكييف التشريع الوطين معها و وضعه حيز التنفيذ الفعلي، وهي ختص ا
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  حظر العمل اجلربي  
  احلرية النقابية و محاية احلق النقايب  
  التفاوض اجلماعي  
 ان األجور املساواة يف ميد  
  عدم التمييز  
  سن العمل 
 حظر تشغيل األطفال  

            

 

ذا املطلب، لقد تضمنت استمارة االستبيان (امللحق رقم      ) مجلة من العناصر من خالهلا 2فيما يتعلق 

وجود برامج موجهة من طرف الدولة لصاحل املؤسسات االقتصادية ووجود صناديق تقدم الدعم عن  يتم البحث

ومدى اإلقبال عليها من طرف هذه املؤسسات كدليل على االهتمام  املؤسسات املايل موضوعة حتت تصرف

  الذي توليه املؤسسات بغرض االهتمام بإدماج أبعاد التنمية املستدامة.      

 نتائج حتليل االستمارة على النحو التايل: لقد جاءت 
  المالية في إدماج أبعاد التنمية المستدامة واإلعانات: دور برامج الدعم التقني 17الجدول رقم 

 البيان
معات الصناعية األربعة   املتوسط املرجح  ا

 الشلف الغرب الوسط الشرق للقطاع

 20 20 20 20 15النقطة املتحصل عليها   

 20 20 20 20 15 لعالمة القصوى  ا 

 %100 %100 %100 %100 %100 املعدل

  من إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبياناملصدر: 
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) أعاله، يتضح أن املؤسسات حمل الدراسة 16من خالل اإلجابات الظاهرة باالستمارة (امللحق رقم 

جهة من طرف الدولة لصاحل املؤسسات االقتصادية ووجود صناديق تقدم الدعم تلجأ اىل االستفادة من الربامج املو 

  ، أي أنه: %100، حيث أن املتوسط املرجح ملؤسسات القطاع هو  ااملايل املوضوعة حتت تصرفه

هي  تلك الصناديق إنتوجد صناديق الدعم املايل للمؤسسات املهتمة بإدماج أبعاد التنمية املستدامة.  )1

التنافسية الصناعية والذي يهتم بتمويل برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية بصفة عامة  صندوق حتسني

يئة االقليم والذي، كما سبق تفصيله يف  وصندوق حتسني الفعالية البيئية والذي تشرف عليه وزارة البيئة و

ريا الصندوق املكلف الفصل السابق، يهتم بتهيئة املؤسسات الصناعية لتطبيق أنظمة االدارة البيئية. وأخ

بتمويل الربنامج الوطين للجودة والذي يهتم مبساعدة املؤسسات االقتصادية الراغبة يف احلصول على شهادات 

والشهادة اخلاصة بالصحة  22000واأليزو  14000واأليزو  9000املطابقة للمواصفات القياسية أمهها اإليزو 

    .OHSAS 18000والسالمة املهنية 

سسات طواعية إىل هذه الربامج رغبة منها يف حتسني أدائها البيئي واالجتماعي يف ظل رهانات تلجأ املؤ  )2

 التنمية املستدامة، حيث أن متويل مشاريع احلصول على شهادات األيزو متأيت من هذه الصناديق. 

مة، والذي يثبت أثبتت هذه الربامج فعاليتها يف توعية وحتسيس القطاع االقتصادي برهانات التنمية املستدا )3

وهي حاليا مهتمة  14000واأليزو  9000ذلك هو أن كل املصانع العمومية حاصلة على شهاديت اإليزو 

 .OHSAS 18000بوضع نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية املطابق للمعيار

وكذلك  إن دراسة وثائق املؤسسة واللقاءات اليت عقدت مع اإلطارات املسرية لبعض املؤسسات املدروسة

مجع املعلومات مع مصادر أخرى أكد لنا الدور الذي تلعبه الدولة اجتاه هذه املؤسسات بغرض حثها على 

  االهتمام بأبعاد التنمية املستدامة. والتحليل املوايل يؤكد ذلك. 
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ميكن تصنيف هذه الربامج و اإلعانات إىل صنفني، الربامج املدعمة للمؤسسات من اجل االهتمام 

ة املستدامة و الربامج اهلادفة إىل وضع أدوات اإلدارة البيئية من طرف املؤسسات واملساعدات التقنية اليت بالتنمي

ال البيئي.    تقدمها املؤسسات الدولية املختصة يف ا

  البرامج المدعمة للمؤسسات من أجل مراعاة أبعاد التنمية المستدامة :  .1

ا تقدمي الدعم  2001ة شرعت السلطات العمومية يف اجلزائر منذ سن يف وضع جمموعة من الربامج من شأ

  للمؤسسات من اجل االهتمام بأبعاد التنمية املستدامة. و تتمثل أهم هذه الربامج يف ما يلي: 

وضع اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة، حيث اخلطة الوطنية من أجل البيئة و التنمية املستدامة  )1

(PNAE-DD)  يئة اإلقليم و البيئة سنة الذي قامت على اإلسرتاتيجية الوطنية  2002بإعداده وزارة 

. بالنسبة لقطاع صناعة االمسنت و يف إطار 20111و  2001للتنمية املستدامة اليت متتد من الفرتة ما بني 

 هذه اخلطة فقد تقرر برجمة العمليات التالية : 

ة مصانع االمسنت بتجهيزات تصفية االنبعاثات اهلوائية تقليص تلوث اهلواء إىل حده األقصى بتجهيز كاف -
Electrofiltres2  

و من ضمن األهداف اإلسرتاتيجية للخطة الوطنية حلماية البيئة فقد مت إجراء دراسة وصلت تكلفتها إىل  -

دوالر أمريكي هدفها وضع اآلليات اليت تسمح باإلدارة الرشيدة للفضالت املرتتبة عن النشاط  250.000

 .  3إلنتاجي ملصانع االمسنت يف اجلزائرا

مت دعم اإلسرتاتيجية الوطنية املذكورة أعاله بربامج مالية حيث مت إنشاء الصندوق الوطين للبيئة ومكافحة  -

الذي مت إنشاؤه يف قانون  « Fond de l’environnement et de la dépollution « FEDEPالتلوث 

دف هذا الصندوق إىل تقدمي مساعدات مالية للمؤسسات الصناعية . و يه20014املالية التكميلي لسنة 

اليت تسعى يف جهودها إىل القضاء على مصادر التلوث أو التحكم فيها من خالل إنشاء وحدات 

                                                
1Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Plan National d’Actions pour 
l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD), Janvier 2002, p.s 72-90 
2 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Op.Cit., p.54 
3 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Op.Cit., p.99 
4Rapport national Algérie pour le Sommet Mondial du Développement Durable présenté au somment 
de Johannesburg. 2002 « Rapport national de mise en œuvre de l’agenda 21 », Août 2002, p.10.  
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تتمثل يف دعم من  امج على متويله من مصدرين، األوللتجميع النفايات و معاجلتها. و حيصل هذا الربن

ثة مليارات دينار جزائري من خزينة الدولة يف إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي خزينة الدولة و تقدر بثال

لس الوطين الشعيب يف قانون املالية لسنة  و ثاين متأيت من إيرادات الرسم اإليكولوجي الذي أقره ا

20021  . 

دف إىل تقييم  تكاليف اآلث )2 ار السلبية يف جمال صناعة االمسنت، قام هذا الربنامج بتمويل دراسة 

مع اجلهوي للشرق  . و قد ساعدت ERCE2لالنبعاثات الغازية ملصنع االمسنت حلامة بوزيان التابع إىل ا

الدراسة املؤسسة يف إجراء تشخيص بيئي شامل و كذلك احلصول على املؤشرات االقتصادية والبيئية اليت 

  تسمح هلا باختاذ القرارات املناسبة يف جمال محاية البيئة.

  ضع أدوات لإلدارة البيئية : و  .2

تشتمل األدوات اليت مت وضعها يف إطار إدماج البيئة ضمن انشغاالت التسيري على مستوى املؤسسات 

  :  3االقتصادية يف اجلزائر ما يلي

 .صانع االمسنتالقيام بدراسة من خالهلا مت حتليل األثر البيئي للنشاطات املمارسة من طرف م )1

 .لبعض املصانعئي القيام بالتدقيق البي )2

 : 14001مرافقة املؤسسات االقتصادية يف وضع أنظمة لإلدارة البيئية املطابقة للمواصفات القياسية أيزو  )3

. ففي إطار الصندوق الوطين لتحسني التنافسية الصناعية يف إطار برنامج تأهيل املؤسسات 2004

إصدار  14001احلصول على شهادة إيزو االقتصادية اجلزائرية من القطاعني العام واخلاص، مت إدراج 

ضمن برنامج التأهيل وأن كل ما تتخذه املؤسسة من إجراءات  بغرض احلصول على هذه الشهادة  2004

ا  هو جزء من عملية التأهيل و يتحمل الصندوق متويلها يف حدود ما تقتضيه اإلجراءات املعمول 

ظام إدارة بيئية مطابق للمواصفات القياسية إيزو من تكاليف وضع ن %50واملتمثلة يف حتمل الدولة ل 

                                                
1 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Op.Cit., p.110. 
7Regional Euro- mediterranean Programme for the Environment (SMAP), Etat de l’environnement en 
Algérie : Les réalisations 2005  
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األخرى. يف هذا  %50وكذلك تكاليف احلصول على الشهادة على أن تتحمل املؤسسة  2004 : 14001

قد استفادت من الدعم لالصدد ال بد من اإلشارة اىل أن كل املؤسسات اليت تكون مفردات الدراسة 

 . 2004 : 14001أجل احلصول على شهادة اإليزو  املايل املقدم من طرف وزارة الصناعة من

الذي تشرف على إدارته  مصانع االمسنت العمومية يف اجلزائر يف برنامج عقود الفعالية البيئيةاخنرطت كل  )4

يئة اإل من خالله بتطبيق و احرتام كل  صنعلتزم امليمما يشمله عقد الفعالية البيئية أن و  .قليموزارة البيئة و

ا البيئية و اليت قد تكون: ابشكل طوعي صنع املإدارة دد حتليت تسمح حبماية البيئة حيث القوانني ا   لتزاما

 احلد من التلوث و تطوير تلك اإلجراءات بحتديد اإلجراءات و تطبيقها املتعلقة  -

ا التلوث بفعل النشاط املمارس من طرف املؤسسة  -  رد االعتبار لألراضي اليت أصا

 لصلبة إدارة النفايات ا -

  يشمل العقد التزامات للطرفني، الوزارة و املؤسسة. فمن ضمن التزامات الوزارة : 

تقدمي الدعم للمؤسسة يف صياغة أهدافها اإلسرتاتيجية اليت تساعدها يف حتقيق اإلنتاج النظيف واخلطط  )1

 اليت تسمح بتحقيق هذه األهداف خاصة منها ذات البعد البيئي

امج اليت تديرها الوزارة واليت من خالهلا يتم التفكري والتخطيط يف القوانني إسهام املؤسسة يف كل الرب  )2

 واملعايري البيئية

 مساعدة املؤسسة يف وضع أنظمة لإلدارة البيئية  )3

 مساعدة املؤسسة يف وضع إجراءات للرقابة على إدارة النفايات و مكافحة التلوث )4

 لمؤسسة.البيئة لصياغة ميثاق  )5

 .كل مصنعلبيئة على مستوى  إنشاء منصب مندوب ا )6

 



 247

 

) مجلة من العناصر من خالهلا يتم التأكد من قيام املؤسسات 3تضمنت استمارة االستبيان (امللحق رقم   

االت البيئية واالجتماع تمعية.مببادرات طوعية يف ا  ية وا

  المبادرات الطوعية المتخذة من أجل إدماج أبعاد التنمية المستدامةدور : 18الجدول رقم 

 البيان
معات الصناعية األربعة   املتوسط املرجح ا

 الشلف الغرب الوسط الشرق للقطاع

 35 35 35 35 35النقطة املتحصل عليها   

 50 50 50 50 50 العالمة القصوى   

 %70 %70 %70 %70 %70 عدلامل

  من إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبياناملصدر: 

)، يتضح أن املؤسسات حمل الدراسة تقوم 17من خالل اإلجابات الظاهرة باالستمارة (امللحق رقم 

الني البيئي واالجتماعي ووجود قصور يف اجلانب ا . إن املتوسط املرجح تمعيمببادرات طوعية كثرية يف ا

 وما يفسره هو أنه: 70ملؤسسات القطاع هو 

ال البيئي، تقوم املؤسسات باختاذ املبادرات الطوعية بعيدا عن االلتزامات اليت تفرضها القوانني اليت  )1 يف ا

 تسمح: 

 احلد من استهالك الطاقة ب 

  بالتحكم من استهالك املواد 

 ة عن العملية اإلنتاجية بالتحكم يف االنبعاثات النامج 

  بالتقليص من الفضالت واملهمالت 

 بإعادة تدوير الفضالت 
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وتعترب مؤسسة صناعة االمسنت لعني الكبرية الرائدة يف جمال اإلدارة البيئية. وما يدل على ذلك هو ما 

  يلي: 

  .2008ائزة الوطنية للبيئة سنة اجلحصول املؤسسة على  )1

م أعمال املؤسسة السنوي يف جتهيزات محاية البيئة. وتتمثل حجم من رق% 23مت استثمار ما يعادل  )2

  : 1االستثمارات فيما يلي 

 مليون أورو 10مليار دينار، أي ما يعادل  1,097، مت صرف 2006حىت سنة  -

مليون  9,274مليار دينار أي ما يعادل  1,011، بلغ حجم االستثمارات البيئية 2007خالل سنة  -

 أورو

مليون أورو وما  6,76مليون دينار أي ما يعادل  737لغ حجم االستثمارات ، ب2008خالل سنة  -

 من رقم أعمال املؤسسة % 17نسبته 

 مليون أورو 2,052مليار دينار أي ما يعادل  2,21صرفت املؤسسة  2009خالل سنة  -

  : 2هذه حققت عوائد اقتصادية معتربة للمؤسسة أمهها  ةالبيئياالستثمارات إن 

طن من مادة الكلينكر سنويا كانت تذهب على شكل انبعاثات وأغربة.  85536ساوي اسرتجاع ما ي -

 طن سنويا.  262944طن إىل  177408هذه املادة من  إنتاجومنه انتقل حجم 

مليون طن، أي بزيادة  1170000مليون طن إىل  968000من مادة االمسنت من  اإلنتاجارتفاع حجم  -

 ملتاحةا اإلنتاجيةمن الطاقة % 20قدرها 

% 10وقد ترتب على هذا االستثمار حتقيق املؤسسة لعوائد مالية معتربة، حيث قدرت بزيادة قدرها  -

 يف القيمة املضافة% 15ويف رقم األعمال 

                                                
1 Salah eddine ZEBIRI « responsable du système de management qualité et environnement » , présentation de la 
politique environnementale de l’entreprise SCAEK, document interne de l’entreprise, 2009 , p. 33. 
2 Op. Cit., p. 41 - 42 
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طن من  1170مت تدوير  2008يف جمال تدوير النفايات، وبفضل سياسة وضعتها املؤسسة سنة  -

  جزائري مليون دينار 26الفضالت وحققت عائد مايل قدره 

ا حققت عوائد اجتماعية أمهها    : 1باإلضافة إىل العوائد االقتصادية هلذه االستثمارات، فإ

 إشباع رغبات التجمعات السكانية القريبة حيث قللت عليهم األغربة املنبعثة من املصنع -

املياه  من استهالك املياه، حيث أنه بواسطة هذه األجهزة انتقل حجم استهالك %80توفري ما يعادل  -

مرت مكعب. إن هذا االقتصاد يف املياه يسمح بتلبية  52000مرت مكعب إىل  260000من 

  نسمة من مادة املاء.  4000احتياجات 

مع االمسنت للشرق اجلزائري شركة صناعة االمسنت لعني توتة  وقامت ال بادرات مبالتابعة  معتربة يف ا

مليار دينار جزائري.   (1)ة وتركيبها يف مصنعها قدرت تكلفتها بواحد قامت باقتناء جتهيزات مماثلالبيئي. فقد 

، حيث أنه يصبح باستطاعة %95يقلل من اإلنبعاثات الغازية بنسبة ومن اآلثار اإلجيابية ملثل هذا االستثمار أن 

  . 2من االمسنتطن  27.000طن من األغربة اليت كان يتسبب فيها املصنع إىل    34.000حتويل 

ا كما  أن شركة االمسنت لسور الغزالن من الوسط قامت جبملة من املبادرات تدخل ضمن جمهودا

  : 3حلماية البيئة وأمهها 

 إىل 2006تأهيل املصنع حىت يصبح مطابقا للتشريعات اخلاصة حبماية البيئة وقد كلف املؤسسة منذ سنة  -
  مليون دينار جزائري 15,506حوايل  2010غاية 

وقد كلف املؤسسة استثمار  األغرببشكل وذلك بتحسني إزالة  اإلنتاجيةلى اخلطوط حتسينات ع إدخال -
  مليون دينار جزائري 3,645قدره 

  مليون دينار جزائري  3حتسينات على خطوط تعبئة االمسنت باستثمار قدره  إدخال -

                                                
1 Op. Cit, p. 35. 
2 Le portail algérien des énergies renouvelables, La cimenterie de Ain Touta dotée des filtres de 
protection contre les rejets de poussières, disponible sur le site internet www.portail.cder.dz, mis en 
ligne le 17 juin 2011, consulté le 20 juin 2011.   
3 Badreddine CHENOUFI, assistant chargé de la sécurité et de l’environnement, document interne de 
l’entreprise, 2010, p. 2. 
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  مليون دينار جزائري  4اقتناء جتهيزات ملراقبة االنبعاثات الغازية باستثمار قدره  -
يئة خطوط وقنوات نقل واإلمداد باملياه وتصريفها باستثمار قدره ت -    مليون دينار جزائري 45صليح و

ال االجتماعي، تقوم املؤسسات باالنتهاج بصفة طوعية سياسة واضحة بعيدا عن تلك اليت تفرضها  )2 يف ا

االت التالية:   قوانني وتشريعات العمل يف ا

 والسالمة املهنية حتسني ظروف العمل خاصة الصحة  -

 حتسني ظروف احلوار والتشاور مع الشركاء االجتماعيني  -

 حتديد سياسات مالئمة إلدارة املوارد البشرية  -

ال، البد من اإلشارة إىل أن االهتمام باملوارد البشرية يرتبط بالدور الذي توليه للحوار والتشاور  يف هذا ا

نقابة تفاديا لظهور صراعات اجتماعية قد تعود بنتائج سلبية وخيمة خاصة مع ممثلي العمال من جلنة مسامهة أو 

 على األداء العام للمؤسسات.

تمعي،  )3 ال ا تمع احمللي يف ا تشري اإلجابات املقدمة إىل انعدام الكفاية يف ممارسات املؤسسات اجتاه ا

االت منها:    خاصة بض ا

 تمع املدين خاصة منها اجلمعيات عدم وجود عالقات اجتماعية بني املؤسسات وا ألطراف الفاعلة يف ا
اخلريية وكذلك اجلمعيات غري اهلادفة للربح اليت يقع على عاتقها الضغط على املؤسسات حىت ميكنها أن 

  تلعب دورها االجتماعي كما ينبغي وأن تتحلى باملسؤولية االجتماعية.
 بابية والرياضية خاصة يف الوسط احمللي الذي تنشط ال تساهم املؤسسات يف دعم األنشطة الثقافية والش

فيه هذه املؤسسات، متجاهلة بذلك الفوائد اإلجيابية اليت ميكن أن تعود على املؤسسات عند اهتمامها 
 مبثل هذه األبعاد.

الذي نفذته اجلزائر حتت تطبيقا لربنامج التأهيل البيئي من خالل دراسة وثائق بعض املؤسسات املدروسة و 

ال البيئي وذلك باجراء إش يئة اإلقليم، فقد مت االستعانة جبملة من اخلربات األجنبية يف ا راف وزارة البيئة و
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مجلة االتفاقيات الثنائية هدفها االستفادة من اخلربات التقنية لبعض اهليئات الدولية دراسات تقنية تدخل ضمن 

   :عمومي لصناعة االمسنت من اخلربات التقنية التالية. قي هذا الصدد استفاد القطاع الاملختصة ومن بينها

  ECOSYSبرنامج إيكو سيس  .1

دف إىل ما يلي:  « Méso profil »بإجراء دراسات تسمى ب  1يقوم برنامج إيكو سيس   و اليت 

 التعرف على الفوائد االقتصادية للقطاعات الصناعية عند انتهاجها لسياسات محاية البيئة )1

 لتأثري السليب للقطاع الصناعي على البيئة الطبيعية للدولة التعرف على مدى ا )2

ا من أجل التحكم يف اآلثار السلبية للقطاع  )3 اقرتاح االمتيازات و احلوافز االقتصادية اليت ميكن تطبيقها 

 على البيئة. 

بني املستوى بالتقييم االقتصادي لآلثار البيئية للقطاع الصناعي بالربط   « Méso profil »و تقوم دراسة 

اجلزئي املتمثل يف مؤسسة اقتصادية و املستوى الكلي املتمثل يف الدولة التقييم، هذا الربط يسمى باملستوى 

  .        Mésoالقطاعي 

بإجراء دراسة لفائدة شركة تسيري  2002بالنسبة لقطاع االمسنت يف اجلزائر، قام برنامج إيكوسيس سنة 

و   الهلا مت وضع لوحة قيادة قطاعية للتكاليف البيئية لصناعة االمسنت يف اجلزائر.من خ 2املسامهات امسنت اجلزائر

  :  3من هذه الدراسة مت استخالص مجلة من النتائج أمهها

من القيمة املضافة الوطنية يف حني % 1إن التكاليف النامجة عن التأثري السليب على البيئة تقارب حوايل  -

 %.0,5قطاع يف هذه القيمة يساوي أن املسامهة االقتصادية هلذا ال

اية  -  36حوايل  2001إن تكلفة اآلثار السلبية النامجة عن نشاط صناعة االمسنت يف اجلزائر تساوي يف 

 من القيمة املضافة للقطاع.% 18,6مليون دوالر، أي ما يقارب 

 أن تكلفة القضاء على هذه اآلثار يساوي نصف تكلفة اآلثار اليت تنجم عن القطاع. -

                                                
  في مدینة جنیف بسوسرا   ECOSYSیقع مقر إیكو سیس  1
و مدیریة تطویر التعاون   Sustainable Business Associatesساعد في إجراء ھذه الدراسة كل من مركز األعمال المستدامة  2

  الذي یوجد مقره بدمشق، سوریا  aubcmو االتحاد العربي لالسمنت و مواد البناء  ةالسویسری
3ECOSYS, Indicateur environnement – Economie : secteur du ciment en Algérie, Mésoprofil, 2002, 
p.1  
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عندما تتوقف جتهيزات تنقية الغبار % 80تزيد اآلثار السلبية على البيئة ملصانع االمسنت يف اجلزائر بنسبة  -

 عند تعطلها.

باإلضافة إىل شركة تسيري املسامهات امسنت اجلزائر بصفتها املستفيد األول من هذه الدراسة، فإن هذه 

يئة اإلقليم والبيئ ة اليت تتوىل اإلشراف على برنامج مراقبة التلوث البيئي وهذا األخرية موجهة أيضا إىل وزارة 

.   هذا الربنامج الذي ينشط  GTZاألخري يتوىل تنفيذه و متويله مشروع التعاون التقين اجلزائري األملاين ج ت ز 

  يع األخرى وأمهها : كثريا يف جمال التنمية املستدامة يف اجلزائر يتوىل، إضافة إىل هذا الربنامج، متويل مجلة من املشار 

: من خالل هذا املشروع مت تكوين مجلة من اخلرباء اجلزائريني يف جمال اإلدارة  1997مشروع كونفورم  )1
  والتدقيق البيئي. 14001البيئية ويف وضع املواصفة القياسية إيزو 

 : والذيGESTION ENVIRONNEMENTALE PROFITABLEمشروع اإلدارة البيئية املرحبة  )2

  حتقيق ما يلي:  يهدف إىل
  حتقيق الفعالية االقتصادية من خالل التقليل يف التكاليف -

ختفيض األثر البيئي من خالل التقليل من النفايات واملياه املستعملة واهلواء املنبعث وكل املخلفات  -
 األخرى

 توفري التنظيم املناسب الذي يسمح بإحداث التغيري يف التسيري -

 :   DELTAبرنامج دلتا  .2

 SBA  Sustainable 1من خطة عمل لنشاط مركز األعمال املستدامة اجزءهي منظمة تعترب ج دلتا برنام

Business Associates2على االهتمام باإلدارة البيئية بغرض  ا. هذه املنظمة تنشط مع املؤسسات من أجل حثه

لى البيئة.  دلتا هو اختصار للتسمية ارسه عمتاالقتصادية والتقليل من اآلثار السلبية للنشاط الذي  احتسني فعاليته

و مت تأسيسه من اجل ترمجة ما جاءت Developing Environmental Leadership Towards Action3التالية

                                                
  ھي منظمة غیر حكومیة عالمیة تتخذ من سویسرا مقرا لھا SBAمركز األعمال لالستدامة  1
لمتابعة و اإلعالم، مركز األعمال المستدامة، ، لوحة األداء البیئي: أداة الشركات لABCD-Durableمركز األعمال المستدامة و  2

  3، ص.  2003
3 DELTA programme, Op.Cit., p.2 
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من هذه األجندة تأكد على الدور  30حيث أن الفقرة  1992اليت مت وضعها يف قمة األرض سنة  21به أجندة 

ة دلتا من جمموعة من اخلاليا مبا فيها كهداف التنمية املستدامة. تتكون شبالبارز للصناعة و التجارة يف حتقيق أ

برنامج دلتا يف املشرق و املغرب العريب. و يتكون هذا األخري من مدراء مؤسسات التابعة إلحدى عشر بلد عريب 

بيئية و تبادهلا. كما منخرط فيه. بواسطة برنامج دلتا ميكن للمؤسسات احلصول على املعلومات املتعلقة باإلدارة ال

يهدف على وجه اخلصوص إىل تعريف املؤسسات باملخاطر البيئية ومبنافعها بواسطة وضع أدوات لإلدارة البيئية 

  الساعية إىل حتقيق الفعالية البيئية.

لربنامج دلتا متثيل على مستوى كل بلد عريب اإلحدى عشر املنخرطني فيه. ويتوىل متثيله يف اجلزائر مجعية 

 Association pour la Promotion de l’Eco-Efficacité et laقية الفعالية البيئة و اجلودة باملؤسسات تر 

Qualité en Entreprise (APEQUE).  

بقطاع االمسنت، استفاد مصنعان لالمسنت يف اجلزائر من الدعم التقين هلذا الربنامج. لقد  قفيما يتعل

 مع اجلهوري لالمسنت بالوسط واليت كانت تتبع ا"مفتاح" واقعة مبدينة المتيحة ت شركة صناعة االمسنت استفاد

ERCC ت شركة استفاد. كما من دعم من برنامج دلتا حيث بواسطته قامت املؤسسة بوضع لوحة األداء البيئي

مج من وضع برناERCO مع اجلهوي للغرب يت كانت تتبع االوالواقعة بوالية معسكر و زهانة صناعة االمسنت 

  للتشخيص الذايت للنشاط البيئي. 

هي ، فاألداء البيئيقيادة لوحة ففي ما خيص ما استفادت منه شركة صناعة االمسنت مفتاح واملتمثل يف 
. هذه اللوحة هي جزء ABCD-Durable1بالتعاون مع مجعية أخرى تسمى ب  SBAأداة مت تطويرها من طرف 

ر برنامج دلتا. و ترتكز هذه اللوحة على مجع البيانات املتعلقة بالنشاط من أدوات اإلدارة البيئية املطورة يف إطا
اإلنتاجي الذي متارسه املؤسسة و من مث يتم قياس أثاره البيئي بواسطة مؤشرات أداء بيئي تتالءم مع خصوصيات 

يأ املؤسسة لوضع  نظام اإلدارة البيئية املؤسسة. و بواسطة هذه اللوحة، يقوم الربنامج بوضع اللبنات األوىل اليت 

                                                
1 Agence Blanchet de conseil pour un développement durable « ABCD-Durable 1 ھي شركة استشارة یوجد
 مقرھا بفرنسا
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. و من أهداف جلوء مصنع االمسنت متيجة لوضع هذه األداة 2004:  14001املطابق للمواصفات القياسية إيزو 
  ما يلي : 

 احلكم على أداءها البيئي للمصنع  -

 التعرف على اإلجراءات اليت جيب عليها وضعها من اجل حتقيق الفعالية البيئية  -

 2004:  14001وضع لنظام إدارة البيئة املطابق للمواصفات القياسية إيزو يئة املصنع للشروع يف  -

يف هذا الصدد، مشلت لوحة القيادة اليت مت وضعها من طرف هذا الربنامج جمموعة من املؤشرات مسحت 
  : 1هلا بقياس ما يلي

 استهالك الطاقة  -

 استهالك املواد األولية  -

 تلويث اهلواء -

 الفضالت الصلبة  -

 لسائلة الفضالت ا -

 صحة وسالمة العاملني -

دليل ، فهو يتمثل يف االمسنت لزهانةاستفادت منه شركة صناعة أما عن برنامج التشخيص الذايت الذي 

يسمح لإلدارة أن تستعني به من أجل التعرف على اآلثار البيئية للمصنع سواء كانت هواء أو سائل أو صلب اليت 

ا. و ينجم عن هذه العملية وضع برنامج عمل يسمح بالتخلص  يتسبب فيها املصنع و من مث تقييم درجة خطور

و التقليل من تلك اآلثار. لإلشارة فإن دليل التشخيص الذايت البيئي مت تطويره من طرف منظمة فرنسية تنشط يف 

  . « Entreprises pour l’environnement « EPEجمال البيئة و تسمى الشركات من أجل البيئية 

  ف اليت من اجلها جلأ مصنع صناعة االمسنت زهانة لالستعانة لوضع هذا الدليل هي : إن األهدا

 حتليل التوافق بني املظاهر البيئية األكثر أولوية لنشاطات املصنع.  -

                                                
1DELTA programme, Op.Cit., p.1  



 255

 اختاذ التدابري الالزمة بعد إجراء عملية التحليل. -

بق للمواصفات القياسية إيزو إعداد خطة عمل تندمج يف إطار مشروع املصنع لوضع نظام إدارة بيئية مطا -
14001  :2004. 

 وكخالصة هلذه املبحث، نقدم جدوال ومتثيال بيانيا حيتويان على خالصة التحليل اإلحصائي.    

: خالصة التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية الخاصة بمساهمة الدولة والمؤسسات 19الجدول رقم 
  مةاالقتصادية في مراعاة أبعاد التنمية المستدا

 البيان المجمعات
  القانون 

 والتشريعات
 مبادرات طوعية

  المساعدات 
 المالية والتقنية

 المجموع

 ERCE  
 الشرق  

    

 70 20 35 15 النقطة املتحصل عليها   

 85 20 50 15 العالمة القصوى   

 %82,35 %100 %70 %100 املعدل

 ERCC  
 الوسط  

    

 70 20 35 15 النقطة املتحصل عليها   

 85 20 50 15 العالمة القصوى   

 %82,35 %100 %70 %100 املعدل

ERCO  
 الغرب   

    

 70 20 35 15 النقطة املتحصل عليها   

 85 20 50 15 العالمة القصوى   

 %82,35 %100 %70 %100 املعدل

 ECDE  
 الشلف  

    

 70 20 35 15 النقطة املتحصل عليها   

 85 20 50 15 قصوى  العالمة ال 

 %82,35 %100 %70 %100 املعدل

  املتوسط   
 املرجح   

 للقطاع 

 70 20 35 15 النقطة املتحصل عليها   

 85 20 50 15 العالمة القصوى   

 %82,35 %100 %70 %100 املعدل

  من إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبياناملصدر: 
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بمساهمة الدولة والمؤسسات : خالصة التحليل اإلحصائي  للدراسة الميدانية الخاصة 27 الشكل رقم
  االقتصادية في مراعاة أبعاد التنمية المستدامة

  
 من إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبياناملصدر: 

رهانات التنمية املستدامة، حيث أن  من اين خنلص إىل أنه يتم مراعاة بعضمن هذا اجلدول والتمثيل البي

دور الدولة يف حث املؤسسات االقتصادية . هذه املتغريات هي %82,35املتوسط املرجح للمتغريات الثالثة بلغ 

على مراعاة أبعاد التنمية املستدامة من خالل سن القوانني والتشريعات والسهر على تطبيقها واالستعانة بالربامج 

والتقنية اليت تضعها الدولة واهليئات الدولية واليت تساعد املؤسسات على إدماج أبعاد التنمية واإلعانات املالية 

  املستدامة وكذلك قيام املؤسسات باختاذ مبادرات طوعية من أجل إدماج أبعاد التنمية املستدامة.
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التعرف على أصحاب  إىلحاول مناقشة الفرضية الرئيسية الثانية من خالل دراسة مستوى السعي سن

م و مدى وجود تطابق بني  م ورغبا املؤسسات املدروسة مع أبعاد  إسرتاتيجيةاملصاحل والسهر على إشباع متطلبا

  ؤسسات مع أبعاد التنمية املستدامة.التنمية املستدامة و مدى تطابق أمناط تسيري املستعملة من طرف إدارات امل

 

إن أصحاب املصاحل الذين مت التطرق إليهم عددهم ستة وهم كل من الزبائن والعمال واملوردون 

تمع بصفة عامة.    واملسامهون والبيئة الطبيعية وا

) مجلة من املتغريات الفرعية من خالل دراستها يتم التعرف 4ن (امللحق رقم تضمنت استمارة االستبيا

  االهتمام الذي توليه املؤسسات لكل طرف من األطراف املذكورة أعاله. على مدى 

  وفيما يلي حتليال لكل طرف ذو مصلحة.

   الزبائن: .1

ية من أجل إشباعها من خالل دف الدراسة إىل التعرف على متطلبات الزبون واحتياجاته البارزة والضمن

وجود جمال للحوار مع الزبائن واالهتمام بالشكاوى الواردة من الزبائن ومعاجلتها والقيام بإجراء عمليات 

 تصحيحية على املنتوج يف حالة التبليغ بعيوب من طرف الزبون.

م أعطى النت18إن تفريغ االستمارة اخلاصة بالزبائن (امللحق رقم    ائج التالية:) وإشباع رغبا

 : معدالت إشباع رغبات الزبائن20الجدول رقم 

 البيان
معات الصناعية األربعة املتوسط املرجح  ا

 الشلف الغرب الوسط الشرق للقطاع

 28 25 29 22 36 النقطة املتحصل عليها   

 60 60 60 60 60 العالمة القصوى   

 %46,67 %41,26 %48,33 %36,67 %60 املعدل

  من إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبياندر: املص
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  من املعطيات أعاله ميكن استنتاج ما يلي: 

ويأيت على رأسه مؤسسة صناعة  وقد سجله جممع الشرق% 60إن أعلى معدل إشباع لرغبات الزبائن هو  )1

  وسط.  مصانع االمسنت للها توسجل% 36,67يف حني أن أدىن نسبة إشباع هي االمسنت لعني الكبرية، 

هو أنه  نسبة. وما تدل عليه هذه ال%46,67إن املتوسط املرجح إلشباع رغبات الزبائن يقدر بنسبة  )2

بالرغم من أن كل املؤسسات وضعت أنظمة إلدارة اجلودة واليت يعترب أهم مبدأ تقوم عليه هو السعي 

ن هذه األنظمة مل تصل بعد إىل مستوى النضج املتواصل إىل حتقيق أعلى مستويات الرضا للزبائن إال أ

ذا املبدأ. وبالتايل، فإن هذا الوضع يدل على أن هذه األنظمة مل تصل بعد  الذي جيعل املؤسسات تلتزم 

  إىل مستويات الفعالية املرجوة من وراء وضعها.

   العمال: .2

ا اع5دف الدراسة (امللحق رقم  تبار املوارد البشرية ذات وزن ) إىل التعرف على الكيفية اليت يتم 

اسرتاتيجي هام داخل املؤسسة من خالل االهتمام بتطوير الكفاءات البشرية على املديني القصري واملتوسط األجل 

واالعتماد على قنوات للحوار مع العمال خدمة لتحقيق األهداف العامة للمؤسسة والسهر على إشباع رغبات 

 امة للمؤسسة.العمال خدمة لتحقيق األهداف الع

م (امللحق رقم    ) أعطى النتائج التالية: 19إن تفريغ االستمارة اخلاصة بالعمال وإشباع رغبا

  : معدالت إشباع رغبات العمال21الجدول رقم 

 البيان
معات الصناعية األربعة   املتوسط املرجح ا

 الشلف الغرب الوسط الشرق للقطاع

 45 39 47 45 49النقطة املتحصل عليها   

 85 85 85 85 85 العالمة القصوى   

%57,65 املعدل  %52,94 %55,29 %45,89 %52,94 

  من إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبياناملصدر: 
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معات األربعة تويل االهتمام بإشباع رغبات العمال وتلبية      يشري التحليل اإلحصائي أعاله إىل أن ا

ا يف متطلبا م مبستويات منخفضة. والسبب يعود إىل الرتكيز فقط على احرتام قوانني وتشريعات العمل املعمول 

اجلزائر. وهذه األخرية ال تركز إال على احلد األدىن الواجب توفره واحرتامه من طرف املؤسسة. إن متوسط اإلشباع 

ه، وجب التفكري يف إجراءات إدارية أخرى تساعد . وعليمتوسطةتعترب  %52,94للقطاع ككل واليت يقدر بنسبة  

يف التحسني منها ولعل اللجوء إىل وضع أنظمة إلدارة األمور املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية ميكنها من أن ترفع 

  يف مستويات اإلشباع.

   المساهمون: .3

الني ) إىل التعرف على كيفية حتديد وحتليل أهم متطلب6دف الدراسة (امللحق رقم     ات املسامهني يف ا

البيئي واالجتماعي وعلى كيفية مراعاة متطلبات هذه الفئة بإدخال التعديالت الضرورية على الرؤية الرسالة وقيم 

 املؤسسة ومبادئ التسيري املعتمدة.

  ) عليها على ما يلي: 20لقد أسفرت اإلجابات املتحصل (امللحق رقم      

  غبات المساهمين: معدالت إشباع ر 22الجدول رقم 

 البيان
معات الصناعية األربعة   املتوسط املرجح  ا

 الشلف الغرب الوسط الشرق للقطاع

 15 15 15 15 15النقطة املتحصل عليها   

 50 50 50 50 50 العالمة القصوى   

%30 املعدل  30%  30%  30%  30%  

  ارة االستبيانمن إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استماملصدر: 

. %30إن ما تعكسه األرقام املقدمة أعاله هو أن املتوسط املرجح إلشباع رغبات املساهم يقدر بنسبة     

واقع كل املؤسسات االقتصادية العمومية يف اجلزائر باعتبارها ملكا هذه النسبة ضعيفة. ويعكس هذا الضعف 

كايف من طرف شركات تسيري املسامهات يف احلكم على  للدولة، حيث أن األداء املايل ال يعطى له االهتمام ال
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ا يف تنفيذ  كفاءة اإلدارة. فكل املؤسسات االقتصادية التابعة للقطاع العام جعلت منها الدولة أداة تستعني 

 الربامج اإلمنائية أي حتقيق التنمية االقتصادية. من هذا املنطلق، ترى املؤسسات أن تعظيم العائد على الرأس املال

   املستثمر والذي خيدم بالدرجة األوىل املساهم ال يشكل بالنسبة هلا رهان مهما.  

  الموردون:  .4

وجود قنوات للحوار الدائم واملستمر مع املوردين ) إىل التعرف على 7دف الدراسة (امللحق رقم     

جات وتقدمي خدمات يف حتسني أداء املؤسسة وكذلك إشراكهم يف عمليات تطوير منت واعتبارهم طرفا فاعال

 جديدة.

م (امللحق رقم       ) يبني النتائج التايل:21إن حتليل االستمارة اخلاصة باملوردين وإشباع رغبا

  : معدالت إشباع رغبات الموردين23الجدول رقم 

 البيان
معات الصناعية األربعة   املتوسط املرجح  ا

 الشلف الغرب الوسط الشرق للقطاع

 16 13 16 11 24عليها   النقطة املتحصل 

 35 35 35 35 35 العالمة القصوى   

 %45,71 %37,14 %45,71 %31,43 %68,57 املعدل

  من إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبياناملصدر: 

يقدر بنسبة أن املعدل املتوسط إلشباع رغبات املوردين تعكس األرقام املتحصل إليها يف اجلدول أعاله     

املؤسسات ما زالت تعتمد على اجلوانب املالية فقط يف انتقاء املوردين يف حني تغيب . وهذا يدل أن 45,71%

يقدم املستلزمات  املعايري األخالقية والبيئية واالجتماعية. فبالنسبة للمؤسسات يعترب موردا مناسبا ذلك الذي

سبة وتبقى املعايري ذات البعد األخالقي والبيئي بعيدة متاما يف عملية املطلوبة منه بالكميات واآلجال واألسعار املنا

  االنتقاء.
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  البيئة الطبيعية:  .5

) إىل التعرف على مدى توفري املؤسسات حمل الدراسة للموارد املالية 8دف الدراسة (امللحق رقم 

فراد حول كل القضايا ذات االهتمام والبشرية الالزمة لنظام اإلدارة البيئية وكذلك االهتمام بتكوين وتدريب األ

دف اىل التخفيف من اآلثار السلبية على البيئة  البيئي. وأخريا سعى املؤسسات اىل وضع أهداف من خالهلا 

  الطبيعية.  

ا االستمارة (امللحق رقم   ) على الشكل التايل: 22وجاءت اإلجابات عن األسئلة اليت احتو

  ام بالبيئة الطبيعية: معدالت االهتم24الجدول رقم 

 البيان
معات الصناعية األربعة   املتوسط املرجح  ا

 الشلف الغرب الوسط الشرق للقطاع

 49 49 49 49 50النقطة املتحصل عليها   

 60 60 60 60 60 العالمة القصوى   

 %82,08 %81,67 %81,67 %81,67 %83,33 املعدل

  تائج اإلجابة عن استمارة االستبيانمن إعداد الباحث بناءا على ناملصدر: 

االهتمام بالبيئة الطبيعية يعترب شيئا ضروريا ويف نفس الوقت عاديا تدل اإلحصائيات املتوصل إليها أن 

بالنسبة للمؤسسات اليت تنشط يف مثل هذا القطاع حيث أنه نتيجة آلثاره السلبية على البيئة. لقد بلغ املتوسط 

املؤسسات ملزمة على إعطاء . هذا املؤشر يدل على أن %82,08بيئة الطبيعية نسبة املرجح لإلشباع اخلاص بال

إضافة إىل ذلك، فاالهتمام بالبعد البيئي من طرف هذه املؤسسات جاء حتت االهتمام الكايف حلماية البيئة. 

ت تلزم ضغط الضوابط اليت وضعتها السلطات العمومية يف اجلزائر من خالل إصدار جمموعة من التشريعا

ال  املؤسسات على اختاذ التدابري الالزمة للحد من اآلثار السلبية لألنشطة اليت متارسها على البيئة. يف هذا ا
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معات الصناعية األربعة إىل جتهيز املصانع بالوسائل اليت حتد من االنبعاثات الغازية. إضافة إىل ذلك،  بادرت ا

العمل على التخفيف من أثارها البيئية السلبية حيث قامت  بة وطوعية جلأت املؤسسات إىل االلتزام بصورة معلن

كل املصانع التابعة للمجمعات األربعة مببادرتني، األوىل تتمثل يف وضع أنظمة لإلدارة البيئية املطابقة للمواصفات 

يل وحصلت على أساسها على الشهادات اليت تثبت أن املؤسسات تو  2004إصدار  14001القياسية إيزو 

يئة  ا وزارة البيئة و  االهتمام الكايف للبيئة الطبيعية، والثانية هو إبرامها لعقود الفعالية البيئية اليت تشرف على إدار

اإلقليم يف اجلزائر، حيث كانت مؤسسات صناعة االمسنت يف اجلزائر من بني املؤسسات السباقة إلبرام مثل هذه 

  العقود.

  وجه الخصوص المجتمع المحلي:  المجتمع بمعناه الواسع وعلى .6

تمع احمللي 9دف الدراسة (امللحق رقم  ) إىل التعرف على وجود رغبة من املؤسسة يف اعتبار تنمية ا

تمع  أحد املتغريات االسرتاتيجية للمؤسسة وذلك من خالل توفري املوارد املالية والبشرية الالزمة لتنمية وتطوير ا

كل من ترقية الصحة والثقافة والرياضة احلوارية يف صياغة اسرتاتيجية املؤسسة وأيضا إىل   احمللي وكذلك إىل مراعاة

  حماربة التهميش واإلقصاء االجتماعي.

تمع احمللي (امللحق رقم    ) أعطى النتائج التالية:23إن تفريغ االستمارة اخلاصة با
  : معدالت إشباع رغبات المجتمع المحلي25الجدول رقم 

 البيان
  املتوسط املرجح  معات الصناعية األربعةا

 الشلف الغرب الوسط الشرق للقطاع

 23 19 18 22 28النقطة املتحصل عليها   

 70 70 70 70 70 العالمة القصوى   

 %13,57 %15,71 %17,14 %12,86 %40 املعدل

  انمن إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبياملصدر: 
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إن أهم ما ميكن استنباطه من خالل التحليل اإلحصائي للنتائج املتوصل إليها والذي قدر     

ذا اجلانب. كما أن ما تقوم به املؤسسات من مبادرات  %13,57متوسط اإلشباع بنسبة  هو ضعف االهتمام 

تمع احمللي يدخل من وجهة نظر املسري ضمن  ا املؤسسات اجتاه  العمل اخلريي. فكل املبادراتاجتاه ا اليت تقوم 

تمع احمللي هي من باب العمل اخلريي وليست جزءا من إسرتاتيجية املؤسسة يف إطار مسؤوليتها االجتماعية. يف  ا

ال البد من اإلشارة إىل أن ما مييز العالقة بني املؤسسات وجمتمعها احمللي هو ما يلي:    هذا ا

  تمع احمللي أحد املتغريات االسرتاتيجية للمؤسسة غياب الرغبة يف اعتبار تنمية ا )1

 عدم اعتبار تنمية وتطوير البيئة احمللية رهانا راحبا بالنسبة للمؤسسة  )2

تمع احمللي  )3  عدم توفري املوارد املالية والبشرية الالزمة لتنمية وتطوير ا

ا يف صياغة اسرتاتيجية عدم اعتبار كل من ترقية الصحة والثقافة والرياضة اجلوارية كمتغريات جي )4 ب مراعا

 املؤسسة 

 عدم ترقية وتطوير النسيج االقتصادي احمللي  )5

 عدم إعطاء األولوية لتوظيف اليد العاملة احمللية  )6

 عدم إعطاء األولوية للموردين احملليني  )7

 عدم اجناز استثمارات جوارية تساعد على خلق مناصب شغل )8

 للمجتمع احمللي بغرض تطويره وتنميته عدم تقدمي الدعم املايل والبشري الالزم )9

وكخالصة هلذا املبحث، نستعني باملعطيات الظاهرة باجلدول والشكل أدناه، حيث ميثل كل من اجلدول 

  والشكل مستويات إشباع رغبات أصحاب املصاحل مع حساب متوسط اإلشباع العام لألطراف ككل.
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  : إشباع رغبات أصحاب المصالح26الجدول رقم 

تمع احمللي  البيئة الطبيعية  املوردون  املسامهون العمال الزبائن  البيان   عات  المجم موع  ا  ا
 ERCE     202 28 50 24 15 49 36 النقطة املتحصل عليها 

 360 70 60 35 50 85 60 العالمة القصوى    الشرق  
 %56,11 %58,57 %83,33 %68,57 %30,00 %57,65 %60,00 معدل اإلشباع     

 ERCC     164 22 49 11 15 45 22 النقطة املتحصل عليها 
 360 70 60 35 50 85 60 العالمة القصوى    الوسط  

 %45,56 %34,29 %81,67 %31,43 %30,00 %52,94 %36,67 معدل اإلشباع     
ERCO     174 18 49 16 15 47 29 النقطة املتحصل عليها 

 360 70 60 35 50 85 60 وى  العالمة القص  الغرب   
 %48,33 %25,71 %81,67 %45,71 %30,00 %55,29 %48,33 معدل اإلشباع     

 ECDE     160 19 49 13 15 39 25 النقطة املتحصل عليها 
 360 70 60 35 50 85 60 العالمة القصوى    الشلف  

 %44,44 %24,29 %81,67 %37,14 %30,00 %45,88 %41,67 معدل اإلشباع     
 176    23   49                     16    15   45               28 النقطة املتحصل عليها    المتوسط   
 360 70 60 35 50 85 60 العالمة القصوى    المرجح   

 %48,89 %35,71 %82,08 %45,71 %30,00 %52,94 %46,67 معدل اإلشباع  للقطاع 

  لباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبيانمن إعداد ااملصدر: 

  إشباع رغبات أصحاب المصالح: 28الشكل رقم 

 
 من إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبياناملصدر: 
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موع أصحاب املصاحل نستنتج ما يلي:    عند مقارنة مستويات اإلشباع اليت حيققها كل جممع صناعي 

ا مع األطراف ذات املصلحة تكاد تكون متقاربة،  املصانعلنتائج اليت حتققها إن ا )1 ا لعالقا مع يف إدار
نسبة الغرب  مصانعليه وت %59,72أعلى مستوى إشباع وتقدر بنسبة بالشرق  مصانعققه حتتفوق تسيب 

. إن %43,89بنسبة  مصنع الشلفويأيت يف املرتبة األخرية  %46,11بنسبة  لوسطوجممع ا 48,33%
تبني أن  مصنع الشلفمقارنة نتائج صاحب املرتبة األوىل وهو جممع الشرق بصاحب املرتبة األخرية وهو 

معات %15,83الفارق بينهما هو . وبالتايل ميكن احلكم على أن األساليب اإلدارية املتبعة من طرف ا
طرف كل من جممع عن اآلخر هو  الصناعية األربعة هي نفسها، بل إن الذي مييز األسلوب املتبع من

معات الصناعية األربعة يف تعاملها مع أصحاب املصاحل.    ضعف مستوى نضج ا
معات  ةيف إدار  )2 وبالرغم من أن جممع الشرق هو املتفوق  همصلحة على حد يمع كل طرف ذ العالقاا

ال، إال أن النتائج هي أيضا متقاربة. فما حيققه جممع الشرق مع كل من الزبائن والعمال والبيئة  يف هذا ا
 %83,33و %57,65و   %60الطبيعية اليت حيقق معهم أعلى مستويات اإلشباع واليت هي على التوايل 

الذي يأيت يف مؤخرة الرتتيب حيث حيقق مع نفس  مصنع الشلفال تبتعد كثريا عن املعدالت اليت حيققها 
 .%81,67و %45,88و %41,67األطراف الثالثة على التوايل 

  

ا املستقبلية،  من أجل الوقوف على مدى إدماج املؤسسات ألبعاد التنمية املستدامة ضمن اسرتاتيجيا

اد التنمية املستدامة ضمن ) مجلة من األسئلة حول مدى دمج أبع10تضمنت استمارة االستبيان (امللحق رقم 

  يلي:  عملية التخطيط االسرتاتيجي من خالل حماولة التعرف على ما

  أن تكون للمؤسسات رؤية ورسالة اسرتاتيجية واضحتني  -

للقيم ينص على مجلة من املبادئ مبا فيها  اأن تضع املؤسسات ضمن رسالتها ورؤيتها االسرتاتيجية ميثاق -

ال البي  ئي واالجتماعيتلك اليت تعىن با

االت ذات  اأن تضع املؤسسات أهداف - االت مبا فيها ا اسرتاتيجية متوسطة وطويلة املدى تشمل كل ا

 الصلة بأبعاد التنمية املستدامة

 ) بعد حتليلها كالتايل: 24وجاءت اإلجابات (امللحق رقم 
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  يجية : مراعاة أبعاد التنمية المستدامة في العملية االسترات27الجدول رقم 

 البيان
معات الصناعية األربعة   املتوسط املرجح  ا

 الشلف الغرب الوسط الشرق للقطاع
 24 18 18 22 36النقطة املتحصل عليها   

 55 55 55 55 55 العالمة القصوى   

 %42,73 %32,73 %32,73 %40,00 %65,45 املعدل

  ن استمارة االستبيانمن إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عاملصدر: 

إدماج أبعاد التنمية املستدامة يف عملية التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسة يفيد اجلدول أعاله أن نسبة 

ا تفتقد إىل أفالذي مييز هذه املؤسسات هو  %42,73 حيث ال تتجاوز هي دون املتوسط االقتصادية

سرتاتيجية على املديني املتوسط م وضع األهداف اإلاسرتاتيجيات مكتوبة ومقننة بصفة رمسية حبيث من خالهلا يت

  والبعيد. 

  ومنه نستخلص ما يلي: 

املؤسسات العمومية التابعة لقطاع صناعة االمسنت ال تويل االهتمام الالزم من أجل جعل التنمية  )1

ا اإلدارية.    املستدامة إحدى اهتماما

 غائب على مستوى هذه املؤسسات.  تدل على أن التخطيط االسرتاتيجيكما أن هذه اإلحصائيات  )2

ونتيجة هلذا القصور، فإنه ال ميكن للمؤسسة أن يكون لديها قوة اإلقناع الكافية لكل األطراف ذات 

م وإرضاءهم وكذلك ال ميكنها أن حتقق التميز يف األداء.  ا تسعى إلشباع رغبا  املصلحة بأ

إلدارات العليا هلذه املؤسسات بصياغة اسرتاتيجيات إال أذا قامت ا اإن هذين األمرين ال ميكن أن يتحقق

 مالئمة يتم توجيهها  بواسطة سياسات ختص العمليات املختلفة باملؤسسة تراعي فيها خدمة أصحاب املصاحل.

  

معات الصناعية األربعة التابعة أتوافق من أجل الوقوف على مدى  مناط التسيري املعتمدة من طرف ا

للقطاع العمومي لصناعة اإلمسنت باجلزائر مع أبعاد التنمية املستدامة، تضمنت استمارة االستبيان (امللحق رقم 

  ) مجلة من األسئلة وذلك بغرض حماولة التعرف على ما يلي:11
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  ية واليت بواسطتها ميكن هلا حتقيق أهدافهامدى معرفة املؤسسة لألنشطة ذات األمه -

 االعتماد على نظام يساعد إدارة املؤسسة على التعرف على متطلبات أصحاب املصاحل -

 وجود التطابق بني أهداف املؤسسة واملوارد املسخرة من طرف اإلدارة لتحقيقها -

 االعتماد على مبدأ التحسني املستمر يف اإلدارة  -

 ) وبعد حتليلها على النحو التايل: 25ئلة اليت تضمنتها االستمارة (امللحق رقم األس نوجاءت اإلجابة ع

  : تطابق أنماط التسيير مع أبعاد التنمية المستدامة28الجدول رقم 

 البيان
معات الصناعية األربعة   املتوسط املرجح  ا

 الشلف الغرب الوسط الشرق للقطاع
 17 14 19 15 21النقطة املتحصل عليها   

 30 30 30 30 30 العالمة القصوى   

 %57,50 %46,67 %63,33 %50,00 %70,00 املعدل

  من إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبياناملصدر: 

 يساويتطابق أساليب وأمناط التسيري مع أبعاد التنمية املستدامة تدل اإلحصائيات أعاله أن معدل   

ال. هذه الن 57,50%   سبة تعترب متوسطة ومنها نستخلص وجود بعض اإلجيابيات والسلبيات يف هذا ا

فيما خيص اإلجيابيات، يالحظ أن وجود التطابق يف جماالت معينة بني املمارسات اإلدارية وأبعاد التنمية 

ق ملعيار إيزو مستدامة متأيت من تطبيق بعض األنظمة اإلدارية يأيت على رأسها نظام إدارة اجلودة املطاب

 14001:2004حيث أن كل املصانع حاصلة على هذه الشهادة ونظام إدارة البيئة املطابق ملعيار إيزو  9001:2008

م كلها و . إن هذه األنظمة تقOHSAS 18001 : 2007وكذلك شروع بعض مصانع جممع الشرق يف تطبيق املعيار 

فلسفة إدارية تنتهجها أي مؤسسة بغرض مواكبة على مبدأ التحسني املستمر. هذا األخري هو أساس كل 

  التطورات اليت تعرفها األساليب واألمناط اإلدارية.    

ال واخلاصة بالعناصر التالية غري   أما فيما خيص السلبيات، فإنه بالرغم من اجلهود املبذولة يف هذا ا
  كافية:
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ق أهدافها ذات العالقة بإدماج أبعاد تعرف على األنشطة ذات األمهية واليت بواسطتها ميكن هلا حتقي )1

  التنمية املستدامة.

 ضمن االهتمامات اإلدارية.  االتعرف على متطلبات أصحاب املصاحل ودجمه )2

حتقيق التطابق بني أهداف املؤسسة واملوارد املسخرة من طرف اإلدارة لتحقيقها يف جمال التنمية  )3

 املستدامة. 

ال يلخصان التحليل اإلحصائي اخلاص بالفرضيات الفرعية وكخالصة هلذا املبحث، نقدم جدوال وشك

 الثالثة التابعة للفرضية الرئيسية الثانية:  

: خالصة التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية الخاصة باالهتمام بالتنمية المستدامة في 29الجدول رقم 

  للمسيرين اإلداريةالممارسات 

 تطابق أنماط التسيير اإلستراتيجيةتطابق   الحالمصأصحاب إشباع رغبات  البيان المجمعات

ERCE 
 الشرق

 

    21                        36              215                                النقطة املتحصل عليها   
    30                        55              360                                العالمة القصوى   

 %70,00 %65,45 %59,72 المعدل
ERCC 

 الوسط
 

    15                        22              166                                النقطة املتحصل عليها   
    30                        55              360                                العالمة القصوى   

 %50,00 %40,00 %46,11 المعدل
ERCO 

 الغرب
 

    19                        18              174                                النقطة املتحصل عليها   
    30                        55              360                                العالمة القصوى   

 %63,33 %32,73 %48,33 لالمعد
ECDE 

 الشلف
 

    14                        18              158                                النقطة املتحصل عليها   
    30                        55              360                                العالمة القصوى   

 %46,67 %32,73 %43,89 المعدل

 المرجح المتوسط
 للقطاع

    17                        24              178                                النقطة املتحصل عليها   
    30                        55              360                                العالمة القصوى   

 %57,50 %42,73 %49,51 المعدل
  استمارة االستبيان ناملصدر: من إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة ع
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: خالصة التحليل اإلحصائي  الخاص باالهتمام بالتنمية المستدامة في الممارسات اإلدارية 29الشكل رقم 
  للمسيرين

  
 الستبيانمن إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة ااملصدر: 

نسب و تطابق أمناط التسيري مع أبعاد التنمية املستدامة  نسب يفيد اجلدول والشكل املعروضان أعاله أن

 متوسطةنسب هي املؤسسة مع أبعاد التنمية املستدامة واالهتمام بأصحاب املصاحل  وإسرتاتيجيةتطابق سياسة 

تخلص أن املؤسسات العمومية التابعة لقطاع . وبالتايل نس%49,51% و42,73و %57,50ب على التوايل تقدر و 

ا اإلداريةجلصناعة االمسنت ال تويل االهتمام الالزم    .عل التنمية املستدامة إحدى اهتماما
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اء الشامل للمؤسسات من خالل هذا املبحث سيتم مناقشة النتائج املتحصل عليها واخلاصة بقياس األد
  . هواألدوات املستعملة يف ذلك وكذلك اإلفصاح عن

  

 

بغرض قياس مؤشرات من أجل الوقوف على اعتماد املؤسسات العمومية لصناعة االمسنت يف اجلزائر 
  األسئلة خاصة بالعناصر التالية:  ) مجلة من13أدائها الشامل، تضمنت استمارة االستبيان (امللحق رقم 

  وجود مؤشرات لقياس األداء االجتماعي  -
 وجود مؤشرات لقياس األداء البيئي -

 وجود مؤشرات لقياس األداء االقتصادي واملايل  -

) من طرف مسريي 27يوضح اجلدول أدناه نتائج التحليل اإلحصائي لإلجابات املقدمة (امللحق رقم 
ذه الفرضية.املؤسسات حمل الدراسة فيم  ا يتعلق 

  : نتائج التحليل اإلحصائي لمؤشرات قياس األداء الشامل30الجدول رقم 
المجمعات  

    
 البيان   

  

  مؤشرات قياس
 المجموع   

 األداء    
 االجتماعي   

 األداء
 البيئي

 األداء االقتصادي
 و المالي

 ERCE     139                  78                       21                40              النقطة املتحصل عليها   
   192                  84                       28                80               العالمة القصوى    الشرق  

 %72,40 %92,86 %75,00 %50,00 المعدل    
 ERCC     131                  78                       15                38              النقطة املتحصل عليها   

   192                  84                       28                80               العالمة القصوى    الوسط  
 %68,23 %92,86 %53,57 %47,50 المعدل    

 ERCO   128                  78                       12                38              ملتحصل عليها  النقطة ا   
   192                  84                       28                80               العالمة القصوى    الغرب   

 %66,67 %92,86 %42,86 %47,50 المعدل    
 ECDE     130                  78                       14                38              النقطة املتحصل عليها   

   192                  84                       28                80               العالمة القصوى    الشلف  
 %67,71 %92,86 %50,00 %47,50 المعدل    

   132                  78                       16                39              النقطة املتحصل عليها    المتوسط   
   192                  84                       28                80               العالمة القصوى    المرجح   

 %68,75 %92,86 %55,36 %48,13 المعدل للقطاع 
  من إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبياناملصدر: 
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  نتائج التحليل اإلحصائي لمؤشرات قياس األداء الشامل: 30الشكل رقم 

  
  من إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبياناملصدر: 

طاع الصناعي لالمسنت باجلزائر، نالحظ أن مؤسسات القطاع تعتمد بعضا من مؤشرات التنمية يف الق

املستدامة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية ولكن بنسب متفاوتة. إن الذي ساعد املؤسسات على القيام 

 9001للموصفات القياسية إيزو بذلك هو تطبيق مصانع االمسنت لنظم إدارة خمتلفة كنظام إدارة اجلودة املطابق

. ذلك أن هذه األنظمة 2004إصدار  14001ونظام إلدارة البيئة املطابق للمواصفات القياسية إيزو 2000إصدار 

ا داخل هذه املصانع مما يسمح  تفرض على املؤسسات اليت تعتمدها على تطبيق مجلة من اإلجراءات املعمول 

  املواصفات القياسية.باحرتام التطابق مع نصوص متطلبات 

  ما يلي : على تدل األرقام الظاهرة باجلداول الثالثة األخرية 

ذه  قتصادية واملاليةأن املؤشرات اال )1 ا بدرجة كبرية حيث أن املتوسط املرجح اخلاص  هي اليت يتم االهتمام 

ا %92,86الفئة من املؤشرات بلغ  ن املتوسط املرجع أ  حنييف ،وتأيت يف املرتبة األوىل من حيث االهتمام 
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، أي أن هذا النوع من املؤشرات يأيت يف الدرجة الثانية. %55,56يساوي  البيئياخلاص مبؤشرات قياس األداء 

ا وصل اىل     .   %48,13ويبقى االهتمام باملؤشرات االجتماعية ضعيف ذلك أن املتوسط املرجح اخلاص 

  كما تدل املعطيات أعاله أنه:        )2

بة للبعد االقتصادي: هناك إمجاع على أن املؤشرين األكثر استعماال مها معدل منو األرباح والذي بالنس -

  خيدم مصلحة املسريين ومعدل رضا الزبائن الذي خيدم مصلحة الزبائن. 

 بالنسبة للبعد البيئي: يتم الرتكيز على املؤشرات اليت تسمح بقياس االنبعاثات واآلثار اليت ترتتب عليها.  -

النسبة للبعد االجتماعي: يتم الرتكيز على املؤشرات اليت تتعلق باألجور واالمتيازات االجتماعية املرتبطة ب -

باألجور. يف حني ال تويل املؤسسات حمل الدراسة أي اهتمام للمؤشرات املتعلقة بالعدالة واملساواة سواء 

سريه جبملة من األمور منها هذه األمور غري املساواة االجتماعية أو املساواة بني الرجل واملرأة. وميكن تف

تمع اجلزائري حيث أن الواقع يثبت غياب ما يسمى بظاهرة التمييز جبميع أنواعها  مطروحة للنقاش يف ا

 وأشكاهلا.

كما أنه يتبني أن املصانع كلها تستعمل نفس املؤشرات يف قياس أداءها سواء االقتصادي أو البيئي أو  )3

 النسب املتحصل عليها هي نفسها من جممع صناعي إىل آخر.    االجتماعي، حيث أن

  

) على مسريي مصانع االمسنت ومن خالل اإلجابات املقدمة 12ستمارة (امللحق رقم مت عرض اال

ء الشامل ملؤسسات القطاع ) سيتم دراسة ما إذا كانت هذه األدوات تسمح بقياس وتقومي األدا26(امللحق رقم 

  العمومي لصناعة االمسنت يف اجلزائر.
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  األداء الشامل ييم: معدالت استعمال أدوات تق31الجدول رقم 

 البيان
معات الصناعية األربعة   املتوسط املرجح  ا

 الشلف الغرب الوسط الشرق للقطاع

 16 16 16 16 16النقطة املتحصل عليها   

 28 28 28 28 28   العالمة القصوى 

 %57,14 %57,14 %57,14 %57,14 %57,14 املعدل

  من إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبياناملصدر: 

  أن ما يؤكد اإلحصائيات املقدمة أعاله هو ما يلي: 

  ياس األداء وهي: تعتمد املؤسسات التابعة لقطاع االمسنت يف اجلزائر على ستة أنواع من األدوات يف ق )1

  تقارير النشاط الدورية  لقياس األداء االقتصادي -

 جداول (لوحات) القيادة لقياس األداء االقتصادي -

 القوائم املالية لقياس األداء املايل -

 استقصاءات رضا الزبائن لقياس مستوى رضا الزبائن -

 لوحات قيادة اجلودة لقياس فعالية العمليات الداخلية  -

 لبيئية لقياس األداء البيئي لوحات القيادة ا -

 قياس األداء االقتصادي: من أجل قياس األداء االقتصادي تستعني املؤسسات بثالثة أنظمة:  )2

  نظام تقارير النشاط الدورية حيث يسمح بإيفاء اإلدارة العليا للمؤسسات واجلهات األخرى الداخلية

 طة التالية: املستعملة هلا مبستويات االجناز احملققة من طرف كل األنش

  اإلنتاج 

  التسويق 
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  املوارد البشرية 

  الوضعية املالية للمؤسسة 

نظام املوازنات التقديرية حيث من خالله تقوم بوضع اخلطط والتقديرات السنوية لكل من األهداف  -

 التالية: 

  رقم األعمال  

  اإلنتاج واستغالل الطاقة اإلنتاجية 

  التموين واستهالك املواد واملستلزمات 

  املوارد البشرية والكتلية األجرية 

نظام جداول (لوحات) القيادة حيث يسمح مبقارنة ما مت تقديره باستعمال املوازنات التقديرية مع ما مت  -

حتقيقه من أجل الوقوف على مستوى حتقيق األهداف االقتصادية. وال يتم إعداد لوحات القيادة إال 

 باالستعانة بالنظامني السابقني. 

ألداء املايل: تقوم املؤسسات، وعلى فرتات منتظمة خالل السنة، بإعداد قوائم مالية تسمح هلا بقياس  قياس ا )3

 كل من املؤشرات التالية: 

 املردودية االقتصادية  -

 املردودية املالية أو العائد على الرأس املال املستثمر    -

لزبائن، ومن خالل نتائج هذه قياس رضا الزبائن: جتري املؤسسة سنويا استقصاءات متس عينة من ا )4

االستقصاءات يتم قياس مستوى رضا الزبائن. متس هذه االستقصاءات مجلة من اجلوانب األساسية اليت 

م. من هذه اجلوانب:  ا من أجل إشباع رغبا  تدخل ضمن املتطلبات اليت جيب االلتزام 

 وفرة املنتوج  -

 جودة املنتوج  -
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 اآلجال -

 ليف جودة وسائل التعبئة والتغ -

جودة اخلدمات املقدمة للزبائن مثل االستقبال واإلصغاء واحلصول على املعلومات اخلاصة باملؤسسة  -

 ومبنتوجها 

قياس فعالية العمليات الداخلية: باعتبار أن املصانع التابعة للقطاع كلها تعتمد على نظام إلدارة اجلودة مطابق  )5

ا2000إصدار  9001للمواصفات القياسية إيزو مطالبة باحرتام متطلبات هذا النظام باالعتماد على نظام  ، فإ

. فهذا النوع من le management par les processus ou l’approche processusاإلدارة للعمليات 

النظام يفرض على املؤسسة اليت تعتمده قياس فعالية هذه العمليات من خالل وضع لوحة قيادة يطلق عليها 

واليت من خالهلا يتم قياس فعالية العمليات الداخلية   tableau de bord qualitéبلوحة قيادة اجلودة

باالستعانة مبؤشرات جودة خاصة بكل عملية كما يتم وضع أهداف سنوية لكل عملية ويقاس مستوى حتقيق 

 تلك األهداف بعد مطابقة ما مت حتقيقه مع ما مت التقدير له وتسطريه كأهداف.

إن املصانع التابعة للقطاع كلها تعتمد على نظام إلدارة البيئة املطابق للمواصفات القياسية  قياس األداء البيئي: )6

وحاصلة على شهادة املطابقة. نتيجة لذلك فهي مطالبة باحرتام متطلبات هذا  2004إصدار  14001إيزو

لوحة قيادة البيئة النظام والذي يفرض عليها قياس أدائها البيئي من خالل وضع لوحة قيادة يطلق عليها ب

tableau de bord environnemental  واليت من خالهلا يتم قياس فعالية نظام اإلدارة البيئية ويتم ذلك من

خالل وضع مؤشرات بيئية كما يتم تسطري أهداف بيئية سنوية ويقاس مستوى حتقيق تلك األهداف بعد 

   ف.    مطابقة ما مت حتقيقه مع ما مت التقدير له وتسطريه كأهدا

كما أن املالحظ يف جمال املمارسة امليدانية أن هذه األدوات متحكم يف استعماهلا من طرف مستعمليها 

 وهذا على مستوى كل املصانع االثنا عشر: 

   .القوائم املالية واملوازنات التقديرية يتوىل اإلشراف عليها املديرية املالية -
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  .وازنات التقديرية يتوىل اإلشراف عليها خلية مراقبة التسيريلوحات القيادة وتقارير النشاط الدورية وامل -

استقصاءات رضا الزبائن ولوحات قيادة اجلودة ولوحات قيادة البيئة يتوىل اإلشراف عليها مسؤول  -

   .نظام إدارة اجلودة والبيئة

  

داء الشامل للمؤسسات االقتصادية حمل الدراسة بغرض من أجل الوقوف على درجة اإلفصاح عن األ

وجود ) مجلة من العناصر منها 14الربهنة عن ممارستها للتنمية الشاملة، تضمنت استمارة االستبيان (امللحق رقم 

إعداد تقارير سنوية للتنمية الشاملة حتتوي مؤشرات لقياس األداء االجتماعي و البيئي واالقتصادي واملايل وكذلك 

  على نتائج األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي ووجود قنوات اتصال تسمح بالتبليغ عن تقارير التنمية الشاملة.

) من طرف مسريي 28واجلدول املوايل يوضح نتائج التحليل اإلحصائي لإلجابات املقدمة (امللحق رقم 

 املؤسسات حمل الدراسة فيما يتعلق بالفرضية الثالثة.

  اإلفصاح عن األداء الشامل : 32الجدول رقم 

 البيان
معات الصناعية األربعة   املتوسط املرجح  ا

 الشلف الغرب الوسط الشرق للقطاع

النقطة املتحصل عليها   
25 25 25 25 25 

 العالمة القصوى   
40 40 40 40 40 

 املعدل
62,50% 62,50% 62,50% 62,50% 62,50% 

  ناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبيانمن إعداد الباحث باملصدر: 

  من اإلحصائيات أعاله يتضح أن: 

  اإلفصاح الوحيد الذي تلجأ إليه املؤسسات هو ذلك الذي خيص البعد املايل فقط. )1
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تم املؤسسات احلاصلة على شهادة اإليزو  )2 بقياس أداءها البيئي  14001باإلضافة إىل املؤشرات االقتصادية، 

 ستعني مبؤشرات بيئية.وهي بذلك ت

تم باجلانب االقتصادي واملايل. أما ما خيص اجلانب  )3 أن أدوات قياس األداء تنحصر فقط يف تلك اليت 

 االجتماعي والبيئي فهو منعدم.   

 وميكن إرجاع هذا الغياب إىل مجلة من األسباب منها: 

  هذا اإلفصاح. غياب القوانني والتشريعات اليت جترب املؤسسات على القيام مبثل  )1
غياب مجاعات الضغط خاصة منها تلك الناشطة يف جمال محاية البيئة اليت تفرض على املؤسسات القيام مبثل  )2

 هذا اإلفصاح. 

ا يف  )3 غياب اإلدراك الكايف لدي مسريي املؤسسات بوجود جمموعة من املبادرات العاملية اليت ميكن االقتداء 
ا.إعداد التقارير حول التنمية الشام  لة وحول كيفية اإلفصاح 

  يف هذا الصدد، ال بد من اإلشارة إىل أن الوضع العام يف اجلزائر فيما يتعلق باإلفصاح ميتاز مبا يلي: 
غياب تشريع جيرب املؤسسات على اإلفصاح بنتائج أنشطتها االجتماعية والبيئية. فنظام اإلفصاح الوحيد  )1

ي يتعلق بالكشف عن القوائم املالية السنوية للمؤسسات والذي يكتسي الطابع اإلجباري هو ذلك الذ

بالنسبة  1975االقتصادية. هذا األخري وحىت وإن كان موجودا يف أول تشريع جتاري جزائري منذ سنة 

بالنسبة لألشكال القانونية  2005للشركات ذات األسهم، فان اجلزائر مل تشرع يف تطبيقه إال منذ سنة 

إطار صياغة مجلة القوانني اليت تدخل ضمن تأهيل احمليط االقتصادي للمؤسسة  األخرى للشركات وهذا يف

  االقتصادية.

ضغوط من احمليط جيعل املؤسسات االقتصادية أكثر إفصاحا ليس فقط يف تقاريرها املالية ولكن أيضا  ال توجد )2

ة املؤسسات على التعرف على حول أدائها يف القضايا الرئيسية االجتماعية واألخالقية والبيئية نظرا لعدم قدر 

متطلبات ورغبات األطراف ذات املصلحة من أجل االستجابة هلا هذا من جهة، ومن جهة أخرى اعتبار 

ن و اإلفصاح عدمي اجلدوى وقد يلحق ضررا بالنسبة للمؤسسة عند إصدار املعلومات عندما يقوم املنافس
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ا تتعامل وتتفاعل  بدراستها و حتليلها. فما مييز املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر أن معظمها مغلق حيث أ

 مع دائرة صغرية من األطراف وهم املستثمرون والشركاء وتعمل يف ظل أدىن مستوى من اإلفصاح.

كل من البعدين البيئي واالجتماعي ال يدخالن ضمن اهتمامات املساهم املمثل يف كما جيب التذكري أن   )3

لتقارير الدورية اليت تعدها املؤسسة خالل خمتلف فرتات السنة واملوجهة . فا« GICA » شركة إمسنت اجلزائر

لإلبالغ عن النشاط العام للمؤسسة وكذلك التقارير السنوية اليت يعدها جملس اإلدارة لفائدة اجلمعية العامة 

 العمومية ال حتتوي إال على معلومات يغلب عليها اجلانب املايل.

حيتويان على خالصة التحليل اإلحصائي للدراسة  ي جدوال وشكالوكخالصة هلذا املبحث، فيما يل

  امليدانية اخلاصة بقياس وتقييم واإلفصاح عن األداء الشامل.

عن  واإلفصاح: خالصة التحليل اإلحصائي  للدراسة الميدانية الخاصة بقياس وتقييم 33الجدول رقم 
  األداء الشامل

 
 المجموع    عن األداء  اإلفصاح  تقییم األداء  أدوات   مؤشرات قیاس األداء   البیان   

              

 ERCE     180                25 16   139                             النقطة المتحصل علیھا   

   260                  40                              28                             192                             العالمة القصوى    الشرق  

 %69,23 %62,50 %57,14 %72,40 معدلال    

 ERCC     172                25 16   131                             النقطة المتحصل علیھا   

   260                  40                              28                             192                             العالمة القصوى    الوسط  

 %66,15 %62,50 %57,14 %68,23 المعدل    

 ERCO     169                25 16   128                             النقطة المتحصل علیھا   

   260                  40                              28                             192                             العالمة القصوى    الغرب   

 %65,00 %62,50 %57,14 %66,67 المعدل    

 ECDE     171                25 16   130                             النقطة المتحصل علیھا   

   260                  40                              28                             192                             مة القصوى  العال  الشلف  

 %65,77 %62,50 %57,14 %67,71 المعدل    

   173                  25                              16                             132                             النقطة المتحصل علیھا    المتوسط   

   260                  40                              28                             192                             العالمة القصوى    المرجح   

 %66,54 %62,50 %57,14 %68,75 المعدل للقطاع 

  من إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبياناملصدر: 
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عن األداء  واإلفصاحخالصة التحليل اإلحصائي  للدراسة الميدانية الخاصة بقياس وتقييم : 31الشكل رقم 

   الشامل

  
 انمن إعداد الباحث بناءا على نتائج اإلجابة عن استمارة االستبياملصدر: 

ؤشرات يفيد اجلدول والشكل املعروضان أعاله أن معدالت املتغريات الثالثة متوسطة. فاملتغري اخلاص مب

 األداء الشامل فبلغت نسبته دوات قياس وتقومي أب، أما املتغري اخلاص %68,75قياس الشامل بلغت نسبته 

. وبالتايل نستخلص أن %62,50فبلغت نسبته  اإلفصاح عن األداء الشاملأما املتغري اخلاص ب .57,14%

قياس والتقومي واإلفصاح املؤسسات العمومية التابعة لقطاع صناعة االمسنت ال تويل االهتمام الالزم إىل كل من ال

ا اإلدارية، حيث أن املعدل املتوسط  عن األداء الشامل من أجل جعل من التنمية الشاملة إحدى اهتماما

  .%66,54للمتغريات الثالثة بلغ 
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تقصري من الدولة ال يوجد  أنهما ميكن استخالصه من خالل حتليل ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية هو 

يف مساعدة مؤسسات قطاع االمسنت يف اجلزائر على مراعاة أبعاد التنمية املستدامة. فالقوانني والتشريعات البيئية 

لية والتقنية متوفرة. إال أن اللجوء إىل املبادرات الطوعية غري معممة على  واالجتماعية وبرامج الدعم واإلعانات املا

   كل املصانع، فهناك تفاوت يف التطبيق.

أن املؤسسات العمومية التابعة لقطاع صناعة االمسنت ال تويل االهتمام الكايف لكل من كما استخلصنا 

ا ال تدمج أبعاد التنمي ا ال تويل إشباع رغبات أصحاب املصاحل كما أ ة الشاملة ضمن اسرتاتيجيات منوها. كما أ

  قياس وتقومي واإلفصاح عن األداء الشامل.االهتمام الالزم إىل كل من 
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لدراسة وذلك باختبار الفرضيات بغرض إثبات من خالل هذا الفصل سنحاول الوقوف على نتائج ا  

صحتها أو نفيها معتمدين على األدوات اإلحصائية املالئمة يف املبحث األول. كما يتم تقدمي عرض مفصل 

للنتائج املتوصل إليها واليت سيخصص هلا املبحث الثاين. وأخريا سيحاول الباحث تقدمي مقرتحاته النامجة عن 

بة تبعا للنتائج املتوصل إليها. كما سيقوم بعرض ألهم املواضيع ذات الصلة واليت يرى فيها الدراسة اليت رآها مناس

  مشاريع حبثية تكمل هذه دراسة، وسيكون ذلك يف املبحث الثالث.
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ات اليت طرحها الباحث يف إطار إجراء هذه الدراسة حبيث يتناول كل مطلب من فيما يلي اختبار للفرضي

  وفيما يلي االختبار اإلحصائي هلذه الفرضيات.املطالب الثالثة فرضية رئيسية. 

 

ل أيضا ضمن انشغاالت الرهانات اليت تفرضها التنمية املستدامة تدخ الفرضية الرئيسية األولى: )1

  مؤسسات صناعة االمسنت يف اجلزائر وال تنحصر فقط يف الدور الذي تلعبه الدولة. 

  ميكن جتزئة هذه الفرضية الرئيسية إىل ثالث فرضيات فرعية كالتايل: 

من اجل حث املؤسسات االقتصادية على مراعاة أبعاد التنمية املستدامة يف  الفرضية الفرعية األولى: )7

الني البيئي واالجتماعي وتسهر على تطبيقها.  ممارس ا اإلدارية، تصدر الدولة القوانني والتشريعات يف ا   ا

من أجل تشجيعها على املضي قدما حنو تطبيق أبعاد التنمية املستدامة بعيدا عن  الفرضية الفرعية الثانية: )8

االقتصادية برامج دعم تقين ومايل الضغوطات اليت تفرضها القوانني، تضع الدولة حتت تصرف املؤسسات 

تمع.    ا عن حتليها باملسؤولية حنو البيئة وا  موجهة لتطبيق أفضل املمارسات اإلدارية واليت تربهن 

اقتناعا منها بأن تطبيق التنمية املستدامة ال ينبع من مبادرات الدولة لوحدها فقط،  الفرضية الفرعية الثالثة: )9

دية يف القيام مبادرات بصفة طوعية تسعى من خالهلا إىل انتهاج أساليب وأمناط جتتهد املؤسسات االقتصا

 تسيري تراعى فيها املتطلبات البيئية واالجتماعية. 

 اختبار الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسية األولى .1

 ميكن صياغة الفرضية العدمية (الصفرية) والفرضية البديلة كالتايل: 

ية: من اجل حث املؤسسات االقتصادية على مراعاة أبعاد التنمية املستدامة يف الفرضية العدم -

الني البيئي واالجتماعي وتسهر على  ا اإلدارية، تصدر الدولة القوانني والتشريعات يف ا ممارسا

  تطبيقها.
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الني البيئي واالجتماعي واليت حت - ا الدولة الفرضية البديلة: ال توجد القوانني والتشريعات يف ا ث 

 املؤسسات االقتصادية على مراعاة أبعاد التنمية املستدامة.

أشارت النتائج إىل أن الدولة تساعد املؤسسات االقتصادية لصناعة االمسنت يف ، %95عند مستوى ثقة 

  مراعاة رهانات التنمية املستدامة بإصدار القوانني والسهر على تطبيقها. واجلدول التايل يوضح ذلك:

من الفرضية الرئيسية األولى   : االختبار اإلحصائي  للفرضية الفرعية األولى34دول رقم الج
  KOLMOGOROV- SMIRNOVباستعمال مؤشر 

ـــرار  البيان املؤشرات الق

 توجد داللة

 حجم العينة 12
 الوسط احلسايب  5,00
 االحنراف املعياري 0,00

 الفروق املطلقة 0,440
 بية الفروق االجيا 0,384

 الفروق السلبية  0,440-
 كوملوقوروف مسرينوف  Zقيمة  1,526
 مستوى الداللة 0,019

  SPSSمن إعداد الباحث بناءا عن نتائج حتليل نظام 
وهي دالة إحصائيا مبستوى  1,526جاءت قيمتها مقدرة بـ اليت " و Zقيمة معيارية "يتضح من اجلدول أن 

من اجل حث ، أي أن هناك فروق ذات داللة إحصائية تؤكد على أنه 0,05وهو أقل من  0,019داللة قدره 

ا اإلدارية، تصدر الدولة القوانني والتشريعات  املؤسسات االقتصادية على مراعاة أبعاد التنمية املستدامة يف ممارسا

الني البيئي واالجتماعي وتسهر على تطبيقها. ومنه يكون القرار بقبول الفرضية العد مية ورفض الفرضية يف ا

  البديلة.

  اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية األولى: .2
 ميكن صياغة الفرضية العدمية (الصفرية) والفرضية البديلة كالتايل: 
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الفرضية العدمية: من أجل تشجيعها على املضي قدما حنو تطبيق أبعاد التنمية املستدامة بعيدا عن  -

ضها القوانني، تضع الدولة حتت تصرف املؤسسات االقتصادية برامج دعم تقين الضغوطات اليت تفر 

ا عن حتليها باملسؤولية حنو البيئة  ومايل موجهة لتطبيق أفضل املمارسات اإلدارية واليت تربهن 

تمع.   وا

دها الفرضية البديلة: ال تقدم الدولة للمؤسسات االقتصادية برامج الدعم التقين واملايل كي تساع -

تمع.  على التحلي باملسؤولية حنو البيئة وا

، أشارت النتائج إىل أن الدولة تساعد املؤسسات االقتصادية لصناعة االمسنت يف %95عند مستوى ثقة 
  مراعاة رهانات التنمية املستدامة بإصدار القوانني والسهر على تطبيقها. واجلدول التايل يوضح ذلك:

من الفرضية الرئيسية األولى   إلحصائي  للفرضية الفرعية الثانية: االختبار ا35الجدول رقم 
  KOLMOGOROV- SMIRNOVباستعمال مؤشر 

ـــرار  البيان املؤشرات الق

 توجد داللة

 حجم العينة 12
 الوسط احلسايب  5,00
 االحنراف املعياري 0,00

 الفروق املطلقة 0,440
 الفروق االجيابية  0,384

 السلبية الفروق  0,440-
 كوملوقوروف مسرينوف  Zقيمة  1,526
 مستوى الداللة 0,019

  SPSSمن إعداد الباحث بناءا عن نتائج حتليل نظام 

وهي دالة إحصائيا مبستوى  1,526جاءت قيمتها مقدرة بـ اليت " و Zقيمة معيارية "يتضح من اجلدول أن 

من أجل فروق ذات داللة إحصائية تؤكد على أنه  وهذا يعين أن هناك 0,05وهي أقل من  0,019داللة قدره 

تشجيعها على املضي قدما حنو تطبيق أبعاد التنمية املستدامة بعيدا عن الضغوطات اليت تفرضها القوانني، تضع 

الدولة حتت تصرف املؤسسات االقتصادية برامج دعم تقين ومايل موجهة لتطبيق أفضل املمارسات اإلدارية واليت 
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ا ع تمع. وبالتايل يكون القرار بقبول الفرضية العدمية (الصفرية) وترفض تربهن  ن حتليها باملسؤولية حنو البيئة وا

الفرضية البديلة، حيث أن املؤسسات املدروسة تتلقى املساعدات املالية والتقنية من طرف الدولة من أجل مراعاة 

  رهانات التنمية املستدامة.

  لثة من الفرضية الرئيسية األولى:اختبار الفرضية الفرعية الثا .3

 ميكن صياغة الفرضية العدمية (الصفرية) والفرضية البديلة كالتايل: 

الفرضية العدمية: اقتناعا منها بأن تطبيق التنمية املستدامة ال ينبع من مبادرات الدولة لوحدها فقط،  -

خالهلا إىل انتهاج أساليب جتتهد املؤسسات االقتصادية يف القيام مبادرات وبصفة طوعية تسعى من 

  وأمناط تسيري تراعى فيها املتطلبات البيئية واالجتماعية.

ا إىل إدماج  - الفرضية البديلة: ال جتتهد املؤسسات االقتصادية يف القيام باملبادرات الطوعية تسعى 

ا اإلدارية  أبعاد التنمية املستدامة ضمن اهتماما

ىل أن املؤسسات االقتصادية جتتهد يف انتهاج مبادرات طوعية ، أشارت النتائج إ%95عند مستوى ثقة 

ا اإلدارية. واجلدول التايل يوضح ذلك :   تسمح هلا بإدماج أبعاد التنمية املستدامة ضمن اهتماما

من الفرضية الرئيسية األولى   : االختبار اإلحصائي  للفرضية الفرعية الثالثة 36الجدول رقم 

  KOLMOGOROV- SMIRNOVباستعمال مؤشر 

ـــرار  البيان املؤشرات الق

 توجد داللة

 حجم العينة 12
 الوسط احلسايب  2,00

 االحنراف املعياري 1,809
 الفروق املطلقة 460, 0
 الفروق االجيابية  0,460

 الفروق السلبية  290, 0-
 كوملوقوروف مسرينوف  Zقيمة  1,593
 مستوى الداللة 0,013

  SPSSحث بناءا عن نتائج حتليل نظام من إعداد البا
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وهي دالة إحصائيا مبستوى  1,593جاءت قيمتها مقدرة بـ اليت " و Zقيمة معيارية "يتضح من اجلدول أن 

، وهذا يعين اختاذ قرار بقبول الفرضية العدمية (الصفرية) ورفض الفرضية 0,05وهي أقل من  0,013داللة قدره 

أنه اقتناعا منها بأن تطبيق التنمية املستدامة ال ينبع داللة إحصائية تؤكد على  البديلة واستنتاج وجود فروق ذات

من مبادرات الدولة لوحدها فقط، جتتهد املؤسسات االقتصادية يف القيام مبادرات وبصفة طوعية تسعى من 

  خالهلا إىل انتهاج أساليب وأمناط تسيري تراعى فيها املتطلبات البيئية واالجتماعية.

 

إن الفرضية الرئيسية الثانية هي كالتايل: "السعي والسهر على إشباع متطلبات ورغبات أصحاب املصاحل 

  يعترب من ضمن الرهانات اجلديدة اليت تواجه املؤسسات الذي يسمح مبراعاة أبعاد التنمية املستدامة."

  يسية إىل ثالثة فرضيات فرعية كالتايل:مت جتزئة هذه الفرضية الرئ

ا اإلدارية، تقوم  )1 الفرضية الفرعية األوىل: سعيا منها إلدماج أبعاد التنمية املستدامة ضمن اهتماما

م وتسهر على إشباعها.   املؤسسات بالتعرف على أصحاب املصاحل وعلى متطلبا

ضي بوجود تطابق بني إسرتاتيجية املؤسسة وأبعاد الفرضية الفرعية الثانية: االهتمام بالتنمية املستدامة يق )2

  التنمية املستدامة.

الفرضية الفرعية الثالثة: االهتمام بأبعاد التنمية املستدامة يقضي بوجود تطابق بني أمناط التسيري املعتمدة  )3

  من طرف املؤسسة وأبعاد التنمية املستدامة.

 : ة الثانيةالفرضية الرئيسياختبار الفرضية الفرعية األولى من  .1

 ميكن صياغة الفرضية العدمية (الصفرية) والفرضية البديلة كالتايل:

ا اإلدارية، تقوم الفرضية العدمية:  - سعيا منها إلدماج أبعاد التنمية املستدامة ضمن اهتماما

م وتسهر على إشباعها   املؤسسات بالتعرف على أصحاب املصاحل وعلى متطلبا

من أجل التعرف على أصحاب املصاحل املؤسسات االقتصادية أي جهد الفرضية البديلة: ال تبذل  -

م وتسهر على إشباعها  وعلى متطلبا
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املؤسسات االقتصادية ال تبذل املؤسسات االقتصادية أي أن ، أشارت النتائج إىل %95عند مستوى ثقة 

م وتسهر على إشباعها. واجلجهد    :دول املوايل يشرح ذلكمن أجل التعرف على أصحاب املصاحل وعلى متطلبا

  الفرضية الرئيسية الثانيةمن : االختبار اإلحصائي  للفرضية الفرعية األولى 37الجدول رقم 
  KOLMOGOROV- SMIRNOV باستعمال مؤشر

 البيان املؤشرات القرار 

 ال توجد داللة

 حجم العينة 12
 الوسط احلسايب  1,9745

 االحنراف املعياري 0,000
 لفروق املطلقةا 309, 0
 الفروق االجيابية  0,309

 الفروق السلبية  235, 0-
 كوملوقوروف مسرينوف  Zقيمة  1,069
 مستوى الداللة 0,203

  SPSSمن إعداد الباحث بناءا عن نتائج حتليل نظام 
مبستوى وهي دالة إحصائيا  1,069جاءت قيمتها مقدرة بـ اليت " و Zقيمة معيارية "يتضح من اجلدول أن 

مما يستوجب اختاذ  0,05، هذه القيمة هي أكرب من مستوى الداللة اإلحصائية املعتمدة والبالغة 0,203داللة قدره 

أن املؤسسات االقتصادية ال تبذل املؤسسات قرار بقبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية العدمية واليت تنص على 

م وتسهر على إشباعهامن أجل التعرف على أصحاب ااالقتصادية أي جهد     .ملصاحل وعلى متطلبا

  : الفرضية الرئيسية الثانيةاختبار الفرضية الفرعية الثانية من  .2

 ميكن صياغة الفرضية العدمية (الصفرية) والفرضية البديلة كالتايل:

د االهتمام بالتنمية املستدامة يقضي بوجود تطابق بني إسرتاتيجية املؤسسة وأبعاالفرضية العدمية:  -

  التنمية املستدامة

 تطابق بني إسرتاتيجية املؤسسة وأبعاد التنمية املستدامةالفرضية البديلة: ال يوجد  -
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تطابق بني إسرتاتيجية املؤسسة وأبعاد التنمية أشارت النتائج إىل عدم وجود  ،%95عند مستوى ثقة 

  املستدامة. واجلدول املوايل يوضح ذلك:

  الفرضية الرئيسية الثانيةالثانية من ائي  للفرضية الفرعية : االختبار اإلحص38الجدول رقم  
  KOLMOGOROV- SMIRNOVباستعمال مؤشر 

 البيان املؤشرات القرار

 توجد داللة

 حجم العينة 12
 الوسط احلسايب  2,6364

 االحنراف املعياري 0,000
 الفروق املطلقة 632, 0
 الفروق االجيابية  0,368

 ق السلبية الفرو  632, 0-
 كوملوقوروف مسرينوف  Zقيمة  2,190
 مستوى الداللة 0,000

  SPSSمن إعداد الباحث بناءا عن نتائج حتليل نظام 

وهي دالة إحصائيا  1,609جاءت قيمتها مقدرة بـ اليت " و  Zقيمة معيارية " يتضح من اجلدول أن 

ه إذا كان مستوى الداللة احملسوب يفوق مستوى الداللة . ومبا أن قاعدة القبول تقول أن0,011مبستوى داللة قدره 

قبول احملدد فأن ذلك يقتضي قبول الفرضية العدمية ورفض الفرضية البديلة، فإن القرار فيما خيص هذه الفرضية هو 

ايل ورفض وبالت .تطابق بني إسرتاتيجية املؤسسة وأبعاد التنمية املستدامةأنه ال يوجد على الفرضية البديلة اليت تنص 

  الفرضية العدمية (الصفرية).

  : الفرضية الرئيسية الثانيةمن  لثةاختبار الفرضية الفرعية الثا .3

 ميكن صياغة الفرضية العدمية (الصفرية) والفرضية البديلة كالتايل:

االهتمام بأبعاد التنمية املستدامة يقضي بوجود تطابق بني أمناط التسيري املعتمدة الفرضية العدمية:  -

  ن طرف املؤسسة وأبعاد التنمية املستدامةم
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تطابق بني أمناط التسيري املعتمدة من طرف املؤسسة وأبعاد التنمية الفرضية البديلة: ال يوجد  -

 املستدامة

تطابق بني أمناط التسيري املعتمدة من طرف ، أشارت النتائج إىل أنه ال يوجد %95عند مستوى ثقة 

  مة. واجلدول املوايل يشرح ذلك:املؤسسة وأبعاد التنمية املستدا

باستعمال مؤشر   الفرضية الرئيسية الثانيةالثالثة من ار اإلحصائي  للفرضية الفرعية : االختب 39الجدول رقم  
KOLMOGOROV- SMIRNOV  

 البيان املؤشرات القرار

 توجد داللة

 حجم العينة 12
 الوسط احلسايب  4,3333

 االحنراف املعياري 0,000
 الفروق املطلقة 632, 0
 الفروق االجيابية  0,368

 الفروق السلبية  632, 0-
 كوملوقوروف مسرينوف  Zقيمة  2,190
 مستوى الداللة 0,000

  SPSSمن إعداد الباحث بناءا عن نتائج حتليل نظام 

صائيا مبستوى وهي دالة إح 2,190جاءت قيمتها مقدرة بـ اليت " و Zقيمة معيارية "يتضح من اجلدول أن 

أنه ال داللة إحصائية تؤكد على ليست هلا ، وهذا يعين أنه توجد فروقات 0,05وهي أقل من  0,000داللة قدره 

وبالتايل تقبل الفرضية البديلة  .تطابق بني أمناط التسيري املعتمدة من طرف املؤسسة وأبعاد التنمية املستدامةيوجد 

  وترفض الفرضية العدمية (الصفرية).

 

إن الفرضية الرئيسية الثالثة هي كالتايل: "االعتماد على املقاربة املالية واالقتصادية لألداء لوحدمها غري  

  كافيني للتحكم يف أداء املؤسسة يف ظل حتديات التنمية املستدامة. "

  يات فرعية كالتايل:مت جتزئة هذه الفرضية الرئيسية إىل ثالثة فرض

  الفرضية الفرعية األوىل: تستعني املؤسسات باألدوات املناسبة يف قياس أدائها الشامل.  )1
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 الفرضية الفرعية الثانية: باستطاعة املؤسسات قياس أدائها الشامل باالستعانة مبؤشرات كمية. )2

 أصحاب املصاحل. الفرضية الفرعية الثالثة: تقوم املؤسسة باإلفصاح عن أدائها الشامل لكل  )3

 : الفرضية الرئيسية الثالثةاختبار الفرضية الفرعية األولى من  .1

 ميكن صياغة الفرضية العدمية (الصفرية) والفرضية البديلة كالتايل:

  الفرضية العدمية: ال تستعني املؤسسات باألدوات املناسبة يف قياس أدائها الشامل -

 املناسبة يف قياس أدائها الشامل الفرضية البديلة: تستعني املؤسسات باألدوات -

، أشارت النتائج إىل أنه ال تطبق األدوات املناسبة يف قياس أدائها الشامل. %95عند مستوى ثقة 
  واجلدول املوايل يشرح ذلك:
الفرضية الرئيسية الثالثة األولى من : االختبار اإلحصائي  للفرضية الفرعية  40الجدول رقم 

  KOLMOGOROV- SMIRNOVباستعمال مؤشر 
 البيان املؤشرات القرار

 توجد داللة

 حجم العينة 12
 الوسط احلسايب  2,6364

 االحنراف املعياري 0,000
 الفروق املطلقة 0,632
 الفروق االجيابية  0,368

 الفروق السلبية  0,632-
 كوملوقوروف مسرينوف  Zقيمة  2,190

 مستوى الداللة 0,00

  SPSSبناءا عن نتائج حتليل نظام  من إعداد الباحث

وهي دالة إحصائيا مبستوى داللة  2,143جاءت قيمتها مقدرة بـ اليت " و Zقيمة معيارية "يبني اجلدول أن 

مما يعين اختاذ قرار بقبول الفرضية العدمية (الصفرية) ورفض الفرضية البديلة،  0,05، وهي أقل من 0,000قدره 

   أنه ال تطبق املؤسسة األدوات املناسبة يف قياس أدائها الشامل.إحصائية تؤكد على داللة هلا ذلك أن هناك فروق 
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  : الفرضية الرئيسية الثالثةاختبار الفرضية الفرعية الثانية من  .2

 ميكن صياغة الفرضية العدمية (الصفرية) والفرضية البديلة كالتايل:

  مل باالستعانة مبؤشرات كميةالفرضية العدمية: ال تستطيع املؤسسات قياس أدائها الشا -

 الفرضية البديلة: باستطاعة املؤسسات قياس أدائها الشامل باالستعانة مبؤشرات كمية -

، أشارت النتائج إىل أنه ال تستطيع املؤسسات قياس أدائها الشامل باالستعانة %95عند مستوى ثقة 

  مبؤشرات كمية. واجلدول املوايل يوضح ذلك: 

الفرضية الرئيسية الثالثة الثانية من ختبار اإلحصائي  للفرضية الفرعية : اال 41الجدول رقم  
  KOLMOGOROV- SMIRNOVباستعمال مؤشر 

 البيان املؤشرات القرار

 توجد داللة

 حجم العينة 12
 الوسط احلسايب  1,9745

 االحنراف املعياري 0,000
 الفروق املطلقة 0,619
 الفروق االجيابية  0,351

 الفروق السلبية  0,619-
 كوملوقوروف مسرينوف  Zقيمة  2,143

 مستوى الداللة 0,00

  SPSSمن إعداد الباحث بناءا عن نتائج حتليل نظام 

وهي دالة إحصائيا مبستوى  2,143جاءت قيمتها مقدرة بـ اليت " و Zقيمة معيارية "يتضح من اجلدول أن 

ا أقل من  0,000داللة قدره  أنه ال تستطيع داللة إحصائية تؤكد على هلا أن هناك فروق  ، أي0,05مبا أ

وبالتايل تقبل الفرضية البديلة وترفض الفرضية العدمية  املؤسسات قياس أدائها الشامل باالستعانة مبؤشرات كمية.

  (الصفرية).

  : الفرضية الرئيسية الثالثةة من لثاختبار الفرضية الفرعية الثا .3

 ية (الصفرية) والفرضية البديلة كالتايل:ميكن صياغة الفرضية العدم
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  الفرضية العدمية: ال تقوم املؤسسة باإلفصاح عن أدائها الشامل لكل أصحاب املصاحل -

 الفرضية البديلة: تقوم املؤسسة باإلفصاح عن أدائها الشامل لكل أصحاب املصاحل -

عن أدائها الشامل لكل أشارت النتائج إىل أنه ال تقوم املؤسسة باإلفصاح  ،%95عند مستوى ثقة 

  أصحاب املصاحل. واجلدول املوايل يشرح ذلك:

الفرضية الرئيسية الثالثة الثالثة من : االختبار اإلحصائي  للفرضية الفرعية  42الجدول رقم  
  KOLMOGOROV- SMIRNOVباستعمال مؤشر 

 البيان املؤشرات القرار

 توجد داللة

 حجم العينة 12
 الوسط احلسايب  4,3333

 االحنراف املعياري 0,000
 الفروق املطلقة 0,632
 الفروق االجيابية  0,368

 الفروق السلبية  0,632-
 كوملوقوروف مسرينوف  Zقيمة  2,190

 مستوى الداللة 0,00

  SPSSمن إعداد الباحث بناءا عن نتائج حتليل نظام 

وهو أقل من  0,019وأن مستوى الداللة قدره  2,190" تقدر بـ Zقيمة معيارية "يظهر اجلدول أعاله أن 

فروقات قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية العدمية (الصفرية)، ذلك أن المما يعين أن القرار املتخذ هو  0,05

   أنه ال تقوم املؤسسة باإلفصاح عن أدائها الشامل لكل أصحاب املصاحل.داللة إحصائية تؤكد على ليست هلا 
 

 

حيتوي املبحث الثاين على نتائج الدراسة امليدانية، حيث يتناول املطلب األول النتائج العامة للدراسة تليها 

ذات يف املطلب الثاين وأخريا النتائج نتائج ذات العالقة بكيفية اهتمام املسريين بإدماج أبعاد التنمية املستدامة ال

  يف املطلب الثالث.   الشامل ومؤشرات وأدوات قياسه واإلفصاح عنهالعالقة باألداء 



 294

 

من خالل التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات، يتبني أنه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية تدل 

المسنت يف اجلزائر على مراعاة أبعاد التنمية املستدامة. على وجود تقصري الدولة يف مساعدة مؤسسات قطاع ا

  والذي يؤكد ذلك هو ما يلي : 

إن النتائج املتوصل إليها من خالل التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات تدل على أن املؤسسات حمل  )1

لبيئية الدراسة تربطها عالقات وطيدة مع السلطات العمومية من حيث احرتام القوانني والتشريعات ا

واالجتماعية. وما يؤكد صحة هذه النتيجة أن التحليل اإلحصائي أكد أن املؤسسات االقتصادية لصناعة 

االمسنت تتلقى مساعدات من طرف الدولة من أجل مراعاة رهانات التنمية املستدامة بإصدار القوانني 

ال البد من اإلشارة إىل أ%100والسهر على تطبيقها بنسبة  ن الدولة اجلزائرية أعطت . يف هذا ا

االهتمام الكايف للجانب التشريعي فيما يتعلق بالتنمية املستدامة على املستويني الكلي واجلزئي سواء يف 

  اجلانب البيئي أو اجلانب االجتماعي. 

املؤسسات أن إن النتائج املتوصل إليها من خالل التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات تدل على  )2

لصناعة االمسنت تتلقى مساعدات من طرف الدولة من أجل مراعاة رهانات التنمية املستدامة االقتصادية 

املؤسسات وما يؤكد ذلك هو أن  %.100بوضع برامج وتقدمي اإلعانات املالية والتقنية الالزمة بنسبة 

أجل إدماج  املدروسة اختارت طواعية اللجوء إىل املواصفات القياسية اإليزو وغريها من املواصفات من

برامج الدعم املايل أبعاد التنمية املستدامة. فقد بينت الدراسة أن املؤسسات املدروسة استفادت من 

املوجهة إىل مساعدة املؤسسات على احلصول على شهادات املطابقة للمواصفات القياسية اخلاصة 

، بالرغم من 14001ة البيئة إيزووأنظمة إدار  9001إدارة اجلودة املطابق للمواصفات القياسية إيزوبأنظمة 

. حيث أن معظم املصانع ال 18001االهتمام املتأخر نوعا ما بوضع نظم إدارة الصحة والسالمة املهنية 

أمهية كبرية والسبب يعود من وجهة نظر املؤسسات أن التشريعات املتعلقة بعالقات  اذ اترى فيه رهان
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فإن الدولة قامت بوضع جمموعة من مة املهنية للعمال.العمل يف اجلزائر كافية لضمان الصحة والسال

الربامج املدعمة للمؤسسات من أجل مراعاة أبعاد التنمية املستدامة كما تقوم بتقدمي إعانات إىل 

 املؤسسات االقتصادية.

املؤسسات أن إن النتائج املتوصل إليها من خالل التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات تدل على  )3

ة لصناعة االمسنت جتتهد يف انتهاج مبادرات طوعية تسمح هلا بإدماج أبعاد التنمية املستدامة ضمن االقتصادي

ا اإلدارية بنسبة  ال البيئي خاصة يف جمال %70اهتماما . فاملؤسسات املدروسة تقوم ببعض املبادرات يف ا

ا ملوارده رية حتت تأثري تشريعات العمل يف اجلزائر مع البش االتحكم يف اإلنبعاثات ويف إدارة النفايات ويف أدار

تمع احمللي. تمعي نتيجة عدم اللجوء إىل مبادرات طوعية اجتاه ا  وجود جماالت قصور كثرية يف بعدها ا

 

 لح:إشباع رغبات أصحاب المصا .1

دلت النتائج املتوصل إليها من خالل التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات على وجود فروقات ذات 

من أجل التعرف على أصحاب املصاحل وعلى داللة إحصائية تؤكد أن املؤسسات املدروسة ال تبذل اجلهد الكايف 

م. فنسبة اإلشباع الذي حتققه املؤسسات لكل األطراف ذات املصل  . %49,51حة هي متطلبا

  وبالنسبة لكل طرف ذو مصلحة ميكن استنتاج النتائج التالية : 

 ميكن أن نستنتج نقطتني أساسيتني ومها: الزبائن:  )1

أنه ليس كل املصانع العمومية لصناعة االمسنت يف اجلزائر قامت بوضع أنظمة إلدارة اجلودة املطابقة  -

شهادة املطابقة هلذا املعيار. فبالرغم من زة على وحائ 2008إصدار  9001للمواصفات القياسية إيزو

، إال أن بعض مصانع االمسنت مل تفكر يف 2000أن الشروع يف تطبيق هذا النظام يعود إىل سنة 

باستثمار يف وضع أنظمة إدارة حديثة. فبواسطة مثل هذا النظام  اتغيري أمناط تسيريها وتأهيل مصانعه

م إىل رضا. فاملصانع احلائزة على شهادة ميكن حتويل إشباع رغبات الزبائن  عن طريق حتويل متطلبا
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إذ تسهر على إشباع رغبات الزبائن وتويل االهتمام الالزم للعناصر املذكورة أعاله  2000: 9001إيزو

ا تلجأ إىل قياس مستويات رضا الزبائن باالستعانة مبؤشرات قياس مالئمة والسهر على املتابعة  أ

وقد أثبتت فعال هذه األنظمة جناعتها يف املصانع احلائزة على ضوعية لشكاوى الزبائن. واملعاجلة املو 

  الشهادة. 

وبالرغم من ذلك، ما تزال هناك مواطن ضعف يف ما يتعلق بإدارة العالقة مع الزبون. وتكمن هذه  -

تقاء واختيار األخرية خصيصا يف عدم االعتماد على املعايري األخالقية واالجتماعية والبيئية يف ان

ا مع الزبائن، ما زال الرتكيز مستمرا على اجلانب املايل فقط. فاملؤسسات  ا لعالقا زبائنها. ففي إدار

ال تعري للمعايري البيئية واألخالقية أي أدىن اهتمام. فالزبون الذي يفضل التعامل معه هو ذلك الذي 

 ايل.تتوفر فيه القدرة على السداد من خالل صالبة مركزه امل

ا لعالقتها مع عماهلا تعطي املؤسسات املدروسة االهتمام الكايف للمجاالت التالية:   العمال: )2  يف إدار

 وجود سياسة واضحة و رمسية إلدارة املوارد البشرية -

 االهتمام بتطوير الكفاءات البشرية من خالل التدريب   -

 توفري ظروف العمل املناسبة  -

 ة االجتماعية و منح االمتيازات لألفرادوجود آليات تسمح بتوفري احلماي -

 وجود هيئات متثل العمال يتم من خالهلا ربط قنوات االتصال الفعال مع العمال  -

وجود االتصال الفعال بني اإلدارة و العمال حبيث من خالله يتم إعالم العمال بكل القرارات  -

 اإلسرتاتيجية اليت متس مصري و مستقبل املؤسسة 

 عمال عند الدخول معهم يف مفاوضات حول حمتويات االتفاقية اجلماعية للمؤسسةمراعاة مصاحل ال -

إال أن هذا االهتمام يعترب غري كاف حىت تربهن املؤسسة على مسؤوليتها اجتاه عماهلا، حيث أن هذه     

ن ضمن األمور نصت عليها قوانني وتشريعات العمل يف اجلزائر. وهذا يؤكد أن هذه  قوانني وتشريعات تعترب م
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ا جترب  األمور املؤثرة بدرجة كبرية يف مسؤولية املؤسسات اجتاه عماهلا. فهذه القوانني تضمن حقوق العمال حيث أ

املؤسسات على ضرورة االهتمام بالصحة والسالمة املهنية للعمال وضرورة وجود طب العمل وتكفل هذه القوانني 

 ألجر وهي أيضا حتدد مدة العمل القانونية.  أيضا حق العامل يف احلصول على العطل املدفوعة ا

فمن املفروض أن يكون الرهان الكبري املطروح أمام إدارة املؤسسات املدروسة هو إشباع  ن:و المساهم )3

رغبات املسامهني عن طريق تعظيم الرحبية. إال أن الواقع خيتلف متاما عن هذه الرؤية نظرا لطبيعة العالقة 

معات هي يف حقيقة األمر مؤسسات اقتصادية املوجودة بني املؤسسات امل دروسة ومسامهيها. هذه ا

عمومية ملك للدولة تتبع إىل شركة تسيري املسامهات صناعة االمسنت وهذه األخرية هي أيضا شركة ذات 

تنفيذ براجمها اإلمنائية. فبالرغم  للدولة. ويكمن دور هذه  املؤسسات يف موال املنقولةأسهم، جزء من األ

ن اجلهود املبذولة من طرف هذه األخرية يف التنازل على املؤسسات االقتصادية العمومية للقطاع اخلاص م

احمللي واألجنيب يف إطار اإلسرتاتيجية الصناعية للجزائر ومعلن عنها رمسيا من طرف وزارة الصناعة وترقية 

علق بتسيري أمواهلا املنقولة. أحد أكرب اهتمامات الدولة فيما يت 1االستثمار حيث جعلت من اخلوصصة

وبالتايل ال يعترب تعظيم العائد على الرأس املال املستثمر والذي بواسطته يتم احلكم على األداء املايل رهانا 

  مهما بالنسبة لكل القطاع االقتصادي العمومي وليس فقط مؤسسات صناعة االمسنت يف اجلزائر .  

أمهها اختيار املوردين يتم أن بية يف عالقة املؤسسة مع مورديها بالرغم من وجود جوانب إجيا ن:و المورد )4

على أسس تتوفر فيها الشفافية كوجود دفرت للشروط وباالعتماد أيضا على املتطلبات اليت تقتضيها 

ووجود قنوات للحوار الدائم واملستمر مع املوردين. إال أن جوانب  9001 املواصفات القياسية إيزو

على هذه العالقة. وأمهها عدم اعتبار املوردين طرفا فاعال يف حتسني أداء املؤسسة  القصور تكاد تطغى

وضمان منوها وتطورها ذلك أن إبرام عالقة مع املوردين ليست مبنية على إسرتاتيجية شراكة أساسها 

املوردين  املصلحة املشرتكة وعدم االعتماد على معايري أخالقية وبيئية واجتماعية يتم على أساسها انتقاء
                                                
1 Ministère de l’industrie et de la promotion de l’investissement, 
http://www.mipi.dz/ar/index_ar.php?p.=priv&titre=priv8, consulté le 11/09/2009. 
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فكل املؤسسات تعترب وعدم  إشراك املوردين يف عمليات تطوير منتجات وتقدمي خدمات جديدة. 

العالقة مع املوردين جمرد صفقة جتارية تربم معهم تبدأ من تقدمي الطلبية وتنتهي بتسديد املؤسسة 

ا اجتاههم. فالعالقة مع املوردين ليست مبنية على ما يسمى باملنفعة املتبادلة أو املصلحة  ملستحقا

املشرتكة أي اعتبار أن بقاء مورديها يضمن بقائها وأن زواهلم قد يرهن بقائها. باإلضافة إىل ذلك، فإن 

املعايري املستعملة يف اختيار املوردين املناسبني كلها معايري ذات بعد اقتصادي حبت. املورد املناسب هو 

يات واآلجال واألسعار املناسبة وتبقى املعايري ذات البعد الذي يقدم املستلزمات املطلوبة منه بالكم

 األخالقي والبيئي بعيدة متاما يف عملية االنتقاء.    

باملقارنة مع باقي األطراف، تعترب البيئة الطبيعة أهم أصحاب املصاحل اليت تربط معها البيئة الطبيعية:  )5

يئة الطبيعية يعترب شيئا ضروريا ويف نفس االهتمام بالباملؤسسات املدروسة عالقات جيدة، ذلك أن 

الوقت عاد بالنسبة للمؤسسات اليت تنشط يف مثل هذا القطاع. فنتيجة لآلثار السلبية هلذا القطاع على 

البيئة، أصبحت املؤسسات ملزمة على إعطاء االهتمام الكايف بالبيئة الطبيعية وخاصة من خالل االهتمام 

 بالعناصر التالية : 

 اسات للجدوى لدراسة األثر البيئي املباشر وغري املباشر للنشاط الذي متارسه املؤسسة إجراء در  -

 االهتمام باآلثار البيئية عند الشروع يف تصميم أو تطوير منتجات جديدة -

 وضع أهداف تسعى املؤسسة من خالهلا إىل التخفيف من اآلثار السلبية على البيئة الطبيعية  -

  والتشريعات البيئية والسهر على تطبيقها املعرفة الكافية بالقوانني -

واملياه واملواد األولية والتقليل من  اختاذ املبادرات الالزمة يف جمال التحكم يف استهالك الطاقة -

 الفضالت

 التحكم يف انبعاثات الغاز والوقاية من التلوث والتقليل من الضوضاء املنبعثة من املصانع -

 التقليل من الفضالت وتدويرها -
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ا أن النسبة العالية اليت ترمز للعالقة اجليدة بني املؤسسات املدروسة والبيئة الطبيعية واليت تدل على كم

االهتمام بالبعد البيئي من طرف هذه املؤسسات جاء حتت ضغط الضوابط احلكومية اليت وضعتها السلطات 

ت على اختاذ التدابري الالزمة للحد من العمومية يف اجلزائر من خالل إصدار جمموعة من التشريعات تلزم املؤسسا

 اآلثار السلبية لألنشطة اليت متارسها على البيئة. 

باإلضافة إىل ذلك، جلأت املؤسسات إىل االلتزام بصورة معلنة عن التخفيف من أثارها البيئية السلبية 

يف وضع أنظمة لإلدارة البيئية  حيث قامت كل املصانع التابعة للمجمعات األربعة مببادرتني طوعيتني، األوىل تتمثل

وحصلت على أساسها على الشهادات اليت تثبت أن  2004إصدار  14001املطابقة للمواصفات القياسية إيزو

ا  املؤسسات تويل االهتمام الكايف للبيئة الطبيعية والثانية هو إبرامها لعقود الفعالية البيئية اليت تشرف على إدار

يئة اإل   قليم يف اجلزائر.  وزارة البيئة و

تمع احمللي، حتقق املؤسسات أضعف نسبة إشباع المجتمع المحلي: )6 وهذا يدل على  ،يف عالقتها مع ا

تمعي للمؤسسات املدروسة متتاز بانعدام الكفاية. وهذا راجع إىل ضعف مستوى الوعي يف   أن الدور ا

إطار املسؤولية االجتماعية هلذه  كيفية إبرام عالقات تعود بالفائدة مع طرف ذو مصلحة مهم يف

االت التالية املصانع.    : وما يؤكد هذه النتيجة هو عدم اهتمام املؤسسات با

تمع احمللي أحد املتغريات اإلسرتاتيجية للمؤسسة.  -   عدم وجود رغبة يف اعتبار تنمية ا

 عدم اعتبار تنمية وتطوير البيئة احمللية رهانا راحبا بالنسبة للمؤسسة.  -

تمع احمللي.  -  عدم توفري املوارد املالية والبشرية الالزمة لتنمية وتطوير ا

ا يف صياغة  - عدم اعتبار كل من ترقية الصحة والثقافة والرياضة اجلوارية كمتغريات جيب مراعا

 إسرتاتيجية املؤسسة. 

 عدم ترقية وتطوير النسيج االقتصادي احمللي.  -
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 العاملة احمللية.  عدم إعطاء األولوية لتوظيف اليد -

 عدم إعطاء األولوية للموردين احملليني.  -

 عدم اجناز استثمارات جواريه تساعد على خلق مناصب شغل. -

 عدم تقدمي الدعم املايل والبشري الالزم للمجتمع احمللي بغرض تطويره وتنميته. -

 ق إستراتيجية المؤسسات مع أبعاد التنمية المستدامة: وافت .2

صل إليها من خالل التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات على وجود فروقات ذات دلت النتائج املتو 

ومنه  %.42,73بنسبة  تطابق بني إسرتاتيجية املؤسسة وأبعاد التنمية املستدامةال يوجد أنه داللة إحصائية تؤكد  

 نستنتج : 

  غياب إسرتاتيجية للتنمية املستدامة أو إسرتاتيجية للمسؤولية االجتماعية. )1

من ضمن األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة، ال يتم إدماج إال األهداف االقتصادية فقط دون مراعاة  )2

  األهداف االجتماعية والبيئية.

ا اإلنتاجية اإلتىن عشر تفتقد إلسرتاتيجية رمسية. )3  املؤسسات املدروسة بوحدا

 سرتاتيجيفهي بذلك تسري بدون أهداف إسرتاتيجية حمددة يف إطار عملية التخطيط اال )4

 يف غياب إسرتاتيجية لديها طابع رمسي، فاملؤسسات تفتقد ألي رؤية ورسالة  )5

 وأنه ليس لديها قيم واضحة املعامل.  )6

ص أن التخطيط االسرتاتيجي على مستوى هذه املؤسسات غائب. ونتيجة هلذا ستخالاومنه ميكن 

ا: القصور، فإنه ال ميكن للمؤسسة أن يكون لديها قوة اإلقناع الكاف  ية لكل أصحاب املصاحل بأ

  تسعى إلشباع رغبات الزبائن وإرضائهم  )1

 تتوفر لديها الظروف املناسبة اليت تسمح بتحقيق العدالة االجتماعية  )2
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 تتوفر لديها ظروف العمل املناسبة  )3

 تبذل اجلهد الكايف والالزم لعدم اإلضرار بالبيئة )4

  مستدامة: مع أبعاد التنمية الات ق أنماط تسيير المؤسسوافت .3

دلت النتائج املتوصل إليها من خالل التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات على وجود فروقات ذات 
 تطابق بني أمناط التسيري املعتمدة من طرف املؤسسة وأبعاد التنمية املستدامةال يوجد أنه داللة إحصائية تؤكد 

  . %57,50بنسبة 
ذه النقطة وأمهها أن املؤسسات هذه النسبة واليت تعترب متوسطة تدل على و  جود إجيابيات يف ما يتعلق 

ا على حتقيق املدروسة  تبذل اجلهد الكايف الذي يسمح هلا بالتعرف على األنشطة ذات األمهية املؤثرة على قدر

 األهداف كما تعتمد على نظام معلومات يسمح هلا بالتعرف على واقعها وتلجأ اىل االعتماد على مبدأ التحسني

املستمر يف اإلدارة نتيجة انتهاجها ألنظمة إدارة اجلودة والبيئة اللذان يتبنيان التحسني املستمر كمبدأ أساسي يف 

التطوير. كما ترمز هذه النسبة على وجود جماالت للقصور ذات أمهية بالغة منها وعلى رأسها عدم االعتماد على 

  ت أصحاب املصاحل.نظام يساعد إدارة املؤسسة على التعرف على متطلبا

 

 مؤشرات قياس األداء الشامل:  .1

دلت النتائج املتوصل إليها من خالل التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات على وجود فروقات ذات 

. %68,75ياس أدائها الشامل باالستعانة مبؤشرات كمية بنسبة ال تستطيع ق املؤسسات أنداللة إحصائية تؤكد 

  ومن هذه النسبة ميكن استنتاج ما يلي:

  بالنسبة للبعد االقتصادي، فاملؤشرات اليت حيصل عليها إمجاع وحسب تصنيف أصحاب املصاحل هي:  )1

 املسريون: معدل  منو األرباح -

 الزبائن: معدل رضا الزبائن  -
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جد إمجاع بني املؤسسات املدروسة حول املؤشرات اليت تسمح بقياس األداء يف حني، يتضح أنه ال يو  )2

 املايل وهذا بالرغم من أمهية املؤشرات املقرتحة لتقييم األداء املايل ألي مؤسسة واحلكم عليه.     

ت بالنسبة للبعد االجتماعي، فاملؤسسات حمل الدراسة تركز على املؤشرات اليت تتعلق باألجور واالمتيازا )3

 االجتماعية املرتبطة باألجور. فمن ضمن جمموعة املؤشرات املقرتحة، مل يتم اختيار إال املؤشرات التالية: 

 حصص األجور املخصصة للتكوين موزعة حسب الفئات املهنية للعمال  -

 املعدل السنوي للغياب موزع حسب الفئات املهنية  -

 عدد حوادث العمل موزعة خالل فرتات السنة  -

 ن املؤشرات اليت تتعلق بتقييم املستوى االجتماعي غري مستعملة متاما. يف حني أ -

ال تويل املؤسسات حمل الدراسة أي أدىن اهتمام للمؤشرات املتعلقة بالعدالة واملساواة سواء املساواة  )4

وحة االجتماعية أو املساواة بني الرجل واملرأة. وميكن تفسريه جبملة من األمور منها هذه األمور غري مطر 

تمع اجلزائري حيث أن الواقع يثبت غياب ما يسمى بظاهرة التمييز جبميع أنواعها  للنقاش يف ا

  وأشكاهلا. 

 ال تعتمد املؤسسات على مؤشرات تسمح بدراسة وتقومي االهتمام الذي توليه للمجتمع احمللي.  )5

اثات واآلثار اليت ترتتب عليها. بالنسبة للبعد البيئي، مت الرتكيز على املؤشرات اليت تسمح بقياس االنبع )6

ا فعال من طرف املصانع احلاصلة على شهادة إيزو  14001جيدر التذكري أن هذه املؤشرات معمول 

ا قياس األداء البيئي للمؤسسات من  2004إصدار  حيث أن هذه املواصفة حتتوي من ضمن متطلبا

ؤشرات الكمية مع مقارنة ما مت حتقيقه خالل وضع لوحات للقيادة حتتوي على أهداف كمية خاصة بامل

 مع ما مت تقديره.
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 أدوات قياس وتقويم األداء الشامل:  .2

دلت النتائج املتوصل إليها من خالل التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات على وجود فروقات ذات 

 . %57,14الشامل بنسبة  ال تطبق األدوات املناسبة يف قياس أدائها املؤسسات املدروسة أنداللة إحصائية تؤكد 

ال وكذلك وجود جماالت  هذه النسبة تعترب متوسطة مما يدل على وجود بعض جوانب القوة يف هذا ا

للقصور. وبالتايل، فإن أهم ما ميكن استنتاجه من خالل تطبيق واستعمال أدوات قياس األداء الشامل هو ما 

  يلي: 

تم جزئ )1 يا باالنشغاالت اليت تطرحها املسؤولية االجتماعية للشركات األدوات املستعملة يف قياس األداء 

  وهذا من خالل االهتمام بفئتني فقط من أصحاب املصاحل ومها: 

الزبائن من خالل االستقصاءات السنوية اليت جتريها املؤسسات واهلدف من ورائها هو السعي إىل  -

م ضمانا لوفائهم والرفع من احلصة السوقية من خ  الل تقدمي عروض أكثر جاذبية للزبائنإشباع رغبا

احمليط الطبيعي من خالل السعي إىل تقليص االنبعاثات من الغازات اليت يولدها النشاط اإلنتاجي  -

للمؤسسة وكذلك التحكم يف الفضالت واملهمالت. فبواسطة نظام قياس األداء البيئي تستطيع 

للنشاط املمارس من طرف املؤسسة يسمح  املؤسسة حتقيق هدفني ومها إن االهتمام باألثر البيئي

تمع بصفة عامة والتقليل من تكاليف اإلنتاج بواسطة التحكم يف الفضالت    بإشباع رغبة ا

املؤسسات حمل الدراسة تقوم فعال بقياس أدائها املايل واالقتصادي كما تقوم أيضا بقياس أداها البيئي. إال  )2

  ء االجتماعي. أنه يالحظ غياب أداة تسمح بقياس األدا

غياب الرتابط بني كل األدوات املستعملة يف قياس األداء. فباستثناء األدوات الثالثة املوجهة لقياس األداء  )3

االقتصادي وهم نظام تقارير النشاط الدورية و نظام املوازنات التقديرية و نظام جداول (لوحات) القيادة، 

البيئي ورضا الزبائن وفعالية العمليات الداخلية منفصلة  فإن األدوات األخرى املستعملة يف قياس األداء

 عن بعضها البعض. ويف ظل هذا الوضع، فإنه ال ميكن قياس األداء الشامل للمؤسسات املدروسة. 
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إن ملؤسسات غري قادرة على التعرف على مدى االرتباط املوجود بني ممارسة املسؤولية االجتماعية من  )4

وإدارة البيئة وبني األداء املايل واالقتصادي. إن هذا األمر يف وجهة نظر العديد خالل تطبيق إدارة اجلودة 

من املختصني يف جمال التنمية املستدامة على مستوى املؤسسة يعترب عاديا حيث يكاد يكون إمجاع بني 

 هؤالء حول صعوبة قياس التفاعل الذي ميكن أن يوجد بني األبعاد الثالثة لألداء. "كما أن تعدد

املؤشرات املستعملة يف قياس األداء واألدوات املستعملة يف ذلك أصبحت مصدرا للصعوبات اليت تالقيها 

" وبالتايل، إن عدم ربط املؤشرات املستعملة يف 1املؤسسات يف جمال القياس واإلفصاح عن األداء الشامل.

  قياسه. القياس فيما بينها ال يسمح بالتعرف على األداء الشامل للمؤسسة ومن مث

 اإلفصاح عن األداء الشامل:  .3

دلت النتائج املتوصل إليها من خالل التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات على وجود فروقات ذات 

املؤسسات االقتصادية املدروسة ال تقوم املؤسسة باإلفصاح عن أدائها الشامل لكل أن داللة إحصائية تؤكد 

  ستنتج : . ومنه ن%62,50أصحاب املصاحل بنسبة 

أن اإلفصاح عن األداء الشامل منعدم متاما على مستوى املؤسسات املدروسة. هذا الغياب راجع إىل  )1

  مجلة من األسباب ميكن ذكر أمهها وتتمثل يف: 

  غياب القوانني والتشريعات اليت جترب املؤسسات على القيام مبثل هذا اإلفصاح. -

جمال محاية البيئة اليت تفرض على املؤسسات  غياب مجاعات الضغط خاصة منها تلك الناشطة يف -

 القيام مبثل هذا اإلفصاح.

غياب اإلدراك الكايف لدي مسريي املؤسسات بوجود جمموعة من املبادرات العاملية اليت ميكن  -

ا يف إعداد التقارير حول التنمية املستدامة وحول كيفية اإلفصاح عنها.   االقتداء 

                                                
1 Nicolas BERLAND, à quoi servent les indicateurs de la RSE ? Op.cit., p.43 
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ا من أجل التصريح بنتائج عدم االحتكاك بالشركات العامل - ال واالقتداء  ية الرائدة يف مثل هذا ا

 النشاط البيئي واالجتماعي للمؤسسات.

ال يتم اإلفصاح عن األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسات وفق ما هو متعارف عليه عامليا والذي تعمل  )2

إلفصاح عن أداء املؤسسة وعن جودة به كربيات الشركات العاملية. فمن خالل هذا التقرير يتم التبليغ وا

  عالقتها مع أصحاب املصاحل.

كل من البعدين البيئي واالجتماعي ال يدخالن ضمن اهتمامات املساهم املمثل يف كما جيب التذكري أن  

شركة تسيري املسامهات امسنت اجلزائر. فالتقارير الدورية اليت تعدها املؤسسة خالل خمتلف فرتات السنة واملوجهة 

إلبالغ عن النشاط العام للمؤسسة وكذلك التقارير السنوية اليت يعدها جملس اإلدارة لفائدة اجلمعية العامة ل

اية شهر من  العمومية ال حتتوي إال على معلومات يغلب عليها اجلانب املايل. فلوحة القيادة اليت ترسل كل 

معات إىل الشركة األم حتتوي على جدول حسابات النتائج يف  طابعه احملاسيب يتم فيه إجراء مقارنة بني ما مت ا

حتقيقه وما مت تقديره. وأما عن كل املعلومات األخرى اليت يتسمح بالتعرف عن الوضع االجتماعي والبيئي فهي 

  غائبة يف هذه الوثائق.
 



 

ير بنا دقبل تفصيل االقرتاحات اليت قدمها الباحث يف إطار هذه الدراسة واليت يتناوهلا املطلب الثاين، ج

الوقوف على نقاط االتفاق واالختالف بني نتائج هذه الدراسة ونتائج الدراسات السابقة ويكون ذلك يف املطلب 

ا البحث واليت يرى فيها إمكانية أن األول. أما املطلب الثالث فيقدم ف يه الباحث مجلة من املواضيع اليت أثار

  حتضا بالبحث مستقبال.
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قبل التطرق إىل جوانب االتفاق واالختالف، ال بد من التطرق إىل ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات 

هذه الدراسة والدراسات السابقة يشرتكون يف أجزاء   ة. إن تناول هذا العنصر مهم وهذا بغرض توضيح أنالسابق

  كثرية ولكنهم مل يتناولوا بالدراسة ال نفس اإلشكالية وال نفس الفرضيات وال نفس قطاع النشاط.

  ما يميز هذه الدراسة عن باقي الدراسات:   .1

ا:  تتميز هذه الدراسة عن باقي الدراسات   أ

تمع واالقتصاد وعلى البيئة.  )1  تشمل أحد القطاعات احليوية يف اجلزائر والذي لديه بالغ األثر يف ا

تتناول كل اجلوانب املتعلقة باألداء الشامل وهي القياس بواسطة املؤشرات والتقومي بواسطة  )2

العناصر الثالثة مثل األدوات املتاحة واإلفصاح بواسطة التقارير وال تكتفي بعنصر واحد من هذه 

 ما قامت به الدراسات األخرى حيث أنه : 

اكتفى الباحث بتناول املؤشرات اليت تسمح بالتعرف عن نائل العواملة، باملقارنة مع دراسة  -

 مدى حتلي املؤسسة باملسؤولية االجتماعية

أحد شعشاعة ومازن عبد القادر خليل عليان، تناول الباحثان  باملقارنة مع دراسة ماهر -

 أدوات اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية للشركات فقط وهي احملاسبة االجتماعية 

الباحث، فبالرغم من أنه الوحيد الذي تناول قطاع االمسنت  منصور إبراهيم السعايدةباملقارنة مع دراسة  -

 دراسته ختتلف عن دراستنا يف جانبني ومها :  بالدراسة، إال أن

o  ضوع قياس األداء البيئي واالجتماعي للمنشأةاالكتفاء فقط بدراسة مو 
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o  تناولت دراسته عينة مكونة من منشأة واحدة، يف حني أن دراستنا تناولت عينة مكونة من كل

 عشر مصنع اثنإمؤسسات القطاع  العمومي لصناعة االمسنت يف اجلزائر ومكونة من 

ده حنا إبراهيم حداد يف فرنسا وروي  AYADI SALMA DAMACKباملقارنة مع دراسة كل من  -

يف األردن، فالباحثتان ركزتا يف دراستيهما موضوع اإلفصاح اإلجباري (القانوين) بواسطة 

التقارير السنوية، يف حني أن طرق ووسائل اإلفصاح كثرية ومتعددة اإلفصاح منها اإلجباري 

 ومنها الطوعي (االختياري) مثل ما هو سائد حاليا يف دول العامل الغريب

ما يف جماالت حبث حمددة، إال أنه  MOEZ SEIDقارنة مع دراسة بامل )3 يف فرنسا، فبالرغم من تقار

 يالحظ وجود أوجه للتشابه وكذلك أوجه لالختالف: 

 تتشابه الدراستان يف عنصرين مهمني ومها:  -

o  كلتا الدراستني تناولتا األداء الشامل دون الرتكيز على نوع واحد من كاألداء

 االقتصادي مثال

o  تتفق الدراستان على وجود الكثرة املؤشرات املستعملة يف قياس هذا األداء، مما

 يصعب عملية استعماهلما

وفق نتائج دراسة معز، فإن ختتلف الدراستان النتائج وبالضبط يف عنصر واحد وهو أنه  -

املؤسسات املدروسة تلجأ إىل املؤشرات بغرض قياس مستوى اإلشباع الذي حتققه املؤسسة 

بعض أصحاب املصاحل. أما يف دراستنا حنن، فمن بني النتائج املتوصل إليها أن املؤسسات ل

املدروسة ال تويل االهتمام الكايف بغرض التعرف على متطلبات أصحاب املصاحل من أجل 

 إشباعها.
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  مقارنة نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة : .2

نة نتائج هذه الدراسة مع نتائج أهم الدراسات السابقة تتمثل أهم النتائج اليت مت التوصل من خالل مقار 

  واليت سبق تفصيلها يف املقدمة يف ما يلي:

الوضع الذي مييز الواقع اجلزائري يكاد يكون نفسه هو الذي مييز الوضع  بالنسبة للدراسات العربية، 2.1

  يف الدول العربية مع وجود بعض النقاط املختلفة. 

 : النقاط المشترك فيها  

  يتم االهتمام باملسؤولية االجتماعية للشركات. ال  -

 ال يتم قياس األداء الشامل.  -

 عن األداء الشامل.   اإلفصاحاخنفاض يف مستوى  -

 غياب منوذج وطريقة موحدة تستعمل يف اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية للشركات. -

  جمموعة من االعتبارات منها :  إىلأسباب هذا االخنفاض  إرجاعوميكن 

  ضعف مستوى الوعي بأمهية ممارسة املسؤولية االجتماعية -

ال  - ذا اجلانب مما جنم عنه انعدام التشريع يف هذا ا  غياب االهتمام الكايف من احلكومات 

ضعف االهتمام من قبل املؤسسات مما جنم عنه عدم انتهاج املبادرات بصفة طوعية يف جمال تبين  -

تؤدي إىل قياس وحتليل وعرض آثار مزاولة املؤسسات سياسات وإجراءات اجتماعية وبيئية 

تمع جبميع  تمع الذي تنشط يف وسطه وخصوصا على البيئة وعلى ا االقتصادية ألنشطتها على ا

 مكوناته 

  : النقاط المختلف فيها 

طرف الوحيد املطبق من  اإلفصاحواملتعلق بالقوائم املالية السنوية، فإن  اإللزاميباإلضافة لإلفصاح 

املؤسسات االقتصادية اجلزائرية هو ذلك الذي تشرتطه متطلبات املعايري واملواصفات اليت انتهجتها املؤسسات من 
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. يف حني أن الدراسات 14001واإليزو  9001أجل احلصول على شهادات األيزو، على سبيل اخلصوص اإليزو 

باملوارد البشرية جيد بينما مستوى اإلفصاح عن مستوى اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة العربية توصلت إىل أن 

  املعلومات املتعلقة بالبيئة الطبيعية منخفض بشكل ملحوظ.

 بالنسبة للدراسات األجنبية:  2.2

باملقارنة مع ما مت توصلنا إليه من نتائج هي الدراسات  ةير دإن الدراسات اليت حبوزتنا واليت هي ج

لوضع الذي يتصف به الواقع اجلزائري خمالف متاما للواقع الفرنسي ويف الفرنسية. من خالل املقارنة، يتبني أن ا

 جماالت عدة : 

بالنسبة ملؤشرات قياس األداء الشمل، فبالرغم من أن  العدد املستعمل من طرف املؤسسات الفرنسية   )1

 كثري، إال أن ما يالحظ عليها أن : 

 الشامل.  الفرنسية مبؤشرات كثرية يف قياس األداء تستعني املؤسسات -

 تستعمل هذه املؤشرات يف القيادة وكذلك يف مراقبة تصرفات اإلدارة العليا. -

 تستعمل هذه املؤشرات يف قياس مستويات اإلشباع الذي حتققه املؤسسات ألصحاب املصاحل -

 تعتمد املؤسسات الفرنسية على طرق خمتلفة لإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية، وتتمثل أمهها يف :  )2

ا اخلاصة إعداد  -  التقارير واإلفصاح عنها بوسائلها وإمكانيا

 االستعانة خبدمات مكاتب االستشارة اخلارجية املختصة  -

 نعن املسؤولية االجتماعية للشركات بقوة القانو  اإلفصاحيتم  -

 عن األداء البيئي واالجتماعي بشكل طوعي  اإلفصاحكما يتم  -

 ى بتقارير التنمية املستدامة أو تقارير االستدامةهو ما يسم اإلفصاحإن أهم وسيلة مستعملة يف  -
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عن األداء الشامل للمؤسسات االقتصادية لليس هو نتيجة العقوبات الردعية  واإلفصاحيف قياس وتقييم  )3

بل هو ناجم عن خيار  (la loi NRE)اليت فرضها القانون حول التعديالت االقتصادية اجلديدة 

 للشركات بضرورة ربط قنوات احلوار اجلدي مع أصحاب املصاحل.اسرتاتيجي فرضته اإلدارات العليا 

املؤسسات الفرنسية على  إلزامجلماعات الضغط املمثلة يف املنظمات غري احلكومية الدور الكبري يف  )4

عن املسؤولية  واإلفصاحبذل اجلهد الذي تبذله يف جمال اعتماد مؤشرات قياس وتقييم األداء الشامل 

  . االجتماعية للشركات

املؤسسات الفرنسية من أجل التحلي دور كبري يف اخلطوات اليت بذلتها  SD 21000كما أن للمعيار  )5

تمعية للشركات.  باملسؤولية ا

ومما سبق تفصيله يتضح جليا أن كل ما مييز الواقع الفرنسي غري موجود متاما يف اجلزائر. فاحلد األدىن 

تمع غري موجود. وكذلك األمر املتمثل يف القانون امللزم لإلفصاح عن نت ائج أثر أنشطة املؤسسة على البيئة وا

بنسبة ملستوى وعى املسري بالذهاب طواعية حنو هذا االجتاه غري موجود. أما بالنسبة جلماعات الضغط، فدورها 

 منعدم يف ظل البيئة السياسية واالجتماعية اجلزائرية.

ا أضافت حمور وكخالصة، فإن ما أضافته هذه الدراسة باملق مل تتناوله  اارنة مع الدراسات املذكورة أعاله أ

، هذا من جهة. ومن جهة طبيعة الوسائل اليت تسمح هلا بقياس األداء الشامل للمؤسساتتلك الدراسات وهو 

   أخرى، فإن الدراسة تركز على قطاع من الصناعة مل يتم تناوله من قبل.

 

إطار هذه الدراسة، يقدم الباحث طائفتني من املقرتحات، الطائفة األوىل موجهة إلدارة املؤسسة واليت يف 

يتعني على اإلدارة العليا للمؤسسات االلتفاف إليها. أما الطائفة الثانية فهي موجهة للسلطات العمومية باعتبار 

ا تتحكم يف الكثري من األمور اليت تكون البيئة اخلارجية    للمؤسسة.أ
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  :  للمؤسسات مقترحات ذات عالقة بالبعد االستراتيجي .1

ا ما يلي :    يقرتح الباحث على املؤسسات حمل الدراسة عند صياغة اسرتاتيجيا

ا )1 تمعية يف صلب اسرتاتيجيا بعيدًا عن العالقات التسويقية والعامة، أي أن جتعل  أن تضع املسؤولية ا

ا واالبتعاد عن جمرد شعارات خالية من أدىن متطلبات التطبيق. فبدجمها منها أهدافا حقيقية جيب بلوغه

تمعية ضمن  العامة للمؤسسة تصبح أبعاد التنمية املستدامة إحدى  اإلسرتاتيجيةللمسؤولية ا

 االهتمامات التسيريية لإلدارة العليا.

تشمله التطلع إىل  بني مااملستقبلية على أن تشمل هذه الرؤية من  اجيب على املؤسسات توضيح رؤيته )2

 إشباع رغبات األطراف ذات املصلحة.

كما جيب أن تسهر اإلدارة العليا على إيصال هذه الرؤية هلؤالء األطراف كدليل على مدى االهتمام  )3

الذي توليه املؤسسات إلدماج التنمية املستدامة يف التسيري. وهنا يربز دور االتصال الفعال يف توجيه 

هذه املؤسسات يف تنفيذ  تمعية للشركات حنو أهداف بيئية وجمتمعية واضحة ومساعدةاملسؤولية ا

ا يف هذا اخلصوص ذلك أن هذا األخري هو مبثابة التعبري عن األداء اجليد للمؤسسات على  اسرتاتيجيا

 .مجيع املستويات

ا تسعى إلشباع رغبات كل طر  )4 ف ذو مصلحة ضمن رسالة املنظمة، جيب على املؤسسات أن حتدد أ

 وهذا حىت تكتسب ثقتهم و جتعل منهم شركاء هلا يف حتقيق أهدافها.

جيب على املؤسسات أن حتدد بوضوح قيمها الرئيسية املشرتكة على أن تشمل هذه القيم االهتمام بالبعد  )5

 البيئي واالجتماعي واألخالقي. 

تمعية ل )6 لشركات هي مصدر من املصادر جيب أن يضع مسريو املؤسسات نصب أعينهم أن املسؤولية ا

اليت تساعد املؤسسة على اكتساب ميزة تنافسية، حيث أن إدماج أبعاد التنمية املستدامة يف تسيري 

ا يف الوسط والبيئة اليت تنشط فيها.  املؤسسة يعطي هلا تفوق أمام منافسيها اآلخرين وحيسن من صور
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 :  مقترحات تقضي بإدماج الممارسات الحسنة في التسيير .2

 يف جمال االعتماد على أفضل املمارسات يف التسيري، يقرتح الباحث على املؤسسات ما يلي : 

  تطبيق نظام اإلدارة المندمج : 2.1

ومن بني احللول املمكنة بالنسبة هلذه املؤسسات حىت تستطيع دمج األدوات املذكورة أعاله هو االعتماد 

والذي شرعت أكرب املؤسسات  Système de management intégréعلى تطبيق نظام اإلدارة املندمج 

االقتصادية اجلزائرية يف تطبيقه منذ سنوات إال أن مؤسسات صناعة االمسنت يف اجلزائر مل تشرع بعد يف تطبيقه. 

لقد شاع عامليا على مستوى املؤسسات توحيد األنظمة اليت تسمح بتطبيق هذه املواصفات يف نظام موحد يدعى 

املندمج والذي بواسطته تطبق املؤسسة نظاما واحدا تأخذ املؤسسة وتراعي متطلبات املواصفات بنظام اإلدارة 

 القياسية الثالثة يف آن واحد. حيث أن الغاية من ذلك هو حتقيق الفعالية إذ انه يسمح باحلصول على: 

  رؤية شاملة للمؤسسة بواسطة حتقيق التفاعل بني خمتلف أنظمة اإلدارة األربعة -

موعة من املواصفات االنت -  قال من احلصول على شهادة مطابقة ملواصفة واحدة إىل شهادة مطابقة 

 التقليل من تكاليف وضع األنظمة  -

 مراعاة ودمج أبعاد التنمية املستدامة الثالثة يف آن واحد  - 

 االعتماد على المقارنة المرجعية كوسيلة إلدماج أبعاد التنمية المستدامة في اإلدارة : 2.2

تحقيق أهدافها بالسعي للتميز بالنسبة للمؤسسات هو ممارسة أمناط وأساليب يف اإلدارة تسمح هلا إن 

واليت من بينها ضرورة األخذ بعني االعتبار لكل احتياجات وتطلعات أصحاب املصاحل والعمل على إشباعها. 

ون يف نفس املوقع الذي توجد ومن بني ما يستوجب على املؤسسة السعي لتحقيقه لبلوغ التميز هو ضرورة أن تك

  فيه املؤسسات الرائدة. 

وتعترب املقارنة املرجعية من األدوات األساسية املساعدة على بلوغ هذه الغاية. فاإلشكالية املطروحة أمام 

مؤسسات قطاع صناعة االمسنت يف اجلزائر تكمن يف كيفية االعتماد على املقارنة املرجعية كأداة من ضمن 
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ملطروحة أمامها كي تساعدها يف االستفادة من أحسن املمارسات واليت تسمح هلا باالرتقاء وحتسني جمموعة من ا

  مستويات أدائها.

إن املبدأ الذي تقوم عليه املقارنة املرجعية هو أنه نتيجة للتطور الذي تعرفه أمناط وأساليب اإلدارة فإنه ال 

ك طرق مستعملة ومطبقة من طرف بعض املؤسسات توجد جدوى البتكار طرق جديدة ما دام أنه توجد هنا

واليت تأيت بنتائج جيدة، وعليه فاملقارنة املرجعية قائمة على مبدأ مفاده أن املؤسسة جمربة على "االعرتاف بأنه يف 

ال الذي تنشط فيه، هناك من هو أحسن منها وأنه جيب عليها التصرف حبكمة والتعلم منها الكيفية اليت  نفس ا

ا يف مثل مستواها وملا ال أفضل منها. دلك أن املقارنة املرجعية هي "عملية من خالهلا ميكن للمنظمة التعرف جتعله

على املمارسات األحسن أداء املطبقة من طرف املنظمات عرب كامل أحناء العامل من أجل حتليلها وتطبيقها بغرض 

  حتسني أدائها. 

املستعملة واملطبقة من طرف املؤسسات الرائدة، فإن  وباإلضافة إىل التعرف على أحسن املمارسات

ا مث بعد ذلك دراسة نتائج  املقارنة املرجعية تفرتض التعمق يف قياس النتائج احملققة من طرف املؤسسة يف حد ذا

 املؤسسات األخرى وبعدها تتم عملية املقارنة، واهلدف من ذلك هو خلق القيمة جلميع أصحاب املصاحل. 

  هذا اهلدف جمموعة األهداف الفرعية التالية: ويتفرع من

  صياغة أهداف تسمح بتحقيق النمو للمؤسسة. -

  اإلسراع يف إحداث التغيري اإلجيايب للمؤسسة. -

 التعرف على العمليات اليت تسمح بالرفع من أداء املؤسسة وحتسينها. -

 اإلسراع يف إشباع رغبات الزبائن. -

 الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة. -

 لتعرف اجليد على إجيابيات وسلبيات املؤسسة.ا -
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خلق مناخ يف اإلدارة يعتمد على احلقائق القابلة للقياس واالبتعاد عن طرق اإلدارة املبنية على  -

 التخمني.

 السعي الدائم حنو التحسني املستمر. -

 تدعيم املعرفة املرتاكمة لدى املؤسسة. -

ا من أجل إدماج أبعاد التنمية املستدامة، نرى يف االعتماد على املقارنة املرجعية كوسيلة ميك ن االستعانة 

 الفرنسية. LAFARGEأن املؤسسة املرجع املناسبة هي شركة الفارج 

  التعريف بالمؤسسة المرجع ومبررات اختيارها )1

 ومتتلك تارخيا 1833جمموعة الفارج العاملية والرائدة يف جمال مواد البناء على مستوى العامل عام تأسست 

  . عريقا سامهت من خالله بعمليات التطوير والبناء على مستوى العامل

موعة يف إنتاج وتسويق كل أنواع مواد البناء وعلى وجه اخلصوص مادة االمسنت جبميع أنواعها،  ختتص ا

عن  إنتاج احلصى واالمسنت املسلح واجلبس. وتعترب كل نشاط من األنشطة الثالثة نشاط اسرتاتيجي مستقل بذاته

موعة حتتل باقي األنشطة الثالثة. " دولة، وتضم  79تتواجد يف . وهي املراكز األوىل يف العامل يف إنتاج مواد البناءا

ا و موقع صناعي حول العامل  2200أكثر من     1."ألف موظف 84يعمل 

موعة املرتبة األوىل عامليا. توظف يف هذا القطاع"يف جمال صناعة االمسنت،  عامل  50.000 حتتل ا

.  2مليار أورو" 10,9رقم أعمال قدره  2008دولة. حقق قطاع االمسنت سنة  50مصنع امسنت يف  125ومتتلك 

يف الدول السائرة يف طريق النمو. وبلغت  %37يف الدول املتطورة وبنسبة  %63وقد مت حتقيق هذا الرقم بنسبة 

من رقم  %38مليار أورو، أي بنسبة  7,2أكثر من  2008القيمة املضافة اليت حققتها جمموعة الفارج سنة 

  األعمال.   

                                                
1 Groupe LAFARGE, rapport de développement durable 2008, page 3. 
2 Groupe LARARGE, Op. Cit., page 4. 



 315

موعة تسعى جاهدة إىل التوسع جغرافيا  بالرغم من تواجدها اجلغرايف يف مجيع مناطق العامل، إال أن ا

خاصة يف الدول السائرة يف طريق النمو وهذا راجع إىل تزايد الطلب على مادة االمسنت. ويأخذ هذا التوسع 

تناء مصانع امسنت جاهزة مثل ما هو احلال يف اجلزائر حني قامت بشراء مصنع االمسنت حلمام الضلعة شكل اق

  التابع لشركة أوراسكوم املصرية أو على شكل بناء مصانع جديدة. 

  تميز مجموعة الفارج عن باقي الشركات األخرى العالمية بواسطة االهتمام بالتنمية المستدامة:  )2

جمموعة الفارج الرائدة عامليا  ا العاملية يف جماالت النشاط الثالثة املذكورة أعاله، تعتربباإلضافة إىل رياد

ال هو:   يف جمال التنمية املستدامة. فأهم ما مييزها يف هذا ا

  هي واحدة من املؤسسات القليلة املصنفة ضمن مؤشرات األسهم الرئيسية املسؤولة -

 2002املستدامة بفرنسا سنة مت مكافأة تقريرها األول  للتنمية  -

كذلك قامت بتطوير الشراكة مع منظمات غري حكومية خاصة الصندوق العاملي للطبيعة. ومن  -

 خالل هذه الشراكة، أعلنت عن التزامها  بشأن مسألة محاية البيئة.

موعة بالتنمية املستدامة إىل مجلة من االعتبارات يأيت على رأ   سها: ويعود هذا االهتمام من طرف ا

موعة يف ما خيص األضرار اليت يلحقها قطاع االمسنت بالبيئة،  - ا إدارة ا درجة الوعي اليت تتحلى 

حيث أن هذا األخري هو من أكثر القطاعات تلويثا للبيئة نتيجة االنبعاثات الكبرية من الغبار. لذلك 

ا التحكم يف تل   ك األضرار.ترى هذه اإلدارة أنه البد من أن تتخذ تدابري من شا

موعات احمللية ملناطق تواجد املصانع يف أوروبا وحشد  - اورين وكذلك ا كما أن تكتل السكان ا

قواهم بغرض مواجهة األخطار اليت تسببها هلم مصانع جمموعة الفارج يعترب دافعا أمام اإلدارة 

م.   للتحرك حنو تلبية متطلبا
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موعة  ا أن تساعدها على تغيري نتيجة لذلك، قررت اإلدارة العليا  الفارج وضع إسرتاتيجية من شأ

ا وتعود جذور بلورة هذه اإلسرتاتيجية إىل فرتة متتد على ثالثني سنة. لقد كانت الفكرة اليت على أساسها مت  صور

  صياغة وتنفيذ تلك اإلسرتاتيجية هي التزام بالتنمية املستدامة.

ال،   موعة إسرتاتيتتبع ففي هذا ا   املتغريات التالية: مشرتكة توائم فيها بني  جيةا

  األداء االقتصادي  

 القيم االجتماعية واإلنسانية 

  احرتام املوظفني 

 مراعاة الثقافات احمللية 

  محاية البيئة واحلفاظ على املصادر الطبيعية والطاقة 

  الرتكيز على موضوع الصحة والسالمة املهنية 

موعة للتنمية املستدام تعطي ا، وهي من خالهلا وية قصوى ة األولا حتقيق  إىلتسعى ضمن اهتماما

الذي تعتربه أحد القيم اجلوهرية ضمن أساليب وأمناط املستمر  مستعينة يف ذلك على مبدأ التحسنيالتميز 

موعة تبذل جمهودات كبرية فيما خيص خفض التلوث البيئي واحلوار معتسيريها.   فمنذ أكثر من ثالثني سنة وا

تمع احمللي. على أساس ذلك، قامت بتطوير سياسة اجتماعية طويلة مثلها مثل القطاعات  اورين وا السكان ا

 الصناعية األخرى اليت يرتتب على نشاطها أخطار صناعية كبرية. وتقوم هذه السياسة على املرتكزات التالية: 

و فرصة اقتصادية ملصانع االمسنت. يف هذا تعترب جمموعة الفارج أن تدوير النفايات هتدوير النفايات:  )1

ال، تتمتع صناعة االمسنت مبزايا ال جدال فيها ذلك أن درجة احلرارة املرتفعة باألفران واليت تبلغ   1450ا

درجة مئوية تسمح بتدمري كل املواد السامة. على هذا األساس، قامت كل مصانع االمسنت التابعة 

النفايات مبا فيها تلك السامة مثل الزيوت املستعملة والعجالت  للمجموعة بتطوير نشاط اسرتجاع

املطاطية لوسائل النقل ومياه الصرف الصحي. لقد استطاعت جمموعة الفارج من حتويل النفايات من 
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عنصر من عناصر التكاليف إىل مصدر من مصادر اإليرادات. فتكاليف جتهيز املصانع بآليات اسرتجاع 

ت التخزين ووضع املصايف والرقابة على اجلودة والتكاليف اإلدارية األخرى يتم النفايات كبناء وحدا

تعويضها بواسطة إيرادات بيع النفايات. لقد تلقت شركة الفارج نتيجة انتهاج هذه السياسة العديد من 

لتنمية املكافآت. ويعترب تطوير هذا األسلوب من بني األمور الذي سامهوا يف وضعها يف الريادة يف جمال ا

 املستدامة.

يف كل مناطق تواجدها، تواجه مصانع االمسنت حتديات كبرية مع الحوار مع أصحاب المصالح:  )2

اثات الغبار. لقد أدى هذا األمر بالسلطات العمومية خاصة يف الدول املتقدمة إىل عالسكان حيال إنب

صانع االمسنت القيام به سن تشريعات لتنظيم هذا النشاط على املستوى البيئي. فكل نشاط ترغب م

سواء من أجل بناء مصنع لالمسنت جديد أو التوسيع فيه أو إدخال تعديالت على العملية اإلنتاجية  

كتغيري أسلوب اسرتجاع النفايات، ال بد أن حيصل على ترخيص إداري مرتبط باخلضوع إىل حتقيق علين 

و اإلدارة احمللية قد يتسبب يف صعوبات مسبق. كما أن هذه القوانني تقضي بأن أي صراع مع السكان أ

إدارية معتربة قد تصل إىل جتميد تشييد املشاريع االستثمارية اجلديدة وكذلك تعريض املؤسسة إىل غرامات 

تمعات  مالية. ولكن بالرغم من كل ذلك، تواجه مصانع اإلمسنت انتقادات كثرية وشديدة متأتية من ا

لسليب لنشاط صناعة االمسنت. ولتفادي هذه العقبات، سارعت جمموعة احمللية ومن السكان حول األثر ا

دف من ورائها إىل احلفاظ على عالقات دائمة مع أصحاب املصلحة يف  الفارج إىل القيام مبساعي 

  خمتلف مناطق تواجد مصانعها. وقد مت وضع هدفني إلبرام هذه العالقة ومها: 

 تمع الذي يتضمن العديد من املستخدمني من ثقافات وجمتمعات  تعزيز التماسك داخل ا

  خمتلفة

  .تعزيز صورة الرائد املسؤول يف قطاع صناعة اإلمسنت 
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تمع  ومن هنا تتضح الدوافع اليت جعلت من اهتمام إدارة جمموعة الفارج بضرورة بناء عالقات جيدة مع ا

منذ مدة طويلة حتديا رئيسيا ملصانع  احمللي وكذا مع اإلدارة. فربط عالقة جيدة مع أصحاب املصاحل يعترب

ا جمموعة الفارج كلما قررت بناء مصنع إمسنت  االمسنت التابعة للمجموعة. ومن أهم املبادرات اليت تقوم 

جديد أو بعد شراءها ملصنع امسنت من شركات منافسة أخرى أن تقوم بإنشاء جلان للتوفيق ومتابعة البيئة مع 

  لسكان واإلدارة على مستوى مجيع مواقع اإلنتاج.إلزامية إشراك ممثلني عن ا

تدور اإلسرتاتيجية :2012و 2005استرتيجية التنمية المستدامة لمجموعة الفارج للفترة الممتدة بين  )3

املنتهجة من طرف جمموعة الفارج يف جمال التنمية املستدامة على حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية املفصلة 

ال البيئي.  أدناه يف ثالثة جماالت وهم ال االجتماعي وا ال اإلداري وا   ا

  :في المجال اإلداري  

موعة حتقيق األهداف التالية:   سطرت إدارة ا

 2005باملقارنة مع سنة % 50نسبة حوادث العمل إىل  ضختفي  

 فرض هذه النسبة على كل شركات املناولة اليت تتعامل خصيصا مع جمموعة الفارج 

  سياسة املؤسسة يف جمال املنافسة مع حتديد ضرورة فحص مدى تطبيقها السهر على تطبيق

اية سنة  موعة قبل   2010واحرتامها من طرف كل مصانع ا

  اية سنة موعة بإجراء استقصاء لدراسة رضا الزبائن قبل   2008قيام كل مصانع ا

 ) ورو يف املنتجات اجلديدة أ) مليار 1حتقيق رقم أعمال قدره واحد 

 موعة بني سنة  تاعفة نسبة النساء الشاغالمض  2008و 2003ملناصب إطارات عليا يف ا

  من مناصب اإلطارات السامية للمجموعة واليت جيب أن تشغلها الفئة % 20حتديد نسبة

اية سنة   2012النسوية على أن يتم حتقيق هذا اهلدف قبل 
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  :في المجال االجتماعي 

 موعة قبل سنة وضع برنامج للصحة والسالمة ا على أن  2010ملهنية خاص بكل مصانع ا

 يشمل هذا الربنامج على األقل استفادة كل عامل من فحص طيب سنوي كل سنة 

  موعة التابعني للمصانع املوجودة يف إفريقيا وآسيا واهلدف منه وضع برنامج لوقاية عمال ا

اية سنة  مكافحة السيدا واملالريا على أن يدخل هذا الربنامج حيز  2010التطبيق قبل 

  :في المجال البيئي 

  إجراء تدقيق بيئي لكل املصانع التابعة للمجموعة يف فرتة ال تزيد عن أربعة سنوات 

  موعة85تنفيذ  % من برنامج إعادة تأهيل احملاجر وفق متطلبات ومعايري خاصة با

 موعة وفق املعايري اخلاصة بالصندوق العامل ) حىت تثبت WWFي للطبيعة (اختبار مصانع ا

  للرأي العام مدى اهتمامها بالتنمية املستدامة

  وضع برنامج لتحسني األداء البيئي للمصانع مع مراعاة الشروط اليت تسمح باحرتام التنوع

 2012البيئي قبل سنة 

  ختفيض االنبعاثات من ثاين أوكسيد الكربونCO2   لكل طن منتج من  %20بنسبة

 1990ارنة مع النتائج احملققة سنة االمسنت باملق

     لكل طن منتج من االمسنت باملقارنة مع النتائج  %15بنسبة ختفيض جمموع االنبعاثات

 1990احملققة سنة 

 لكل طن منتج من االمسنت خالل الفرتة املمتدة % 30بنسبة  ختفيض االنبعاثات من الغبار

 1990ة باملقارنة مع النتائج احملققة سن 2012و 2005بني 

  ختفيض االنبعاثات منNox   لكل طن منتج من االمسنت خالل الفرتة املمتدة % 20بنسبة

 1990باملقارنة مع النتائج احملققة سنة  2012و 2005بني 
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  ختفيض االنبعاثات منSox  لكل طن منتج من االمسنت خالل الفرتة املمتدة % 20بنسبة

 1990قة سنة باملقارنة مع النتائج احملق 2012و 2005بني 

  بالنسبة للملوثات النامجة عن األفران، إجراء تشخيص تقين لكل مصانع االمسنت من أجل

اية سنة  ا قبل   2010احلد من انبعاثا

  االعتماد على مبدأ التحسين المستمر في إدماج أبعاد التنمية المستدامة: 2.3

ستدامة داخلها، لذلك فلكل مؤسسة ال يوجد أسلوب واحد بإمكان املؤسسة انتهاجه إلدماج التنمية امل

ال هو ضرورة أن يكون األسلوب  ا ميكن أن تنتهجه. إن أهم ما يوجب اإلشارة إليه يف هذا ا أسلوب خاص 

  املعتمد أسلوبا ديناميكيا يفتقد للجمود وقابل للتطوير. 

ن مطابقا لكل إن تطبيق سياسة التنمية املستدامة على مستوى املؤسسات االقتصادية جيب أن يكو 

ا أن ختتار أي أداة  عملية تسعى من خالهلا للتحسني املستمر. فمهما كانت األدوات املتاحة، فاملؤسسة بإمكا

تراها مناسبة هلا شريطة أن حتقق هلا التحسني املستمر. كما أنه على املؤسسة أن تطبق تلك األدوات على جزء 

افة أنشطتها وبذلك تكون قد وضعت منهجية شاملة للتنمية معني من نشاطها بالتدريج حىت تعمم ذلك على ك

املستدامة.  عكس ذلك، بإمكان املؤسسة أن تراعي واقعها وأن تضع برناجما زمنيا تسعى من خالله إىل حتقيق 

ا مجلة من األدوات وهي عادة متوفرة على شكل  منهجية شاملة للتنمية املستدامة. ولكي تقوم بذلك، فبحوز

  ة تسمح هلا مبتابعة املعطيات والبيانات وقيامها باستعمال مؤشرات معينة وصياغة جداول قيادة. خطوط عريض

  إن أهم اخلطوات اليت ميكن إتباعها هي كالتايل:

  قبل الشروع يف التطبيق جيب: .1

  التعرف هل املؤسسة متارس التنمية املستدامة دون أن تعلم -

  ال أن ال تسعى إىل أن تكون مثالية يف هذا ا -

  أن يتوىل اختاذ القرار املسؤول األول  عن املؤسسة. -
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  املبادرات األوىل اليت جيب إتباعها: .2

  حتسيس العمال داخل املؤسسة مما يسهل عملية تطبيقها  -

تعيني مسؤول عن تنفيذ املشروع يشرف على عملية تنظيم سري تطبيق املشروع ومتابعته كما يشرف على  -

  حلعملية التحاور مع أصحاب املصا

ا واليت على أساسها ميكن الشروع يف تطبيق الربنامج  - التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف اخلاصة 

ا وكذلك إعداد برامج حتسني خاص بنقاط الضعف    وميكن للمؤسسة االنطالق من نقاط قو

إىل  عدم االكتفاء بوضع برامج يسمح هلا بأن تكون مطابقة لكل ما هو تشريع فهي مطالبة بالذهاب -

أبعد من ذلك، ذلك أن االخنراط يف الربامج هو طوعي. وعليه جيب أن تكون يقضه لكل ما ميكن أن 

ال    يستجد يف هذا ا

 إشراك أصحاب املصاحل يف تنفيذ الربنامج -

 قياس أداء املؤسسة من خالل مؤشرات أداء يتم وضعهم واإلفصاح عنهم لكل أصحاب املصاحل. -

  ات العمومية االقتراحات الموجهة للسلط .3

على املستوى الكلي أي عن دور الدولة يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات، فباإلضافة إىل سن 

  القوانني والتشريعات والسهر على تطبيقها فيمكنها أن تطلق جمموعة من املبادرات منها: 

 تبادل اخلربات وتنسيق اجلهوداالجتماعية تكون مبثابة منصة ل إنشاء هيئة تسمى باهليئة الوطنية للمسؤولية )1

  وتعميم أفضل املمارسات يف جمال إدماج األبعاد البيئية واالجتماعية يف إدارة املؤسسات.

دولية جتمع الفاعلني احملليني والعامليني يف جماالت املسؤولية االجتماعية من  تنظيم منتديات ومؤمترات )2

يف أداء دورها  املؤسسات االقتصادية اجلادة خرباء وأصحاب املبادرات النموذجية والناجحة وممثلي

 االجتماعي والبيئي

تمعية. )3  وضع جوائز للتميز متنح للمؤسسات اليت حققت تفوقا يف جمال االهتمام بالبيئة وباخلدمة ا
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وضع مؤشر املسؤولية االجتماعية للشركات يشجع بشكل كبري املؤسسات على االهتمام  مبجاالت  )4

للشركات، حيث يكون هذا املؤشر مبثابة مرجع للمؤسسات يضمن االستفادة من  املسؤولية االجتماعية

جا منظما إلدارة  جتارب املؤسسات الرائدة يف تطبيق املسؤولية االجتماعية حيث يقدم هذا املؤشر 

تمع ويف  والقياس واإلبالغ عن التأثريات املرتتبة على األعمال واألنشطة االقتصادية للمؤسسات يف ا

 لبيئة.ا

إطارات املؤسسات يف جمال  إنشائه تأهيل وتدريب االجتماعية. ومن دواعي تأسيس معهد للمسؤولية )5

املسؤولية االجتماعية للشركات كما يتوىل إدارة دورات تدريبية للمؤسسات الراغبة يف تطبيق املسؤولية 

 االجتماعية للشركات يف أماكن العمل.

نظمة إلدارة اجلودة واإلدارة البيئية وكذلك أنظمة إدارة الصحة حث املؤسسات االقتصادية على وضع أ )6

والسالمة املهنية ويكون ذلك من خالل تقدمي الدعم املايل والزيادة منه يف إطار تطبيق برامج تأهيل 

 املؤسسات االقتصادية اجلزائرية.

نامج حتسني الفعالية البيئية االخنراط يف بر  علىفتح الباب أمام املؤسسات االقتصادية اجلزائرية وتشجيعها  )7

يئة اإلقليم والسياحة ملا له من فائدة على إدماج البعد البيئي يف  الذي تشرف على تسيريه وزارة البيئة و

 التسيري واالهتمام به.

إنشاء هيئة مكلفة بالتدقيق وفحص األداء البيئي. يكمن دورها يف تشديد القوانني حينما يتبني أن  )8

ا للحد من تأثري األعمال واألنشطة للمؤسسات االقتصادية على القوانني واألنظم ة والقواعد املعمول 

تمع والبيئة أصبحت غري صاحلة.  ا

إنشاء هيئة لقياس أداء املؤسسات اليت تليب املعايري اخلاصة باملسؤولية االجتماعية للشركات ويشرتط فيها  )9

ا على الصعيد الدويل.  أن يكون معرتف 
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لة باالنضمام إىل مبادرة األمم املتحدة يف املسؤولية االجتماعية للشركات "التضامن العاملي" قيام الدو  )10

 وإطالق برنامج خاص باملؤسسات اجلزائرية من أجل تطبيقها.

حث مؤسسات قطاع االمسنت يف اجلزائر على االخنراط يف املخطط العاملي لصناعة االمسنت، حيث أن  )11

مل قد جتمعت حتت لواء مجعية عاملية تسمى باجلمعية العاملية ملنشآت معظم شركات االمسنت يف العا

 WBCSD World Business Council for Sustainableاألعمال من أجل التنمية املستدامة 

Development دف هذه املبادرة إىل مساعدة شركات االمسنت املنخرطة على االستجابة إىل . و

  تواجه قطاع االمسنت وهي: حتديات التنمية املستدامة اليت 

 ،محاية البيئة وإدارة االنبعاثات من ثاين أوكسيد الكربون 

 ،االستعمال املسؤول للمواد األولية واملواد املستهلكة األخرى 

  ،الصحة والسالمة املهنية للعمال 

  ،مراقبة والتقليل من االنبعاثات 

  تمع احمللي  الذي تنشط فيه.آثار أنشطة مصانع االمسنت على األراضي وا

 

 

الدراسة واليت تندرج ضمن موضوع الدراسة احلايل ما  تستحقمن ضمن ما يراه الباحث مهما كمواضيع 

 يلي :

من نتائج خاصة بقطاع صناعة االمسنت يف اجلزائر ينطبق على  إليهالتأكد فيما إذا كان ما مت توصل  )1

 قتصادية األخرى. ويكون ذلك بتعميم الدراسات على باقي القطاعات االقتصادية. القطاعات اال
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ا فتح رؤوس أموال املصانع  )2 يف ظل ما تعرفه املؤسسات العمومية لصناعة االمسنت من حتوالت ميز

العمومية للرأمسال األجنيب األوريب والعريب، يرى الباحث أنه من الضروري دراسة ما إذا كان لعمليات 

 SGPوقبلها شركة تسيري املسامهات   GICAالشراكة اليت أقدمت شركة اجلزائر لصناعة االمسنت 

GICA  هي  مع شركات أجنبية أثر على حتسني إدارة املصانع اليت مت فتح رأمساهلا لألجانب وما

سيتناول  اليت قدمها األجانب هلذه املصانع يف جمال التنمية املستدامة. إن املوضوع املقرتح اإلضافة

التالية "هل يساعد هذا االستثمار األجنيب املؤسسات االقتصادية اجلزائرية على  اإلشكاليةبالدراسة 

 تبين املسؤولية االجتماعية للشركات؟" 

خرى باالستثمار يف جمال صناعة االمسنت يف ألقد قامت شركات أوربية مثل الفارج وشركات عربية  )3

ا من الرواد يف جمال تطبيق أبعاد التنمية املستدامة. أهد هلا اجلميع اجلزائر. إن شركة مثل الفارج يش

ويرى الباحث أنه من األجدر دراسة اإلشكالية املتمثلة فيما إذا كانت مثل هذه الشركات تطبق 

ا يف كل ما تفصح عنه من  نفس أساليب وأمناط التسيري اليت تطبقها يف دوهلا األصلية واليت تتغين 

  ها باملسؤولية االجتماعية؟نتائج حتلي

شباع رغبات أصحاب املصاحل، وأن املسؤولية إلقد توصلت الدراسة أن املسؤولية االجتماعية هي  )4

االجتماعية هي تطبيق التنمية املستدامة على مستوى املؤسسة االقتصادية. انطالقا من هذا 

املصاحل كمدخل لتحسن األداء دارة العالقة مع أصحاب االستنتاج، يقرتح الباحث دراسة موضوع اإل

شكالية التالية : "هل ملتطلبات االسرتاتيجي للمؤسسة االقتصادية. وسيتناول املوضوع بالدراسة اإل

  أصحاب املصاحل تأثري على اسرتاتيجيات املؤسسات االقتصادية؟ وكيف يؤثر ذلك؟" 

لية االجتماعية للشركات ال تعىن ن هناك من يعترب أن املسؤو أينا أمن خالل الدراسة النظرية، توصلنا ر  )5

ا إال الشركات اليت تنشط يف اقتصاد ليربايل. كما أن دراسات أخرى تعترب أن للديانة املسيحية 

مبذهبيها الربوتستانيت والكاثوليكي األثر البالغ تطور وازدهار املسؤولية االجتماعية للشركات. يرى 
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سالمية االجتماعية للشركات يف ظل الثقافة العربية واإلير بنا دراسة املسؤولية دالباحث أنه من اجل

سالمي وللعادات والتقاليد العربية سهام القيم السامية للدين اإلإشكالية مدى إويكون ذلك بدراسة 

 على حث املؤسسات االقتصادية يف البلدان العربية على التحلي باملسؤولية االجتماعية.

فصاح عن املسؤولية االجتماعية للشركات، يقرتح ل حتسني اإلمن املواضيع اليت تعترب مهمة من أج )6

سهاماته اخلاصة يف جمال تطوير منوذج حماسيب موحد لإلفصاح عن األداء إالباحث موضوع يقدم فيه 

هل لتطوير شكالية التالية "يف ظل املسؤولية االجتماعية للشركات. سيتناول هذا البحث دراسة اإل

اللتزام على املؤسسات االقتصادية باإلفصاح عن أدائها بطريقة دورية آليات عمل تؤدي إىل فرض ا

ومنظمة كايف جلعلها تتحلى مبسؤولية أكثر اجتاه أصحاب املصاحل؟ وهل القرتاح منوذج يستعمل يف 

 فصاح؟" عداد تقارير دورية ومنتظمة يف هذا الشأن كايف لتحقيق غرض اإلإ

فصاح عن املسؤولية االجتماعية دماج اإلإاسة مدى قابلية وأخريا يقرتح الباحث موضوع يتمثل يف در  )7

لزامي (القوائم املالية). يف دراسة هذا املوضوع ينطلق الباحث من فرضية مفادها فصاح اإلضمن اإل

دماج التقارير عن املسؤولية االجتماعية للشركات واليت حتتوي على البيانات غري املالية سيساعد إأن 

فعالة للمسؤولية االجتماعية. وبالتايل فإن اإلشكالية املطروحة للدراسة ستكون  فعال يف تبين سياسة 

فصاح دماج البيانات غري املالية ضمن ما حتتويه القوائم املالية ممكن يف ظل معايري اإلإكالتايل "هل 

ا حاليا؟"اإل   لزامي املعمول 
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  الخاتمة: 

ـــتحكم يف ـــل كيفيـــة ال ـــان وحتلي  األداء الشـــامل للمؤسســـة االقتصـــادية يف ظـــل لقـــد هـــدفت الدراســـة إىل بي

حتديات  التنمية املستدامة، باعتبار أن األداء الشامل هو جتميع للنتائج االقتصـادية، االجتماعيـة والبيئيـة. وتطرقـت 

الدراســـة إىل حتليـــل جوانـــب األداء الشـــامل للمؤسســـة االقتصـــادية مث التـــدليل عليـــه وتدعيمـــه مبعطيـــات مـــن الواقـــع 

  ي من خالل تناول حالة قطاع صناعة االمسنت باجلزائر. اجلزائر 

املسؤولية االجتماعية للشركات هي مسامهة مراعاة فمن خالل هذه األطروحة توصلنا إىل التأكيد أن 

املؤسسة يف التنمية املستدامة.فالدراسة أكدت أن ميكن إحالل املصطلحني، أي استعمال مصطلح املسؤولية 

ل مصطلح التنمية املستدامة. كما أنه ميكن إشراكهما يف التعبري عن معىن واحد. وبالنظر االجتماعية للشركات حم

إىل العبارتني، ومن خالل التعاريف اليت قدمناها، فإن املسؤولية االجتماعية للشركات والتنمية املستدامة يشريان إىل 

تطور ومنها العالقة بني الشمال واجلنوب مفهوم واحد وهو التنمية. هلذه األخرية جمموعة من الدالالت منها ال

ومنها االستدامة ومنها النمو. هذه الدالالت كلها ميكن حصرها يف عبارة واحدة وهي قدرة املؤسسة على ضمان 

بقائها يف العامل الذي تنشط فيه. وعليه، فإن عبارة املسؤولية االجتماعية للشركات أو عبارة التنمية املستدامة 

الفكرة ويتبعان نفس االجتاه يف التطور سواء على املستوى اجلزئي واملتمثل يف املؤسسة أو على  يقودان إىل نفس

  املستوى الكلي أي على مستوى الدولة أو املنظمات الدولية. 

انطالقا من هذا، فإن املؤسسات اليت متتاز بقدرات تنافسية عالية ومرتفعة املردودية هي الوحيدة القادرة 

حاب إجيابيا وعلى األمد البعيد يف التنمية املستدامة وذلك من خالل خلق القيمة لكل أصعلى أن تساهم 

ألصحاب رؤوس األموال حاملي األسهم إىل توفري مناصب الشغل مرورا بالسعي  املصاحل إبتداءا من تعظيم الربح

ال االجتماعي و  تمع ككل يف ا   يعية.نتهاءا حبماية البيئة الطبإإىل توفري حاجيات ا
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كما أن مسامهة املؤسسة يف التنمية املستدامة متر عرب مسؤولية متعددة األبعاد واليت متس االقتصاد 

تمع والبيئة. هذه املسؤولية نامجة عن نوع النشاط الذي متارسه املؤسسة والذي يهم العديد من الفاعلني قد  وا

خر ال تربطه عالقة تعاقدية معها. ولكل بعد من يكون للبعض منهم عالقة مباشرة بنشاط املؤسسة والبعض اآل

األبعاد الثالثة هدف جيب على املؤسسة أن تسعى لتحقيقه. فالبعد االقتصادي ينبثق منه هدف حتقيق الرفاهية 

االقتصادية. والبعد االجتماعي ينبثق منه هدف العدالة االجتماعية. أما البعد البيئي فينبثق منه هدف اجلودة 

  البيئية. 

وهو أيضا  .ن األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية هو جتميع للنتائج االقتصادية واالجتماعية والبيئيةإ

الذي يراعي ويدمج األبعاد الثالثة لألداء. فالبعد االقتصادي هو الذي بواسطته تشبع املؤسسة رغبات املسامهني 

ة بالقوائم املالية. والبعد االجتماعي: والذي يرتكز والزبائن واملوردين وتكتسب ثقتهم. ويقاس هذا األداء باالستعان

تمعي: والذي يرتكز على املسامهة الفاعلة  على قدرة املؤسسة على جعل مواردها البشرية أطرافا فاعلة. أما البعد ا

  للمؤسسة يف تنمية وتطوير بيئتها.    

ة على االستجابة إىل متطلبات خاصة ويظهر االهتمام باألداء الشامل وبتقييمه عندما تصبح املؤسسة جمرب 

إلعداد قوائم مالية موجهة خلدمة املسامهني وكذلك االستجابة إىل متطلبات التبليغ واإلفصاح عن نتائج نشاطها 

الني االجتماعي والبيئي للعديد من اجلهات األخرى وهي أصحاب املصاحل.  يف ا

نتائج املالية وتعظيم املنفعة للمسامهني فقط،  بل كما أن التحكم يف األداء الشامل ال يقتضي حتقيق ال

هو الذي يسعى إىل حتقيق دميومة األداء، هذا األخري لن يتحقق إال إذا وضعت املؤسسة من ضمن أهدافها 

تمع احمللي والزبائن والبيئة الطبيعية وكذلك األجيال املستقبلية.   اإلسرتاتيجية مراعاة مصاحل العمال وا

األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يتطلب االهتمام بكل من عنصري القياس واإلفصاح. إن التحكم يف 

دف إىل وضع مؤشرات كمية ونوعية وكذلك معايري ممكنة بغرض معرفة مدى حتلي املؤسسة  فعملية القياس 

باع اليت باملسؤولية االجتماعية من خالل التعرف على توجهات أصحاب املصاحل وكذلك قياس مستويات اإلش
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دف إىل  ثقة بني املؤسسة التعزيز حققتها إىل كل فئة من فئات أصحاب املصاحل. أما عملية اإلفصاح، فهي 

كما جيب أن يتم باستعمال    وهؤالء األطراف. هذا اإلفصاح جيب أن يكون يف إطار يضمن الدقة والسرعة.

 أو طوعية.  إلزامية اآلليات املناسبة لتنفيذ متطلبات اإلفصاح سواء كانت

أدوات القياس املالئمة. فمن بني األدوات املمكن كما أن التحكم يف األداء الشامل يتطلب استعمال 

استعماهلا يف قياس األداء الشامل للمؤسسات االقتصادية االعتماد على احملاسبة االجتماعية واليت تقضي بدمج 

تقدميها ملختلف مستعمليها ويكون ذلك بإدماج قياس األداء الشامل ضمن املعطيات اليت تقوم احملاسبة ب

املعلومات غري املالية واخلاصة بالنشاط االجتماعي والبيئي ضمن القوائم املالية للمؤسسة. باإلضافة إىل ذلك توجد 

أدوات أخرى ال متت للمحاسبة بصلة ومنها بطاقات األداء املتوازن املستدام ولوحة القيادة اليت تسمى ب 

  يقاتور.سكانديا ناف

وقد توصلت الدراسة إىل أن األداء الشامل غري متحكم فيه من طرف مؤسسات القطاع العمومي 

لصناعة االمسنت وما يؤكد ذلك أن املسؤولية االجتماعية للشركات ال تدخل ضمن االهتمامات اإلدارية ملسريي 

ذلك اإلفصاح عنه، حيث يظل القطاع، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى غياب تام لقياس األداء الشامل وك

االهتمام مركزا على األداء املايل واالقتصادي دون مراعاة األبعاد األخرى اليت تسمح بتقييم األداء الشامل واحلكم 

  عليه ومها األداء البيئي واألداء االجتماعي. 

ملستدامة ضمن مؤسسات قطاع صناعة االمسنت يف اجلزائر تقوم بدمج أبعاد التنمية اوبينت الدراسة أن 

ا اإلدارية من خالل حمورين فقط. فاحملور األول  فهو االهتمام باألثر البيئي للنشاط املمارس من طرف  اهتماما

املصانع التابعة للقطاع وذلك بالسهر على تطبيق القوانني املتعلقة حبماية البيئة يف اجلزائر واالستثمار يف املعدات 

ثات الصادرة من مصانع االمسنت من ناحية وكذلك باللجوء إىل إتباع مبادرات اليت تسمح بالتقليل من االنبعا

طوعية يف جمال محاية البيئة ومن تلك املبادرات وضع أنظمة لإلدارة البيئية املطابقة للمواصفات القياسية 

باألخذ بعني من ناحية أخرى. أما احملور الثاين فيكمن يف السعي إىل إرضاء الزبائن  2004إصدار  14001إيزو
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م بتوفري الكميات الالزمة لسد احتياجات السوق الوطنية  م املختلفة والسهر على إشباع رغبا االعتبار احتياجا

جانب األداء الذي حيظى من هذه املادة مع الرتكيز على النوعية املطلوبة واالهتمام بالتغليف. كما يتبني أن 

األداء املايل واالقتصادي. ومنه يتضح أن االنشغاالت اليت تدخل باالهتمام سواء يف القياس أو اإلفصاح هو 

ا جيدا من طرف املؤسسات حمل الدراسة.    ضمن املسؤولية االجتماعية للشركات غري متكفل 

وقدمت الدراسة مجلة من احللول فمن بني احللول املمكن اقرتاحها على هذه املؤسسات هو االقتداء 

يف جمال التنمية املستدامة والسري على خطاها سواء فيما يتعلق بكيفية إدماج أبعاد باملؤسسات الرائدة عامليا 

املستدامة املستعملة يف  ةإدارة املؤسسات أو يف جمال إعداد تقارير التنمي تالتنمية املستدامة ضمن انشغاال

به هو شركة الفارج  ءقتدااإلفصاح عن األداء البيئي واالجتماعي. ولعل املثال الذي جيب على هذه املؤسسات اال

موعة من املربرات أمهها أن هذه الشرك  LAFARGEالفرنسية تنشط يف نفس قطاع النشاط اخلاص  ةوذلك 

ا هي الرائدة عامليا يف جمال مواد البناء حيث حتتل الريادة عامليا يف صناعة  باملؤسسات حمل الدراسة. كما أ

ة هي حاليا رائدة يف فرنسا فيما خيص التنمية املستدامة. فهي الوحيدة االمسنت. باإلضافة إىل ذلك، هذه الشرك

  – ETHIBELاملصنفة ضمن مؤشرات األسهم الثالثة يف فرنسا املسؤولة اجتماعيا. هذه املؤشرات هي 

FOOSTIE FOR GOOD WORLD – DSJI WORLD SAM . وأخريا مت مكافأة تقريرها األول  للتنمية

 .2002ة  املستدامة بفرنسا لسن

وباقتنائها ملصنع أوراسكوم اجلزائر لالمسنت املوجود مبسيلة، أصبحت هذه الشركة املنافس الوحيد للمؤسسات 

من % 27الوطنية لصناعة االمسنت حيث مبجرد دخوهلا السوق الوطنية فهي حتوز على حصة سوقية تقدر  ب 

ا سوف لن تتوقف عند هذه النسبة بل ستقوم السوق اجلزائرية. ونتيجة لتزايد الطلب على مادة االمسنت فإ

باستثمارات جديدة أو شراء املصانع الوطنية املطروحة للخوصصة وهذا ما أقدمت عليه فعال بشرائها حلصة من 

مع االمسنت للوسط حيث بشرائها هلذه احلصة من رأس املال رأمسال  مؤسسة امسنت اجلزائر مفتاح التابع 
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لى إدارة املصنع. هذه املؤسسة ستجعل من التنمية املستدامة أحد عناصر حتسني أصبحت تتوىل اإلشراف ع

معات   .مل تتدارك األمر قبل فوات األوان إذاتنافسيتها مما سيؤثر سلبا على باقي ا

  تعميم الدراسة احلالية على باقي القطاعات االقتصادية األخرىأما عن آفاق البحث املستقبلية، فيقرتح الباحث 

دراسة ما هي اإلضافة اليت قدمتها الشركات األجنبية للمؤسسات يف جمال التنمية املستدامة اليت استحوذت على و 

جزء من رأمساهلا ودراسة اإلشكالية املتمثلة فيما إذا كانت مثل هذه الشركات األجنبية اليت استثمرت يف صناعة 

جمال تسيري التنمية املستدامة اليت تطبقها يف دوهلا  االمسنت يف اجلزائر تطبق نفس أساليب وأمناط التسيري يف

األصلية ودراسة مدى إسهام القيم السامية للدين اإلسالمي وللعادات والتقاليد العربية على حث املؤسسات 

ية تطوير ناالقتصادية يف البلدان االسالمية والعربية على التحلي باملسؤولية االجتماعية. كما يقرتح دراسة إمكا

ذج حماسيب موحد لإلفصاح عن األداء يف ظل املسؤولية االجتماعية للشركات ودراسة مدى قابلية إدماج منو 

 “.القوائم املالية”اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية ضمن اإلفصاح اإللزامي 



 331

 

  

  

  

  

  

  

 
 



 332

I.   : المراجع باللغة العربية  
 

  الكتب:  .1
 

  2004- 2003لبشرية مدخل لتحقيق امليزة التنافسية، املوارد ا .مصطفى حممود ،أبو بكر )1

مجهورية مصر العربية، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية،  .اقتصاديات األعمال .عبد السالم ،أبو قحف )2

1993  
دار وائل  .االدارة االسرتاتيجية منظور منهجي متكامل .طاهر حمسن منصور ،وائل حممد والغاليب ،ادريس )3

  2007عمان، األردن،  للنشر والتوزيع،

 .االسرتاتيجية و التخطيط االسرتاتيجي: منهج معاصر .خالد حممد وإدريس وائل حممد صبحي ،بين محدان )4

   2007عمان، األردن، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 

اململكة  التنمية االقتصادية، ترمجة حممود حسن حسين و حممود حامد حممود، دار املريخ، .ميشيل تودارو، )5

   2006العربية السعودية، 

، دار الكتب 14000نظم االدارة البيئية و املواصفات القياسية العاملية أيزو  .حممد صالح الدين عباس حامد، )6

 2006عمان، األردن، العاملية للنشر والتوزيع، 

مجهورية ار الفكر العريب، نظام االدارة البيئية و التكنولوجية، د .صالح حممود وصقر داليا عبد احلميد ،احلجار )7

 2005مصر العربية، 

  2003مجهورية مصر العربية، إدارة املنظمات: منظور كلي، دار احلامد للنشر و التوزيع،  .حسني ،حرمي )8

التجارب، تطبيقات احلوكمة يف املصارف، الدار  املبادئ، املفاهيم، حوكمة الشركات، .طارق عبد العال ،محاد )9

  2005مجهورية مصر العربية،  اجلامعية، اإلسكندرية،
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اإلدارة املالية: مدخل القيمة واختاذ القرارات، الدار اجلامعية،  .جالل إبراهيم العبد، وحممد صاحل  احلناوي،)10

  2002مجهورية مصر العربية، اإلسكندرية، 

 والدول النامية، البيئة وقضايا التنمية والتصنيع : دراسات حول الواقع البيئي يف الوطن العريب .أسامة ،اخلويل)11

  2002سلسلة عامل املعرفة، مطابع السياسة، الكويت، سبتمرب 

  2005، دار جرير للنشر، SPSSأساليب التحليل اإلحصائي باستخدام برجمية  .حممد خري،)12

عمان، األردن، اإلسرتاتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصادية، دار الفجر للنشر والتوزيع،  .الطيب ،داودي)13

2008 
عمان، مقدمة يف االقتصاد الكلي، دار املنهاج للنشر و التوزيع،  .أثيل عبد اجلبار ،أسامة واجلومرد ،الدباع)14

  2003األردن، 

   2000األردن، التحليل املايل: تقييم األداء و التنبؤ بالفشل، مؤسسة الوراق عمان،  .حممد محزة الزبيدي،)15

االقتصادية، دار قباء للطباعة و النسر و التوزيع، مصر، تطوير أداء و جتديد املؤسسات  .علي ،السلمي)16

1998  
  2001إدارة املوارد البشرية االسرتاتيجية، دار غريب، القاهرة،  .علي سلمي،ال)17

   2007مجهورية مصر العربية، املسؤولية االجتماعية لإلدارة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  .حممد الصرييف،)18

 2009نظم ادارة اجلودة يف املنظمات االنتاجية و اخلدمية، دار اليازوري،  .آخرونيوسف حجيم و  ،الطائي)19

القاهرة، مجهورية مصر العربية، التنمية االجتماعية، دار الوفاء للطباعة والنشر،  .رشاد أمحد ،عبد اللطيف)20

2007   
ا، الدار التنمية االقتصادية: مفهومها و ن .حممد علي الليثي، حممد عبد العزيز و ،عجمية)21 ا و سياسا ظريا

  2004القاهرة، مجهورية مصر العربية، اجلامعية، 

   2002عمان، األردن،  أنظمة إدارة اجلودة و البيئة، دار وائل للنشر، .حممد عبد الوهاب العزاوي،)22
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صر القاهرة، مجهورية ماجتاهات حديثة يف التنمية، الدار اجلامعية،  .عبد القادر حممد عبد القادر عطية،)23

  2003العربية، 

ادارة املوارد البشرية املعاصرة : البعد االسرتاتيجي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  .عمر وصفي ،عقيلي)24

  2005األردن، 

اإلدارة اإلسرتاتيجية: منظور منهجي متكامل،  .وائل حممد صبحي ،طاهر حمسن منصور و إدريس ،الغاليب)25

  2007ردن، عمان، األدار وائل للنشر و التوزيع، 

املسؤولية االجتماعية للشركات و أخالقيات . حمسن مهدي صاحل ،والعامري منصور حمسن طاهر، الغاليب)26

  2005عمان، األردن،للنشر،  وائل داراألعمال، 

التنمية املستدامة: فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها،  .ماجدة أمحد ،أبو زنط عثمان حممد و ،غنيم)27

  2006ان، األردن، عمدار صفاء، 

عمان، األردن،  التنمية االقتصادية: نظريات وسياسات وموضوعات، دائر وائل للنشر، .مدحت القريشي،)28

2007  
قمة األداء، سلسلة إصدارات مبيك، دار الطباعة املتميزة،  .أمحد عثمانروي، ترمجة  ،دافيد وبيكوك ،السكل)29

   1998مجهورية مصر العربية، 

 1999 القاهرة،بعة األوىل، طالاإلدارة االسرتاتيجية، جمموعة النيل العربية،  .د عبد الفتاحعبد احلمي ،املغريب)30

أخالقيات اإلدارة و مسؤولية األعمال يف شركات األعمال، دار الوراق للنشر و التوزيع،  .جنم عبود جنم،)31

  2006عمان، األردن، 

 2008عمان، األردن، ، دار اليازوري، ادارة اجلودة املعاصرة .آخرونحممد عبد العال و  ،النعيمي)32

مجهورية اإلدارة املالية: مدخل حتليلي معاصر، املكتب العريب احلديث، االسكندرية،  .منري إبراهيم هندي،)33

  2003مصر العربية، 
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العامل ليس للبيع: خماطر العوملة على التنمية املستدامة، دار األهلية للنشر والتوزيع،  .باتر حممد علي ،وردم)34

  2003الطبعة األوىل مان، األردن، ع

التنمية السياحية املستدامة بني االسرتاتيجيات و التحديات العاملية املعاصرة، دار النهضة  .عبد الباسط ،وفا)35

  القاهرة، مجهورية مصر العربيةالعربية، 

  المقاالت المنشورة في مجاالت علمية محكمة :  .2
ية املستدامة من منظور الثقافة العربية اإلسالمية، جملة دراسات التنم .عثمان حممد غنيم، ماجدة و ،أبو زنط )1

لد عمان، األردن، العلوم اإلدارية، جملة علمية حمكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي، اجلامعة األردنية،  ا

   2009 )، كانون الثاين (جانفي1، العدد 36

الزيتونة للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم  جملةقياس التنمية املستدامة ومعايريها،  .ماجدة أبو زنط، )2

لد    2005،  1العدد  ،3اإلنسانية، األردن، ا

العوامل املؤثرة على استدامة املسؤولية االجتماعية للشركات يف تركيا، جملة حوار السياسات  .ميلسا أرادات، )3

 2005أوت،  –االقتصادية، العدد العاشر جويلية 

 املالية يف بالقوائم االجتماعية املسئولية عن احملاسبة يف واإلفصاح القياس تطبيق مدى .حممود جربوع، يوسف )4

 الشركات الصناعية يف احملاسبة أقسام ورؤساء املاليني املديرين آلراء استكشافية غزة: دراسة بقطاع الشركات

لد ساتالدرا اإلسالمية: سلسلة اجلامعة فلسطني، جملة /غزة قطاع يف العامة املسامهة  اخلامس اإلنسانية، ا

   .2007 جانفي األول، العدد عشر،

 تدقيق األداء االجتماعي للمنشآت يف ضوء معايري املراجعة الدولية واألمريكية، جملة اإلداري .صادق احلسين، )5

  2003، جوان 93، العدد 25، السنة مسقط، سلطنة عمان

وث البيئة، جملة التعاون الصناعي يف اخلليج العريب، دورية إجراءات القياس احملاسيب لتل .وليد ناجي احليايل، )6

  1998، جانفي 71العدد االمارات العربية املتحدة، حمكمة تصدرها منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية، 
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التميز يف األداء: ماهيته و كيف ميكن حتقيقه يف منظمات األعمال، جملة آفاق اقتصادية،  .صاحل الراشيد، )7

لد جملة فصلي ة متخصصة وحمكمة يصدرها احتاد غرف التجارة والصناعة يف دولة االمارات العربية املتحدة، ا

 2009، السنة 116العدد  29

اإلطار العام لنظرية احملاسبة االجتماعية االقتصادية، جملة العلوم االجتماعية، القاهرة،  .عبد العزيز رجب، )8

  1981ديسمرب مجهورية مصر العربية، 

االفصاح البيئي التطوعي يف التقارير املالية للشركات املسامهة السعودية : الشركة  .عوض بن سالمة لي،الرحي )9

لة العلمية لالقتصاد واالدارة، كلية التجارة  جامعة عني  –السعودية للصناعات األساسية كدراسة حالة، ا

   2005الشمس، القاهرة، مجهورية مصر العربية، العدد الثالث، يوليو 

الصاحل و الدميقراطية، جملة العلوم   خالل احلكم   من التنمية املستدامة يف الوطن العريب .كمال رزيق، )10

  2002 السنة، 25االنسانية، السنة الثالثة، العدد 

أمهية و مدى استخدام بطاقة العالمات املتوازنة يف تقومي  .عبد الناصر ،نور إنعام حمسن حسن و ،زويلف )11

لة األردنية يف إدارة األعمال، األداء: دراسة تط لد عمان، األردن، بيقية يف عينة من املصارف األردنية، ا  1ا

  2005، 2العدد  –

 2005األردن، ، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان، نظرية املنظمة: اهليكل والتصميم .مؤيد سعيد سامل، )12

نشرة فصلية تصدر عن املنظمة العربية  أخبار اإلدارة، نافسية؟،أين اإلدارة العربية من امليزة الت .علي الشربيين، )13

  1996 العدد للتنمية اإلدارية،

دور اإلفصاح احملاسيب عن األداء النيئ يف ترشيد القرارات وحتسني جودة التقارير املالية،  .رضا إبراهيم ،صاحل )14

اجلامعة املصرية، جامعة الزقازيق،  -جملة البحوث التجارية: دورية علمية نصف سنوية تصدر عن كلية التجارة

لد 2009العدد األول، جانفي مجهورية مصر العربية،    31، ا
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ترمجة شوقي جالل، جملة دراسات، عمان،  –قراءة يف كتاب التنمية حرية أماريتا صن  .عبد الرزاق العاقل، )15

   2003، السنة الرابعة، 15األردن، العدد 

هوم الفعالية التنظيمية يف ضوء بعض الدراسات، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة مقاربة نظرية ملف .رابح العايب، )16

  2004، ديسمرب 22العدد اجلزائر، قسنطينة، 

   2007املبادئ العشرة ملبادرة "التضامن العاملي"، جملة حوار السياسات االقتصادية، أوت  .مدحم عبادي، )17

ادها الفلسفية، جملة اإلدارة العامة، دورية علمية نظرية أصحاب املصاحل و أبع .بكر تركي ،عبد األمري )18

لد السادس و  متخصصة و حمكمة يصدرها معهد اإلدارة العامة الرياض، اململكة العربية السعودية، ا

   2006نوفمرب  –العدد الرابع  –األربعون 

 يف األعمال منظمات دور عيلاملتوازن لتف األداء بطاقة يف البيئي األداء مؤشرات دمج ي.راض نادية احلليم، عبد )19

املستدامة، جملة العلوم االقتصادية و اإلدارية، كلية التجارة جامعة األزهر، مجهورية مصر العربية، العدد  التنمية

  2005، ديسمرب 21

نظرية الوكالة و دورها يف تطوير مناذج الرقابة على األداء، جملة العلوم اإلدارية،  .جنايت إبراهيم عبد العليم، )20

   1991سنة مجهورية مصر العربية، العدد األول، 

لتعزيز ممارسة الشركات املسؤولة اجتماعيا، جملة حوار السياسات االقتصادية، العدد العاشر،  .خليل ،عليان )21

  2005أوت  - جويليةعمان، األردن، 

اململكة ة، الرياض، مداخل و مشكالت قياس الفعالية التنظيمية، جملة اإلدارة العام .ح الدينصال عون اهللا، )22

  1997، جويلية 54العدد العربية السعودية، 

الـتنمية املسـتدامة بني احلق يف استغالل املوارد الطبيعية واملسئولية عن محاية  .الغامدي، عبداهللا بن مجعان )23

  2007البيئة، أوت 
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ية يف األقطار العربية، العدد القدرة التنافسية وقياسها، سلسلة دورية تعتين بقضايا التنم .عيسى حممد الغزايل، )24

  2003، ديسمرب 24

حنو مبادئ متعارف عليها حملاسبة املسؤولية االجتماعية، جملة احملاسبة و التأمني،   .حممد أمني عبد اهللا قايد، )25

   1985، سنة 32، العدد 24السنة مجهورية مصر العربية، كلية التجارة القاهرة، 

لة العلمية لتجارة األزهر، اإلطار املتكامل للمح .منصور حممود، )26 مجهورية مصر العربية، اسبة االجتماعية، ا

  1983ماي 

مع العريب للمحاسبني القانونيني،  .حممد مطر، )27 ، 114العدد األردن، حماسبة املسؤولية االجتماعية، جملة ا

  2000سنة 

  -تشرين للدراسات والبحوث العلمية النمو والعمالة والفقر يف البلدان النامية، جملة جامعة  .نور الدين هرمز، )28

لد ( ، األردن،العلوم االقتصادية والقانونيةسلسلة    2007)1) العدد (29ا

التنمية املستدامة يف املنطقة العربية: احلالة الراهنة والتحديات املستقبلية، جملة الشؤون  .نوزاد عبد الرمحن اهلييت، )29
  2006سنة دولة الكويت، ، 125العربية، العدد 

 
  المداخالت في ملتقيات علمية :  .3
املركز اإلمنائي دون اإلقليمي لشمال أفريقيا، وضع واستخدام  -اللجنة االقتصادية ألفريقيا  ،األمم املتحدة )1

  2001مارس  16-13فيما يتعلق باألمن الغذائي والتنمية املستدامة، املغرب،  املؤشرات القابلة للتطبيق
البيئة ومنظومة التعبئة والتغليف العربية للمنتجات الغذائية واقعًا ومرجتى،  احلفاظ على .فالح سعيد ،جرب )2

املؤمتر العريب حول االعتبارات البيئية يف الصناعات الغذائية العربية االوضاع احلالية واجتاهات املستقبل، اجلامعة 

 2006ماي  5اىل  2من  مجهورية مصر العربية العربية،

مدى إدراك املدراء ملفهوم املسؤولية االجتماعية واألنشطة املرتتبة  .جد مبخوتفؤاد حممد حسن  ما ،جعبل )3

عليها: دراسة حتليلية آلراء املديرين العاملني يف عينة من املنظمات الصناعية، ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر 
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أكتوبر ليمن، ااألول للمسؤولية االجتماعية للشركات، مركز دراسات وحبوث السوق و املستهلك، صنعاء، 

2008  
التنمية املستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية: إشارة خاصة للعراق، أوراق  .سحر قدوري الرفاعي، )4

، املنظمة العربية 2006عمل املؤمتر العريب اخلامس لإلدارة البيئية املنعقد يف اجلمهورية التونسية يف سبتمرب 

  2007جامعة الدول العربية،  –لإلدارة 

العالقة بني القيمة االقتصادية املضافة وعوائد األسهم، مؤمتر األسواق املالية والبورصات،  .اشرف لشرقاوي،ا )5
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 2000للتنمية اإلدارية، 

تمعية واملواصفة الدولية  ندوة .أسامة ،املليجى )7  04، املركز املصرى ملسئولية الشركات، ISO 26000املسئولية ا

  2009أكتوبر 
 

  الدراسات :  .4
 

،  نيويورك، جامعة أكسفورد، القاهرة، وكالة 1990ة االمنائية، تقرير التنمية البشرية لعام برنامج االمم املتحد )1

 االهرام لإلعالن 

 األمم مؤمتر  الراهنة،  والقضايا االجتاهات :متعلمجا الشركات على بتأثري املتعلقة البيانات كشف .ريكوبري روبنز )2

  2004 سويسرا، والتنمية، جنيف، للتجارة املتحدة

سويسرا،   والتنمية، جنيف، للتجارة املتحدة األمم مؤمتراملسؤولية االجتماعية للشركات،  .اثينجي أندروغ )3

2004  



 340

، لوحة األداء البيئي: أداة الشركات للمتابعة و اإلعالم، مركز ABCD-Durableمركز األعمال املستدامة و  )4

 2003األعمال املستدامة، 

حول املسؤولية االجتماعية، جويلية  26000القياسية الدولية املستقبلية أيزو منظمة إيزو، املشاركة يف املواصفة  )5

2006  
تمع: االجتاهات و  )6 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية، كشف البيانات املتعلقة بتأثري الشركات على ا

  2004سويسرا، القضايا الراهنة، األمم املتحدة، جنيف، 
 

  جامعية: الالرسائل  .5
 

اإلفصاح عن معلومات املسؤولية االجتماعية يف التقارير السنوية للشركات  .رويده حنا إبراهيم ،حداد )1

رسالة دكتوراه غري منشورة، ، جامعة آل البيت، الصناعية األردنية املدرجة يف بورصة عمان/ دراسة ميدانية"

2009  
رسالة ، لألداء البيئي واالجتماعي حنو تطوير منوذج للقياس واإلفصاح احملاسيب .منصور إبراهيم ،السعايدة )2

  2005دكتوراه غري منشورة، 

حنو تطوير منوذج للقياس واإلفصاح احملاسيب لألداء البيئي واالجتماعي،  .محودة أمحد نور الدين عبد اهللا، )3

  2005رسالة دكتوراه غري منشورة، األكادميية العربية للعلوم املالية و املصرفية، األردن، 

واقع املسؤولية االجتماعية يف الشركات املسامهة العامة املدرجة يف سوق  .د القادر خليلمازن عب ،عليان )4

 1994اجلامعة األردنية، رسالة دكتوراه غري منشورة، ، عمان املايل و أثرها على األداء

المات بناء منوذج قياس وتقومي أداء شركات املقاوالت األردنية باستخدام بطاقة الع .رضوان حممد العنايت، )5

  2004، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، -رسالة دكتوراه غري منشورة  –املتوازنة 

رسالة دكتوراه غري  ،مؤشرات املسؤولية االجتماعية يف الشركات املسامهة العامة األردنية .نائل ،العواملة )6

  1990منشورة، اجلامعة األردنية، 
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 –، عية بتطبيق على الشركات الصناعية املسامهة العامة األردنيةحماسبة املسؤولية االجتما .شعشاعة ،ماهر )7
  1991رسالة دكتوراه غري منشورة، اجلامعة األردنية، 
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  178  : مؤشرات داوجزنز لقياس أداء الشركات املتعهدة بالتنمية املستدامة8اجلدول رقم 

  185  : االجتاهات السائدة فيما يتعلق باإلفصاح عن األداء الشامل9اجلدول رقم 

  208 : املؤسسات الوطنية لصناعة االمسنت يف اجلزائر 10ول رقم اجلد

  211 يف اجلزائر للمجمعات الصناعية العمومية لصناعة االمسنت الطاقة التصميمية :  11اجلدول رقم 

  219  شغل يف القطاع العمومي لصناعة االمسنت يف اجلزائر: إمجايل مناصب ال 12اجلدول رقم 

  221 3: الرتكيز املسموح به من الغازات يف كل ملغ/م13اجلدول رقم 

  230  : أوزان اإلجابات املتحصل عليها بواسطة استمارة االستبيان 14اجلدول رقم 

  alpha de Crombach  231 : حساب معامل ألفا كرومباخ 15 دول رقماجل

  238  دور الدولة يف حث املؤسسات االقتصادية على مراعاة أبعاد التنمية املستدامة : 16 دول رقمجلا
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  242  دور برامج الدعم التقين واإلعانات املالية يف إدماج أبعاد التنمية املستدامة : 17 دول رقماجل

  247  مية املستدامةدور املبادرات الطوعية املتخذة من أجل إدماج أبعاد التن : 18 دول رقماجل

خالصة التحليل اإلحصائي للدراسة امليدانية اخلاصة مبسامهة الدولة واملؤسسات  : 19 دول رقماجل

  االقتصادية يف مراعاة أبعاد التنمية املستدامة
255  

  257  : معدالت إشباع رغبات الزبائن20اجلدول رقم 

  258  : معدالت إشباع رغبات العمال21اجلدول رقم 

  259  : معدالت إشباع رغبات املسامهني22ل رقم اجلدو 

  260  : معدالت إشباع رغبات املوردين23اجلدول رقم 

  261  : معدالت االهتمام بالبيئة الطبيعية24اجلدول رقم 

تمع احمللي25اجلدول رقم    262  : معدالت إشباع رغبات ا

  264  رغبات أصحاب املصاحل  : إشباع26اجلدول رقم 

  266  مراعاة أبعاد التنمية املستدامة يف العملية اإلسرتاتيجية: 27 اجلدول رقم

  267  : تطابق أمناط التسيري مع أبعاد التنمية املستدامة28اجلدول رقم 

  268  نتائج التحليل اإلحصائي الهتمام بالتنمية املستدامة يف املمارسات اإلدارية : 29اجلدول رقم 

  270  حصائي ملؤشرات قياس األداء الشامل: نتائج التحليل اإل30اجلدول رقم 

  273  شاملال األداءتقييم : معدالت استعمال أدوات 31اجلدول رقم 

  276  اإلفصاح عن األداء الشامل : 32اجلدول رقم 

بقياس وتقييم واإلفصاح عن : خالصة التحليل اإلحصائي  للدراسة امليدانية اخلاصة 33اجلدول رقم 

  األداء الشامل
278  
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من الفرضية الرئيسية األوىل   االختبار اإلحصائي  للفرضية الفرعية األوىل :34دول رقم اجل

  KOLMOGOROV- SMIRNOVباستعمال مؤشر 
284  

من الفرضية الرئيسية األوىل   : االختبار اإلحصائي  للفرضية الفرعية الثانية35اجلدول رقم 

  KOLMOGOROV- SMIRNOVباستعمال مؤشر 
285  

من الفرضية الرئيسية األوىل   : االختبار اإلحصائي  للفرضية الفرعية الثالثة36م اجلدول رق

  KOLMOGOROV- SMIRNOVباستعمال مؤشر 
286  

  الفرضية الرئيسية الثانيةمن : االختبار اإلحصائي  للفرضية الفرعية األوىل 37اجلدول رقم  

  KOLMOGOROV- SMIRNOVباستعمال مؤشر 
288  

  الفرضية الرئيسية الثانيةالثانية من : االختبار اإلحصائي  للفرضية الفرعية 38اجلدول رقم  

  KOLMOGOROV- SMIRNOVباستعمال مؤشر 
289  

باستعمال   الفرضية الرئيسية الثانيةالثالثة من : االختبار اإلحصائي  للفرضية الفرعية 39اجلدول رقم 

  KOLMOGOROV- SMIRNOVمؤشر 
290  

الفرضية الرئيسية الثالثة باستعمال األوىل من ختبار اإلحصائي  للفرضية الفرعية : اال40اجلدول رقم 

  KOLMOGOROV- SMIRNOVمؤشر 
291  

الفرضية الرئيسية الثالثة الثانية من : االختبار اإلحصائي  للفرضية الفرعية 41اجلدول رقم  

  KOLMOGOROV- SMIRNOVباستعمال مؤشر 
292  

الفرضية الرئيسية الثالثة باستعمال الثالثة من ر اإلحصائي  للفرضية الفرعية : االختبا42اجلدول رقم  

  KOLMOGOROV- SMIRNOVمؤشر 
293  
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 فهرس األشكال

رقم  عنوان الشكل
 الصفحة

 20 احملطات التارخيية للتنمية املستدامة: 1الشكل رقم 

 26 ترابط أبعاد التنمية املستدامة :2 الشكل رقم

 26 داخل أبعاد عملية التنمية املستدامةت: 3الشكل رقم 

 29 البعد الثقايف ضمن مرتكزات التنمية املستدامة :4رقم  الشكل

 32 شروط حتقيق االستدامة: 5الشكل رقم 

 33 الواقع احلايل لالستدامة يف العامل :6الشكل رقم 

 34 ترابط األبعاد الثالثة لإلستدامة: 7الشكل رقم 

 58 ملستويات املسؤولية االجتماعية للشركات Caroll ارول هرم ك: 8الشكل رقم 

 68 أمهية املسؤولية االجتماعية للشركات بالنسبة للمؤسسة االقتصادية: 9الشكل رقم 

 92 أبعاد التنمية املستدامة للمؤسسة وعالقتها بأصحاب املصاحل: 10الشكل رقم 

 97 لدول عرب العاملتطبيق املبادرات واملعايري من طرف ا: 11الشكل رقم 

 98 املواصفات القياسية املعنية بتطبيق التنمية املستدامة: 12الشكل رقم 

 107 14000منوذج يوضح نظام األيزو : 13الشكل رقم 

 114 26000نظرة عامة على أيزو :14الشكل رقم 
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 SD21000 132الفرنسي  منهجية تطبيق املعيار :15الشكل رقم 

 4BEST 137 منوذج :16الشكل رقم 

  144  : مثلث األداء17الشكل رقم 

 161 األداء الشامل :18الشكل رقم 

 193 منوذج بطاقة األداء املتوازن :19الشكل رقم 

 195 ترابط أبعاد بطاقة األداء املتوازن :20الشكل رقم 

 196  املؤسسة بإسرتاتيجية املتوازن األداء بطاقة أبعاد عالقة :21 رقم الشكل

 197 منوذج بطاقة األداء املتوازن املستدامة : 22رقم الشكل 

 198 لبطاقة األداء املتوازن املستدام  Biekerمنوذج بيكر  :23الشكل رقم 

 SKANDIA NAVIGATOR 200سكانديا نافيقاتور منوذج  :24الشكل رقم 

 SKANDIA NAVIGATOR 201األبعاد اخلمسة لنموذج سكانديا نافيقاتور  :25الشكل رقم 

 203 بعض مؤشرات قياس األداء املقرتحة حسب منوذج سكانديا نافيقاتور :26الشكل رقم 

خالصة التحليل اإلحصائي  للدراسة امليدانية اخلاصة مبسامهة الدولة واملؤسسات  :27الشكل رقم 
 االقتصادية يف مراعاة أبعاد التنمية املستدامة

256 

 264 صاحلإشباع رغبات أصحاب امل :28الشكل رقم 

خالصة التحليل اإلحصائي  للدراسة امليدانية اخلاصة باالهتمام بالتنمية املستدامة  :29الشكل رقم 
 يف املمارسات اإلدارية للمسريين

269 

 271 نتائج التحليل اإلحصائي ملؤشرات قياس األداء الشامل :30الشكل رقم 

يدانية اخلاصة بقياس وتقييم واإلفصاح خالصة التحليل اإلحصائي  للدراسة امل : 31الشكل رقم 
 عن األداء

279 
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رقم   عنوان الملحقرقم و 
  الصفحة

 368  دور الدولة يف حث املؤسسات االقتصادية على مراعاة أبعاد التنمية املستدامة  : 1امللحق رقم 

سسات على إدماج أبعاد التنمية : االستعانة بالربامج واإلعانات اليت تساعد املؤ  2امللحق رقم 
  369  املستدامة

  370  : املبادرات الطوعية اليت تتخذها املؤسسات من أجل إدماج أبعاد التنمية املستدامة 3امللحق رقم 
م 4امللحق رقم    371  : التعرف على متطلبات الزبائن والسهر على إشباع رغبا
م: التعرف على متطلبات العمال وال 5امللحق رقم    372  سهر على إشباع رغبا
م 6امللحق رقم    374  : التعرف على متطلبات املسامهني والسهر على إشباع رغبا
م 7امللحق رقم    375  : التعرف على متطلبات املوردين والسهر على إشباع رغبا

ا 8رقم امللحق    376  : التعرف على متطلبات البيئة الطبيعية والسهر على إشباع رغبا
تمع احمللي والسهر على إشباع رغباته9 رقم لحقامل   377  : التعرف على متطلبات ا

  379  : التطابق بني إسرتاتيجية املؤسسات مع أبعاد التنمية املستدامة 10قم ر امللحق 
  381  : التطابق بني أمناط تسيري املؤسسات مع أبعاد التنمية املستدامة 11 رقم امللحق

  382  ات قياس األداء الشامل: مؤشر  12امللحق رقم 
  384  : أدوات قياس وتقومي األداء الشامل  13رقم  امللحق

  385  : اإلفصاح عن األداء الشامل 14امللحق رقم 
: إجابات املؤسسات على استمارة استبيان دور الدولة يف حث املؤسسات 15امللحق رقم 

  386  االقتصادية على مراعاة أبعاد التنمية املستدامة

: إجابات املؤسسات على استمارة استبيان االستعانة بالربامج و اإلعانات اليت 16 رقم مللحقا
  387  تساعد املؤسسات على إدماج أبعاد التنمية املستدامة

: إجابات املؤسسات على استمارة استبيان املبادرات الطوعية اليت تتخذها 17امللحق رقم 
  388  املؤسسات

  389 املؤسسات على استمارة استبيان إشباع رغبات الزبائن: إجابات 18امللحق رقم 
  391  : إجابات املؤسسات على استمارة استبيان إشباع رغبات العمال19امللحق رقم 
  393  : إجابات املؤسسات على استمارة استبيان إشباع رغبات املسامهني20امللحق رقم 
  394 يان إشباع رغبات املوردين: إجابات املؤسسات على استمارة االستب21امللحق رقم 
  395 : إجابات املؤسسات على استمارة استبيان إشباع رغبات البيئة الطبيعية22امللحق رقم 
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تمع املدين و النسيج 23امللحق رقم  : إجابات املؤسسات على استمارة استبيان إشباع رغبات ا
 االقتصادي احمللي

397  

ى استمارة استبيان تطابق نظام إدارة املؤسسة مع رهانات : إجابات املؤسسات عل24امللحق رقم 
  399  التنمية املستدامة

: إجابات املؤسسات على استمارة استبيان لتطابق بني أمناط تسيري املؤسسات مع 25امللحق رقم 
  400  أبعاد التنمية املستدامة

  402 داء الشامل: إجابات املؤسسات على استمارة استبيان مؤشرات قياس األ26امللحق رقم 
: إجابات املؤسسات على نتائج استمارة استبيان أدوات قياس و تقومي األداء 27امللحق رقم 

  406  الشامل

  407  : إجابات املؤسسات على استمارة استبيان اإلفصاح عن األداء الشامل28امللحق رقم 



 368

  ة أبعاد التنمية المستدامةدور الدولة في حث المؤسسات االقتصادية على مراعا  : 1الملحق رقم 

 
 اإلجابة

موجود 
 طبقمو 

موجود 
 ومطبق جزئيا

 قيد االجناز
موجود غري 

 مطبق
غري موجود 

 متاما
السهر على احرتام القوانني و التشريعات يف إنتاج 
االت  املنتجات خاصة منها تلك ذات العالقة با

 البيئية و االجتماعية و مراجعة ذلك بصورة دورية 
     

االت االقتصادية و  متابعة التطورات يف ا
االجتماعية و البيئية اليت قد تصدر من السلطات 

 العمومية و اليت قد يكون هلا تأثري على املؤسسة 
     

ربط عالقات وطيدة مع السلطات العمومية خاصة 
منها على الصعيد احمللي من اجل حتسني اإلجراءات 

ا ميكن للمؤسسة إدماج ر  هانات التنمية اليت 
 املستدامة 
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  : االستعانة بالبرامج واإلعانات التي تساعد المؤسسات على إدماج أبعاد التنمية المستدامة 2الملحق رقم 

 
 اإلجابة

 حمايد موافق موافق بشدة
غري 

 وافقم
افق غري مو 
 متاما

وجود برامج لصاحل القطاع االقتصادي موجهة خصيصا لالهتمام بالتنمية 
 املستدامة

     

وجود صناديق الدعم املايل للمؤسسات املهتمة بإدماج أبعاد التنمية 
      املستدامة

جلوء املؤسسات طواعية إىل هذه الربامج رغبة منها يف حتسني أداءها البيئي 
 و االجتماعي يف ظل رهانات التنمية املستدامة

     

قتصادي برهانات التنمية فعالية الربامج يف توعية و حتسيس القطاع اال
 املستدامة
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  : المبادرات الطوعية التي تتخذها المؤسسات من أجل إدماج أبعاد التنمية المستدامة 3الملحق رقم 

 
  اإلجابة

موافق 
 بشدة

 وافقغري م حمايد موافق
افق غري مو 
 متاما

االنتهاج بصفة طوعية سياسة واضحة يف جمال حتسني ظروف 
لصحة و السالمة املهنية بعيدا عن تلك اليت العمل خاصة ا

 تفرضها قوانني و تشريعات العمل
     

االنتهاج بصفة طوعية مبادرات تسمح بتحسني ظروف احلوار و 
التشاور مع الشركاء االجتماعيني بعيدا عن تلك اليت تفرضها 

 تشريعات العمل 
     

يني لتحديد اإلبرام بصفة طوعية التفاقيات مع الشركاء االجتماع
سياسة إلدارة املوارد البشرية غري تلك اليت تفرضها االتفاقيات 

 اجلماعية املنصوص عليها قانونا 
     

دف إىل إبرام  اختاذ مبادرات طوعية ينجم عنها عمليات 
عالقات شراكة مع هؤالء األطراف اهلدف منها حتسني و تطوير 

 النسيج االقتصادي احمللي 
     

شكل طوعي يف جمموعات عمل و تشاور اهلدف منها املسامهة ب
      دراسة كيفية إدماج رهانات التنمية املستدامة من طرف املؤسسة 

اختاذ املبادرات الطوعية بعيدا عن االلتزامات اليت تفرضها القوانني 
 اليت تسمح باحلد من استهالك الطاقة 

     

ت اليت تفرضها القوانني اختاذ املبادرات الطوعية بعيدا عن االلتزاما
 اليت تسمح بالتحكم يف استهالك املواد 

     

اختاذ املبادرات الطوعية بعيدا عن االلتزامات اليت تفرضها القوانني 
      اليت تسمح بالتحكم يف االنبعاثات النامجة عن العملية اإلنتاجية 

لقوانني اختاذ املبادرات الطوعية بعيدا عن االلتزامات اليت تفرضها ا
 اليت تسمح بالتقليص من الفضالت و املهمالت 

     

اختاذ املبادرات الطوعية بعيدا عن االلتزامات اليت تفرضها القوانني 
      اليت تسمح بإعادة تدوير الفضالت 
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  التعرف على متطلبات الزبائن والسهر على إشباع رغباتهم:  4الملحق رقم 

 

 اإلجابة 

متحكم 
 فيها

 لتنفيذقيد ا
يف مرحلة 
 االنطالق

ضمن 
مشاريع 
 املؤسسة

ال يوجد 
ا  اهتمام 

التعرف و حتليل متطلبات الزبائن و احلرص على اهتمامهم برهانات التنمية 
      املستدامة 

اعتماد املؤسسة على نظام إلدارة اجلودة مطابق للمواصفات القياسية إيزو 
9000      

      الزبائن باالستعانة مبؤشرات قياس مالئمة اللجوء إىل قياس مستويات رضا 
      البحث عن األسباب اليت أدت إىل تغري مواقف الزبائن اجتاه املؤسسة 

البحث عن العوامل اليت قد يكون سببها املمارسات البيئية و االجتماعية 
      للمؤسسة 

ا كانت السهر على املتابعة و املعاجلة املوضوعية لشكاوى الزبائن مهم
      طريقة تقدميها 

االطالع الدائم و املستمر على تطلعات الزبائن احملتملني مبا فيها البيئية و 
م        االجتماعية من أجل العمل على تلبيها قصد استقطا

اختاذ التدابري الالزمة اجتاه املوارد البشرية للمؤسسة بغرض جعلها طرفا 
 قيق أعلى مستويات الرضا للزبائن فاعال و مسامها يف السعي إىل حت

     
إدماج املؤشرات البيئية و االجتماعية ضمن معايري قياس مستويات رضا 

      الزبائن 
مقارنة النتائج احملققة من طرف املؤسسة مع تلك اليت حققتها الشركات 

      املنافسة 
ؤسسة مشاركة املؤسسة يف جلان عمل و كذلك جلان تشاور تضم زبائن امل

م املستقبلية بغرض العمل مسبقا على  الغرض منها التعرف على تطلعا
      إشباعها 

حتديد املخاطر احملتملة اليت قد تلحق املؤسسة خاصة فيما يتعلق بسمعتها 
      من جراء فقدان الزبائن 

تمع  األخذ بعني االعتبار الدور الذي قد الزبائن بصفتهم طرف فاعل يف ا
م على التأثري على األطراف ذات املصلحة األخرى املدين        و قدر
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  التعرف على متطلبات العمال والسهر على إشباع رغباتهم:  5الملحق رقم 

 

 اإلجابة 

 قيد التنفيذ متحكم فيها
يف مرحلة 
 االنطالق

ضمن 
مشاريع 
 املؤسسة

ال يوجد 
ا  اهتمام 

      تويات رضا العمال القيام باستقصاءات دورية للتعرف على مس
االت  التعرف على تطلعات العمال من خالل االستقصاءات خاصة يف ا

      البيئية و ظروف العمل و الصحة و السالمة املهنية 
اعتماد املؤسسة على نظام لإلدارة الصحة و السالمة املهنية مطابق 

      OHSAS 18001للمواصفات القياسية 
القيام بعمليات تدقيق اجتماعي وفق معيار املساءلة جلوء املؤسسة إىل 

      SA 8000االجتماعية 
      اإلفصاح عن النتائج املتحصل عليها إىل كل عمال املؤسسة 

إبرام عمليات تشاور مع العمال حول النتائج بغرض اختاذ التدابري الالزمة 
      اليت تسمح مبراعاة متطلبات العمال 

      املتخذة إىل العمال  تبليغ التدابري
اختاذ التدابري اليت تسمح بالرفع من مستويات كفاءة العمال باالستعانة 

      خاصة عمليات التكوين و التدريب
      اختاذ التدابري اليت تسمح بتشجيع روح املبادرة و اإلبداع لدى العمال

ق املكافآت االعتماد على ميكانيزمات تسمح بتحفيز العمال خاصة عن طري
      مما جيعل منهم طرفا فاعال يف السعي إىل حتقيق أهداف املؤسسة 

قياس مدى تطابق أدوات و وسائل االتصال الداخلي مع املتطلبات املعلن 
      عنها أو الضمنية للعمال 

االنتهاج بصفة طوعية سياسة واضحة يف جمال حتسني ظروف العمل خاصة 
بعيدا عن تلك اليت تفرضها قوانني و تشريعات  الصحة و السالمة املهنية

      العمل
االعتماد على مؤشرات تسمح بقياس مستوى رضا العمال و حتليلها و 

      معاجلها و استخراج النتائج منها 
االنتهاج بصفة طوعية مبادرات تسمح بتحسني ظروف احلوار و التشاور مع 

      تنص عليها تشريعات العمل الشركاء االجتماعيني بعيدا عن تلك اليت 
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اإلبرام بصفة طوعية التفاقيات مع الشركاء االجتماعيني لتحديد سياسة 
إلدارة املوارد البشرية غري تلك اليت تنص عليها االتفاقيات اجلماعية املنصوص 

      عليها قانونا 
ال االجتماعي و الق يام التعرف على التهديدات اليت قد متس املؤسسة يف ا

      بتقدير اآلثار السلبية اليت قد ترتتب عليها 
تقييم اثر املوارد البشرية على ضمان دميومة املؤسسة و التدابري املناسبة اليت 

ا املؤسسة        اختذ
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  التعرف على متطلبات المساهمين والسهر على إشباع رغباتهم:  6الملحق رقم 

 
 اإلجابة 

 قيد التنفيذ متحكم فيها
يف مرحلة 
 االنطالق

ضمن مشاريع 
 املؤسسة

ال يوجد 
ا  اهتمام 

      حتديد و حتليل أهم متطلبات املسامهني 
الني البيئي و  حتديد و حتليل أهم متطلبات املسامهني يف ا

      االجتماعي 
إدخال تعديالت على الرؤية الرسالة و قيم املؤسسة و مبادئ 

      ذه املتطلبات التسيري املعتمدة مراعاة هل
وضع هيكل و أساليب إدارية مناسبة تسمح مبراعاة هذه 

      املتطلبات 
وجود توافق بني رؤية اإلدارة و رؤية املسامهني فيما يتعلق 

      مبفهوم األداء الشامل و طرق و أدوات قياسه
إدماج املؤشرات البيئية و االجتماعية يف قياس األداء الشامل 

      فقة املسامهني حيظى مبوا
اإلفصاح عن األنشطة البيئية و االجتماعية اليت متارسها 

      املؤسسة للمسامهني 
التعرف عن تصرفات املسامهني و حتليل عن اآلثار االجيابية و 

      السلبية اليت قد تنجم عنها 
الني البيئي و االجتماعي  تقييم مدى تأثري أداء املؤسسة يف ا

      ة إىل األداء االقتصادي على تصرفات املسامهني باإلضاف
احتواء تقارير النشاط الدورية على معلومات كمية خاصة 

      باألنشطة البيئية و االجتماعية للمؤسسة 
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  التعرف على متطلبات الموردين والسهر على إشباع رغباتهم:  7الملحق رقم 

 

 اإلجابة 

متحكم 
 فيها

 قيد التنفيذ
رحلة يف م

 االنطالق

ضمن 
مشاريع 
 املؤسسة

ال يوجد 
ا  اهتمام 

السعي الدائم و املستمر للتعرف على متطلبات املوردين عن االسرتاتيجيات 
ا يف القيام بذلك        اليت يعتمدو

التقييم الدائم و املستمر للمخاطر اليت قد تنجم من جراء قيام املؤسسة 
بات األطراف ذات املصلحة خاصة يف بعمليات شراء ال حترتم فيها متطل

ال احرتام القوانني و التشريعات البيئية و االجتماعية   ا
     

وضع إجراءات اختيار و اعتماد املوردين و قياس أداءهم بالشكل الذي مينع 
      تبعيتهم املطلقة للمؤسسة 

ة وضع شروط و متطلبات اقتصادية و اجتماعية و بيئية عند قيام املؤسس
      بإجراء مناقصات أو تقدمي طلبيات إىل املوردين 

إصدار تعليمات واضحة و صارمة متنع عمال املؤسسة مهما كانت 
مناصبهم داخل املؤسسة هدفها املعاملة العادلة بني املوردين سعيا إىل مراعاة 

م م و إشباع رغبا       متطلبا
يا على تصميم و تطوير انتهاج مبادرات مع املوردين من أجل العمل سو 

دف إىل التقليل من  منتجات  يراعى فيها البعد البيئي و االجتماعي 
االنبعاثات النامجة عن النشاط اإلنتاجي للمؤسسة و التحكم يف استهالك 

      املواد و حتسني ظروف العمل
اختاذ التدابري اجتاه موردي املؤسسة يف حالة تدهور مستوى نشاط املؤسسة 

      ي قد يؤثر سلبا على نشاطهم و الذ
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  التعرف على متطلبات البيئة الطبيعية والسهر على إشباع رغباتها:  8الملحق 

 

 اإلجابة 

 قيد التنفيذ متحكم فيها
يف مرحلة 
 االنطالق

ضمن 
مشاريع 
 املؤسسة

ال يوجد 
ا  اهتمام 

إجراء املؤسسة لدراسات موضوعها األثر البيئي 
      ملباشر للنشاط الذي متارسه املؤسسة املباشر و غري ا

اعتماد املؤسسة على نظام لإلدارة البيئية مطابق 
      14000للمواصفات القياسية إيزو 

مراعاة األثر البيئي ملنتجات املؤسسة منذ الشروع يف 
      تصميمها

توجيه املوارد البشرية و املالية الالزمة لضمان إدارة 
      بيئية سليمة 

وضع برامج تكوين و حتسيس لفائدة العمال خاصة 
      باإلدارة البيئية فقط

وضع أهداف كمية خاصة بالتقليل من األثر البيئي 
      للنشاط الذي متارسه املؤسسة  

      اختاذ التدابري اليت تسمح باحلد من استهالك الطاقة 
      اد اختاذ التدابري اليت تسمح بالتحكم يف استهالك املو 
اختاذ التدابري اليت تسمح بالتحكم يف االنبعاثات 

      النامجة عن العملية اإلنتاجية 
اختاذ التدابري اليت تسمح بالتقليص من الفضالت و 

      املهمالت 
      اختاذ التدابري اليت تسمح بإعادة تدوير الفضالت 
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  السهر على إشباع رغباتهالتعرف على متطلبات المجتمع المحلي و : 9الملحق 

 

 اإلجابة 

 قيد التنفيذ متحكم فيها
يف مرحلة 
 االنطالق

ضمن 
مشاريع 
 املؤسسة

ال يوجد 
ا  اهتمام 

تمع املدين و  التعرف الدائم و املستمر على األطراف الفاعلة يف ا
النسيج االقتصادي احمللي الذين قد يكون لديهم تأثري سليب أو اجيايب 

      اليت متارسها املؤسسة و عن أداءها على األنشطة 
م خاصة  التقييم الدوري ملتطلبات هؤالء األطراف من اجل تفهم حمفز

الني البيئي و االجتماعي        يف ا
التقييم الدائم للفرص و التهديدات و حتليل املخاطر اليت قد تنجم من 

      ردود فعل هؤالء األطراف
رأي العام و وسائل اإلعالم ذات العالقة بالتنمية االهتمام بردود فعل ال

      املستدامة 
مراعاة هؤالء األطراف عند وضع و حتديد السياسة و األهداف العامة 

      للمؤسسة 
صياغة إسرتاتيجية اتصال مع هؤالء األطراف تركز فيها املؤسسة على 

      مراعاة املتطلبات االقتصادية و البيئية و االجتماعية 
م املؤسسة و  اإلعالم الفعال عن اإلجراءات و التدابري اليت اختذ

تمعية لصاحل هؤالء األطراف       متعلقة بسياستها ا
دف إىل إبرام عالقات  اختاذ مبادرات طوعية ينجم عنها عمليات 

شراكة مع هؤالء األطراف اهلدف منها حتسني و تطوير النسيج 
      االقتصادي احمللي 

السعي إىل حتسني و تطوير النسيج االقتصادي احمللي دون التأثري 
      السليب على بقاء و دميومة املؤسسة

االت اإلنسانية و االجتماعية و الرتبوية  القيام بالعمليات اخلريية يف ا
      و البيئية و الثقافية و الرياضية

منها دراسة   املسامهة بشكل طوعي يف جمموعات عمل و تشاور اهلدف
      كيفية إدماج رهانات التنمية املستدامة من طرف املؤسسة 

االت االقتصادية و االجتماعية و البيئية اليت قد  متابعة التطورات يف ا
      تصدر من األوساط السياسية و اليت قد يكون هلا تأثري على املؤسسة 

ديه اهتمام التعرف على تركيبة الوسط السياسي الذي قد يكون ل
ا و كذلك التعرف على األطروحات اليت       بأنشطة املؤسسة و منتجا
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 يدافعون عنها 
م يف  ربط قنوات اتصال مع هؤالء األوساط من أجل االستعانة 

إدماج رهانات التنمية املستدامة سعيا لتحقيق التوافق بني املستويات 
تمعية للمؤسسة        الثالثة للمسؤولية ا
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  التطابق بين إستراتيجية المؤسسات مع أبعاد التنمية المستدامة:  10الملحق قم 

 

 اإلجابة 

 قيد التنفيذ متحكم فيها
يف مرحلة 
 االنطالق

ضمن 
مشاريع 
 املؤسسة

ال يوجد 
ا  اهتمام 

التعرف و حتديد األطراف ذات املصلحة املعنية باملؤسسة و أنشطتها و 
ا        منتجا

ا معرفة و در  اسة و حتليل تطلعات األطراف ذات املصلحة من أجل مراعا
يف وضع أهداف املؤسسة على املدى القصري و املتوسط و الطويل مع 

 مراعاة موارد املؤسسة و تقدير اآلثار االجيابية و السلبية اخلاصة بكل طرف 
     

مة، مراعاة تلك األطراف خدمة لتحقيق الرهانات الثالثة للتنمية املستدا
االقتصادية و االجتماعية و البيئية من أجل حتديد الرؤية اإلسرتاتيجية 

للمؤسسة و قيمها و املبادئ اليت ميكن االعتماد عليها يف إدارة املؤسسة و  
كذا القواعد اليت ميكن انتهاجها حىت تصبح املؤسسة تتحلى باملسؤولية 

تمعية         ا
ع ضوابط و قواعد السري اجلديدة مراعاة األطراف ذات املصلحة يف وض

      للمؤسسة 
شرح و تبليغ الرؤية اإلسرتاتيجية و القيم اجلديدة و كذلك األهداف و 

اخلطط العامة النامجة عن مراعاة األطراف ذات املصلحة إىل جمموع عمال 
      املؤسسة

القيم التأكد من أن املوارد البشرية للمؤسسة تتبىن هذه الرؤية و الرسالة و 
ا اجلديدة       و تشاطر إدارة املؤسسة يف توجها

الـتأكد من أن املوارد البشرية قادرة على الربط بني أدوارها داخل املؤسسة و 
السهر على حتقيق األهداف العامة للمؤسسة اليت تراعي الرهانات الثالثة 

      للتنمية املستدامة 
لديها دراية كافية بالتعديالت اليت التأكد من أن املوارد البشرية للمؤسسة 

تمعية و اليت لديها تأثري  طرأت على املؤسسة نتيجة التحلي باملسؤولية ا
      على النشاط العادي للمؤسسة 

االعتماد على أدوات تسيري متناسقة مع املمارسات اجلديدة اليت تفرضها 
تمعية للشركات باالعتماد على نظام يقظة ي سمح بالتنبؤ املسؤولية ا

     بالتطورات الداخلية و اخلارجية اليت قد تؤثر سلبا أو إجيابا على املؤسسة و 
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 على أدائها 
دف إىل تطوير تكنولوجيا أو  االعتماد على سياسة أساسها اإلبداع 

منتجات جديدة تسمح بتحقيق االقتصاد يف استعمال املوارد كاستهالك 
آلثار السلبية النامجة عن االنبعاثات اليت املواد و الطاقة و التقليل من ا

      يسببها النشاط اإلنتاجي للمؤسسة 
التقييم الدائم و املستمر لقدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها و السري احلسن 

ا و خططها العملية ا و بصفة عامة نظم إدار       لعمليا
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  أبعاد التنمية المستدامةالتطابق بين أنماط تسيير المؤسسات مع :  11الملحق 

 

 اإلجابة 

  متحكم 
 فيها

  قيد 
 التنفيذ

يف مرحلة 
 االنطالق

ضمن 
مشاريع 
 املؤسسة

ال يوجد 
ا  اهتمام 

حتديد األنشطة األكثر داللة و اليت لديها تأثري على قدرة املؤسسة على 
      حتقيق أهدافها و على توجيه املوارد 

يعطي صورة صادقة عن املؤسسة ة  االعتماد على نظام معلومات فعال
ا و أن يكون يف متناول مجيع مواردها البشرية   عن نظام إدار

     
امتالك معطيات دقيقة عن العناصر األساسية لألداء خاصة تلك املتعلقة 
بإشباع رغبات األطراف ذات املصلحة من ناحية و إجراء مقارنات مع 

      املؤسسات املنافسة من جهة أخرى

ا و أساليب توجيه  التأكد من مطابقة مؤسسة و هياكلها و مبادئ إدار
 مواردها مع أهداف املؤسسة النامجة عن مراعاة رهانات التنمية املستدامة

     
االعتماد على نظام إدارة مبين على البعد الشامل يف التسيري و القائم 

هداف و على على حتديد العوامل و العمليات اليت تساعد على حتقيق األ
معرفة نتائج املؤسسة و مدى تأثريها على العناصر اليت سامهت يف 

      حتقيقها
االعتماد بشكل دائم على مبدأ التحسني املستمر يف اإلنتاج و سري 
األنشطة و العمليات و يف قيادة املؤسسة بالعودة إىل النتائج احملققة و 

اب و حتليل االحنرافات النامجة حتليلها مبقارنتها مع النتائج املتوقعة وحس
      عنها 
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  الشامل: مؤشرات قياس األداء  12لملحق رقم ا

 
 املتوسط املرجح  

 دائما 
نعم ولكن  

اية السنة  يف 
نعم ولكن  

 عند الطلب
 أبدا 

 قياس األداء االجتماعي 
     قياس املؤسسة ملعدل التغيب لعماهلا  1
ا عل 2      ى جذب و استقطاب اليد العاملة الكفؤة قياس املؤسسة لقدر

3 
ا و مسعتها من اخلارج يف جمال اهتمامها بالصحة و السالمة  قياس املؤسسة لصور

     املهنية 

     قياس املؤسسة لنوعية احلوار و التشاور الذي يربطها بالشركاء االجتماعيني  4
     العمل قياس املؤسسة ملدى احرتامها لقوانني و تشريعات 5
     قياس عدد العمال ذوي االحتياجات اخلاصة نسبة إىل جمموع العمال  6
     قياس عدد اإلطارات من الفئة النسوية نسبة إىل جمموع اإلطارات 7
     قياس املؤسسة لعدد عمليات الطرد التعسفي  8
     قياس املؤسسة لعدد مناصب الشغل اليت مت إنشاؤها 9

10 
ؤسسة للكتلة األجرية املخصصة للتكوين مصنفة حسب الفئات املهنية قياس امل
     للعمال

     قياس املؤسسة لتطور عدد حوادث العمل  11
     قياس املؤسسة لتطور عدد حوادث العمل مقسمة حسب طبيعتها 12

13 
قياس املؤسسة لتطور األجور و االمتيازات االجتماعية املمنوحة للعمال مصنفة 

     ب الفئات املهنية للعمالحس

     قياس املؤسسة لتطور عدد النزاعات ذات الطبع االجتماعي  14
ا مع الشركاء االجتماعيني 15      قياس املؤسسة لعدد االتفاقات اجلماعية اليت أجر
     ختصيص ميزانية موجهة للنشاطات االجتماعية واإلنسانية واخلريية 16
     وجهة لتشجيع االستثمارات اجلواريةختصيص ميزانية م 17

18 
ا املؤسسة يف جمال إدماج سكان مناطق  قياس عدد العمليات اليت قامت 

 تواجدها
    

ا املؤسسة  19      قياس عدد أيام العمليات التطوعية اليت قامت 

20 
دف إىل القضاء على كل  ا املؤسسة و اليت  قياس العمليات اليت قامت 

 املنافسة غري النزيهة  أشكال
    

 قياس األداء البيئي 
ا البيئية  1 ا و مسعتها يف اخلارج فيما يتعلق مبمارسا      قياس املؤسسة لصور
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     قياس املؤسسة لعدد أيام التكوين املخصصة لعماهلا و اهلادفة إىل احرتام البيئة 2
     ئةقياس املؤسسة النبعاثتها املؤثرة سلبا على البي 3
     قياس املؤسسة الستهالكها من املواد و املستلزمات املستعملة يف العملية اإلنتاجية 4
     قياس املؤسسة حلجم الفضالت و املهمالت النامجة عن العملية اإلنتاجية  5
     قياس املؤسسة حلصة الفضالت و املهمالت اليت قامت بإعادة تدويرها  6
     هالكها من الطاقة مصنفة حسب نوع الطاقة املستعملة قياس املؤسسة الست 7

 قياس األداء االقتصادي و املايل 
     قياس املؤسسة لعتبة املردودية  1
     قياس املؤسسة لتطور رقم األعمال من سنة ألخرى  2
     قياس املؤسسة ملعدل تطور لرقم األعمال حسب جتزئة الزبائن   3
     نتاجية عماهلا قياس املؤسسة إل 4
     قياس املؤسسة ملردوديتها حسب جتزئة نشاطها 5
     مقارنة أسعار تكلفة املؤسسة مع املنافسة 6
     قياس املؤسسة ملعدل اخنفاض تكاليف اإلنتاج 7
     قياس املؤسسة ملعدل تطور أرباحها 8
     قياس املؤسسة لتطور هوامشها التجارية  9

     ؤسسة ملعدل مردودية األصول قياس امل 10
     قياس املؤسسة ملعدل مردودية األموال اخلاصة 11
     قياس املؤسسة ملعدل العائد على الرأمسال املستثمر  12
     قياس املؤسسة حلجم االستثمار نسبة إىل رقم األعمال 13
     قياس مصاريف البحث و التطوير نسبة إىل رقم األعمال  14
     احتياجات من رأس املال العامل، اخلزينة)  قياس لنسب السيولة (رأس املال العامل 15
     قياس رقم األعمال احملققة مع كل زبون و تطوره 16
     قياس رقم األعمال حسب جتزئة الزبائن و تطوره 17
     قياس معدل دوران العمالء  18
     املعدومة  ككذل  ا،قياس نسبة الديون املشكوك فيه 19
ا املؤسسة و املخالفة لشروط البيع املتفق عليها  20      قياس عدد عمليات البيع اليت أجر
     قياس مستوى رضا الزبائن و تطوره 21
     قياس عدد شكاوى الزبائن و تطورها  22
     قياس عدد عمليات البيع اليت حتتوي على عيوب يف املنتجات  23
     دد النزاعات مع املوردين و تطورها قياس ع 24
     قياس عدد املوردين الذين حيرتمون شروط العقد 25
     قياس عدد عمليات الشراء غري املطابقة لشروط العقد  26
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  أدوات قياس وتقويم األداء الشامل:  13الملحق 

 

 اإلجابة 

  متحكم 
 فيها

  قيد 
 التنفيذ

يف مرحلة 
 االنطالق

ضمن 
ع مشاري

 املؤسسة

ال يوجد 
ا  اهتمام 

إعداد لوحات قيادة و تقارير نشاط الدورية تقيم املؤسسة من 
ا على حتقيق أهدافها   خالهلا أداءها االقتصادي و قدر

     

ا  ا اليت مت إعدادها بواسطة موازنا مقارنة النتائج الفعلية مع توقعا
      التقديرية

ضيه املواصفات القياسية ايزو إعداد لوحات قيادة وفق ما تقت
9001  :2000      

إعداد لوحات قيادة وفق ما تقتضيه متطلبات املواصفات القياسية 
  ايزو 

14001 : 2004 
     

إعداد لوحات قيادة لإلفصاح عن النتائج احملققة يف جمال محاية 
 العمال و توفري شروط الصحة و السالمة املهنية 

     

ية حول اجنازات املؤسسة يف جمال التنمية إعداد تقارير سنو 
      املستدامة مطابقة ملا تقتضيه مبادرة اإلفصاح العاملي 

وجود تدابري قانونية جترب املؤسسات على إلزامية االستعانة بأدوات 
 معينة يف قياس أداء ها يف ظل التنمية املستدامة 
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  : اإلفصاح عن األداء الشامل 14الملحق رقم 

 
 املتوسط املرجح  

 دائما 
نعم ولكن  

اية السنة  يف 
نعم ولكن  

 عند الطلب
 أبدا 

     اإلفصاح عن النتائج املالية 
     اإلفصاح عن نتائج نشاطها البيئي 

     اإلفصاح عن نتائج نشاطها  االجتماعي 
     اإلفصاح يتم بناءا على متطلبات قانونية جترب املؤسسة على القيام بذلك

     االهتمام بردود فعل الرأي العام و وسائل اإلعالم ذات العالقة بالتنمية املستدامة 
صياغة إسرتاتيجية اتصال مع هؤالء األطراف تركز فيها املؤسسة على مراعاة 

     املتطلبات االقتصادية و البيئية و االجتماعية 
م املؤسسة و متعلقة بسياستها اإلعالم الفعال عن اإلجراءات و التدابري اليت اختذ

تمعية لصاحل هؤالء األطراف ذات املصلحة       ا
ا يف  ربط قنوات اتصال مع األطراف املكونة للمجتمع املدين من أجل االستعانة 

إدماج رهانات التنمية املستدامة سعيا لتحقيق التوافق بني املستويات الثالثة 
تمعية للمؤسسة       للمسؤولية ا

     استعانة املؤسسة بأداة معينة يف القيام بعملية اإلفصاح 
     مقارنة أداء املؤسسة احلقيقي مبعايري أداء حمددة مسبقا 
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 دور الدولة في حث المؤسسات االقتصادية على مراعاة أبعاد التنمية المستدامةاستمارة استبيان إجابات المؤسسات على : 15الملحق رقم 
 الصناعية العمومية لصناعة االسمنتالمجمعات 

 املتوسط املرجح ECDEالشلف  ERCOالغرب  ERCCالوسط  ERCEالشرق 
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

االت  السهر على احرتام القوانني و التشريعات يف إنتاج املنتجات خاصة منها تلك ذات العالقة با
 عية و مراجعة ذلك بصورة دورية البيئية و االجتما

5     5     5     5     5     

االت االقتصادية و االجتماعية و البيئية اليت قد تصدر من السلطات العمومية و  متابعة التطورات يف ا
 اليت قد يكون هلا تأثري على املؤسسة 

5     5     5     5     5     

مومية خاصة منها على الصعيد احمللي من اجل حتسني اإلجراءات ربط عالقات وطيدة مع السلطات الع
ا ميكن للمؤسسة إدماج رهانات التنمية املستدامة   اليت 

5     5     5     5     5     

     15     15     15     15     15 جمموع النقاط
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 ج و اإلعانات التي تساعد المؤسسات على إدماج أبعاد التنمية المستدامةاالستعانة بالبرام: إجابات المؤسسات على استمارة استبيان 16الملحق 
 المجمعات الصناعية العمومية لصناعة االسمنت

 املتوسط املرجح ECDEالشلف  ERCOالغرب  ERCCالوسط  ERCEالشرق 
A BC D E A BC D E A BCD E A BC D E A BC D E 

     5     5     5     5     5 ي موجهة خصيصا لالهتمام بالتنمية املستدامةوجود برامج لصاحل القطاع االقتصاد
     5     5     5     5     5 وجود صناديق الدعم املايل للمؤسسات املهتمة بإدماج أبعاد التنمية املستدامة

عي يف ظل جلوء املؤسسات طواعية إىل هذه الربامج رغبة منها يف حتسني أداءها البيئي و االجتما
 رهانات التنمية املستدامة

5     5     5     5     5     

     5     5     5     5     5 فعالية الربامج يف توعية و حتسيس القطاع االقتصادي برهانات التنمية املستدامة
     20     20     20     20     20 جمموع النقاط
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 المبادرات الطوعية التي تتخذها المؤسساتاستمارة استبيان إجابات المؤسسات على : 17الملحق رقم 
 المجمعات الصناعية العمومية لصناعة االسمنت

 املتوسط املرجح ECDEالشلف  ERCOالغرب  ERCCالوسط  ERCEالشرق 
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

 ظروف العمل خاصة الصحة و السالمة املهنية بعيدا عن االنتهاج بصفة طوعية سياسة واضحة يف جمال حتسني
 تلك اليت تفرضها قوانني و تشريعات العمل

5     5     5     5     5     

االنتهاج بصفة طوعية مبادرات تسمح بتحسني ظروف احلوار و التشاور مع الشركاء االجتماعيني بعيدا عن تلك 
 اليت تفرضها تشريعات العمل 

5     5     5     5     5     

اإلبرام بصفة طوعية التفاقيات مع الشركاء االجتماعيني لتحديد سياسة إلدارة املوارد البشرية غري تلك اليت 
 تفرضها االتفاقيات اجلماعية املنصوص عليها قانونا 

5     5     5     5     5     

دف إىل إبرام عال قات شراكة مع هؤالء األطراف اهلدف منها اختاذ مبادرات طوعية ينجم عنها عمليات 
 - 1     1     1     1     حتسني و تطوير النسيج االقتصادي احمللي 

    

املسامهة بشكل طوعي يف جمموعات عمل و تشاور اهلدف منها دراسة كيفية إدماج رهانات التنمية املستدامة من 
 - 1     1     1     1     طرف املؤسسة 

    

 - 1     1     1     1     ذ املبادرات الطوعية بعيدا عن االلتزامات اليت تفرضها القوانني اليت تسمح باحلد من استهالك الطاقة اختا
    

     5     5     5     5     5 اختاذ املبادرات الطوعية بعيدا عن االلتزامات اليت تفرضها القوانني اليت تسمح بالتحكم يف استهالك املواد 
اختاذ املبادرات الطوعية بعيدا عن االلتزامات اليت تفرضها القوانني اليت تسمح بالتحكم يف االنبعاثات النامجة عن 

 العملية اإلنتاجية 
5     5     5     5     5     

     5     5     5     5     5 واملهمالت  اختاذ املبادرات الطوعية بعيدا عن االلتزامات اليت تفرضها القوانني اليت تسمح بالتقليص من الفضالت
     5     5     5     5     5 اختاذ املبادرات الطوعية بعيدا عن االلتزامات اليت تفرضها القوانني اليت تسمح بإعادة تدوير الفضالت 

 3 0 0 0 35 3 0 0 0 35 3 0 0 0 35 3 0 0 0 35 3 0 0 0 35 جمموع النقاط
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 إشباع رغبات الزبائناستمارة استبيان إجابات المؤسسات على  :18الملحق رقم 

 

 المجمعات الصناعية العمومية لصناعة االسمنت
 املتوسط املرجح ECDEالشلف  ERCOالغرب  ERCCالوسط  ERCEالشرق 

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 
ى اهتمامهم برهانات التعرف و حتليل متطلبات الزبائن و احلرص عل 

         التنمية املستدامة  
         

1        -         
     

1           
          

1           
          

1   
        

-     
     

-     
     

-     
     

-     
         

1    

قياسية إيزو اعتماد املؤسسة على نظام الدارة اجلودة مطابق للمواصفات ال 
9000  

    
5             

     
5           

     
4         

     
5            

         
3   

       
2   

     
-     

     
-     

        
-     

     -    اللجوء إىل قياس مستويات رضا الزبائن باالستعانة مبؤشرات قياس مالئمة   
    

4               
     
2      -         

     
3     

        
-        -       

     
3       

        
-     

       
2   

       
1   

       
1   

        
-     

   البحث عن األسباب اليت أدت إىل تغري مواقف الزبائن اجتاه املؤسسة   
    

4        -             
     

2         
     
3      -             

     
2     

        
-     

       
2   

       
1   

       
1   

        
-     

البحث عن العوامل اليت قد يكون سببها املمارسات البيئية و االجتماعية  
   للمؤسسة  

    
4       

         
1           

     
1         

     
2   

        
-             

          
1   

        
-     

       
2   

     
-     

       
1   

         
1    

السهر على املتابعة و املعاجلة املوضوعية لشكاوى الزبائن مهما كانت  
     -    طريقة تقدميها  

    
4            -       

     
3       

   
-     

     
4            -       

     
3       

        
-     

       
3   

       
1   

     
-     

        
-     

االطالع الدائم و املستمر على تطلعات الزبائن احملتملني مبا فيها البيئية و  
م            -    االجتماعية من أجل العمل على تلبيها قصد استقطا

    
2   

       
-            -       

     
1           

          
1           

          
1   

        
-     

     
-     

     
-     

       
1   

         
1    

اختاذ التدابري الالزمة اجتاه املوارد البشرية للمؤسسة بغرض جعلها طرفا  
     للزبائن  فاعال و مسامها يف السعي إىل حتقيق أعلى مستويات الرضا 

    
3     

       
-       

     
2          -           

     
2   

        
-             

          
1   

        
-     

       
1   

       
1   

       
1   

         
0    

إدماج املؤشرات البيئية و االجتماعية ضمن معايري قياس مستويات رضا  
       -      ن  الزبائ

    
2   

       
-             

     
1           

          
1           

          
1   

        
-     

     
-     

     
-     

       
1   

         
1    

مقارنة النتائج احملققة من طرف املؤسسة مع تلك اليت حققتها الشركات  
      -      املنافسة  

    
2   

       
-             

     
1         

     
2   

        
-             

          
1   

        
-     

     
-     

     
-     

       
1   

         
0    

                                                    -                           -            -                  -   مشاركة املؤسسة يف جلان عمل و كذلك جلان تشاور تضم زبائن املؤسسة  
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م املستقبلية بغرض العمل مسبقا على الغرض منها التعرف على تطلعا
 إشباعها  

2   1   -     4   4   -     1   -     1   0    

حق املؤسسة خاصة فيما يتعلق بسمعتها حتديد املخاطر احملتملة اليت قد تل 
         من جراء فقدان الزبائن  

         
1           

     
1           

          
1           

          
1   

        
-     

     
-     

     
-     

     
-     

         
1    

فتهم طرف فاعل يف األخذ بعني االعتبار الدور الذي قد الزبائن بص 
م على التأثري على األطراف ذات املصلحة األخرى   تمع املدين و قدر          ا

         
1           

     
1           

          
1           

          
1   

        
-     

     
-     

     
-     

     
-     

         
1    
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 إشباع رغبات العمال استمارة استبيانابات المؤسسات على إج :19الملحق رقم 

 

 المجمعات الصناعية العمومية لصناعة االسمنت
 املتوسط املرجح ECDEالشلف  ERCOالغرب  ERCCالوسط  ERCEالشرق 

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

     4       ا العمال  القيام باستقصاءات دورية للتعرف على مستويات رض 
  
-           

         
3    

       
-           

         
3   

       
-             

         
2     

        
-     

       
2   

       
2   

       
0   

        
-     

االت ا  لبيئية و التعرف على تطلعات العمال من خالل االستقصاءات خاصة يف ا
     3         ظروف العمل و الصحة و السالمة املهنية  

       
-       

     
4   

       
-        

       
-       

     
4       

        
-           

         
2   

        
-      

        
-     

       
2   

       
1   

       
0   

        
-     

ماد املؤسسة على نظام لالدارة الصحة و السالمة املهنية مطابق للمواصفات اعت 
       -         OHSAS 18001القياسية 

         
1           

         
1           

          
1         

       
-     

          
1    

        
-     

     
-     

     
-     

     
-     

     
1   

 SAجلوء املؤسسة اىل القيام بعمليات تدقيق اجتماعي وفق معيار املساءلة االجتماعية  
8000        

    
2   

       
-             

         
1           

          
1         

       
-     

          
1    

        
-     

     
-     

     
-     

       
1   

         
1   

       اإلفصاح عن النتائج املتحصل عليها إىل كل عمال املؤسسة   
    

2   
       

-           
         
2   

       
-             

          
1           

          
1    

        
-     

     
-     

     
-     

       
1   

         
0   

يات تشاور مع العمال حول النتائج بغرض اختاذ التدابري الالزمة اليت تسمح إبرام عمل 
     3         مبراعاة متطلبات العمال  

       
-           

         
2   

       
-           

         
2   

        
-             

          
1    

        
-     

     
-     

       
1   

       
1   

         
0   

     3         تبليغ التدابري املتخذة إىل العمال   
       

-           
         
2   

       
-           

         
2   

        
-             

          
1    

        
-     

     
-     

       
1   

       
1   

         
0   

التدابري اليت تسمح بالرفع من مستويات كفاءة العمال باالستعانة خاصة عمليات  اختاذ 
           5     التكوين و التدريب 

         
5            

         
5                 5           

         
5    

     
-     

     
-     

     
-     

        
-     

           3         يت تسمح بتشجيع روح املبادرة و اإلبداع لدى العمال اختاذ التدابري ال 
         
3    

       
-         

     
4   

       
-     

       
-               

          
1    

        
-     

       
1   

       
2   

     
-     

         
0   
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تسمح بتحفيز العمال خاصة عن طريق املكافآت مما جيعل  االعتماد على ميكانيزمات 
         4         -    منهم طرفا فاعال يف السعي إىل حتقيق أهداف املؤسسة  

       
-      

     
4         

       
-      

     
4              5           

         
0    

       
4   

     
-     

     
-     

        
-     

قياس مدى تطابق أدوات و وسائل االتصال الداخلي مع املتطلبات املعلن عنها أو  
             4       الضمنية للعمال  

         
3            

         
3         

     
4         

        
-     

       
2   

       
2   

     
-     

        
-     

تهاج بصفة طوعية سياسة واضحة يف جمال حتسني ظروف العمل خاصة الصحة و االن 
       4       السالمة املهنية بعيدا عن تلك اليت تفرضها قوانني و تشريعات العمل 

       
-       

     
4       

       
-       

     
4       

        
-         

         
3     

        
-      

        
-     

       
4   

       
0   

     
-     

        
-     

االعتماد على مؤشرات تسمح بقياس مستوى رضا العمال و حتليلها و معاجلها و  
       استخراج النتائج منها  

    
2   

       
-           

         
2   

       
-           

         
2   

        
-         

         
2   

        
-      

        
-     

     
-     

     
-     

       
2   

        
-     

االنتهاج بصفة طوعية مبادرات تسمح بتحسني ظروف احلوار و التشاور مع الشركاء  
     -        االجتماعيني بعيدا عن تلك اليت تنص عليها تشريعات العمل  

    
2   

       
-         

       
-      

         
2   

       
-         

         
3     

        
-         

         
3   

       
-     

        
-      

        
-     

     
-     

       
1   

       
1   

        
-     

ماعيني لتحديد سياسة إلدارة املوارد اإلبرام بصفة طوعية التفاقيات مع الشركاء االجت 
     3         البشرية غري تلك اليت تنص عليها االتفاقيات اجلماعية املنصوص عليها قانونا  

       
-         

         
3      

       
-           

         
2   

        
-             

          
1    

        
-     

     
-     

       
2   

       
1   

         
0   

ال االجتماعي و القيام بتقدير   التعرف على التهديدات اليت قد متس املؤسسة يف ا
       اآلثار السلبية اليت قد ترتتب عليها  

    
2           

         
2         

         
3   

       
-           

         
3   

       
-    

        
-     

     
-     

       
1   

       
1   

        
-     

ا   تقييم اثر املوارد البشرية على ضمان دميومة املؤسسة و التدابري املناسبة اليت اختذ
       املؤسسة  

    
2           

         
2   

       
-         

         
3   

       
-           

         
3   

       
-       

        
-     

     
-     

       
1   

       
1   

        
-     
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 إشباع رغبات المساهميناستمارة استبيان إجابات المؤسسات على  :20الملحق رقم 

  

 المجمعات الصناعية العمومية لصناعة االسمنت
 املتوسط املرجح ECDEالشلف  ERCOالغرب  ERCCالوسط  ERCEالشرق 

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

     5     حتديد و حتليل أهم متطلبات املسامهني   
  
-         

         
5      

       
-         

         
5      

       
-              5     

       
-         

         
5    

     
-   

     
-     

     
-     

        
-     

الني البيئي و االجتماعي             حتديد و حتليل أهم متطلبات املسامهني يف ا
         

1           
         

1           
          

1           
          

1   
        

-     
     

-     
     

-     
     

-     
         
1    

إدخال تعديالت على الرؤية الرسالة و قيم املؤسسة و مبادئ التسيري املعتمدة مراعاة  
         هلذه املتطلبات  

         
1           

         
1           

          
1           

          
1   

        
-     

     
-     

     
-     

     
-     

     
1    

         وضع هيكل و أساليب إدارية مناسبة تسمح مبراعاة هذه املتطلبات   
         

1           
         

1           
          

1           
          

1   
        

-     
     

-     
     

-     
     

-     
         

1    
و رؤية املسامهني فيما يتعلق مبفهوم األداء الشامل و  وجود توافق بني رؤية اإلدارة 

       طرق و أدوات قياسه 
  
-     

         
1         

       
-     

         
1         

       
-     

          
1         

       
-     

          
1   

        
-     

     
-     

     
-     

     
-     

         
1    

         إدماج املؤشرات البيئية و االجتماعية يف قياس األداء الشامل حيظى مبوافقة املسامهني   
         

1           
         

1           
          

1           
          

1   
        

-     
     

-     
     

-     
     

-     
         

1    

     إلفصاح عن األنشطة البيئية و االجتماعية اليت متارسها املؤسسة للمسامهني  ا 
  
-     

    
2         

       
-     

         
2         

       
-     

         
2         

       
-     

         
2     

        
-     

     
-     

     
-     

       
2   

       
-     

التعرف عن تصرفات املسامهني و حتليل عن اآلثار االجيابية و السلبية اليت قد تنجم  
         عنها  

         
1           

         
1           

          
1           

          
1   

        
-     

     
-     

     
-     

     
-     

         
1    

الني البيئي و االجتماعي باإلضافة إىل األداء تقيي  م مدى تأثري أداء املؤسسة يف ا
         االقتصادي على تصرفات املسامهني  

         
1           

         
1           

          
1           

          
1   

        
-     

     
-     

     
-     

     
-     

      
1    

احتواء تقارير النشاط الدورية على معلومات كمية خاصة باألنشطة البيئية و  
           -    االجتماعية للمؤسسة  

         
1   

       
-           

         
1   

       
-           

          
1      -           

          
1   

        
-     

     
-     

     
-     

     
-     

         
1    
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 إشباع رغبات المورديناستمارة االستبيان إجابات المؤسسات على  :21الملحق رقم 

  

  المجمعات الصناعية العمومية لصناعة االسمنت

 املتوسط املرجح ECDEالشلف  ERCOالغرب  ERCCالوسط  ERCEالشرق 

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

ا يف القيام بذلك     السعي الدائم و املستمر للتعرف على متطلبات املوردين عن االسرتاتيجيات اليت يعتمدو
    
5   

  
-     

           
-     

  
      

         
1       

         
3     

        
-     

         
5         

        
-     

         
3   

     
-     

       
1   

     
-     

         
0   

التقييم الدائم و املستمر للمخاطر اليت قد تنجم من جراء قيام املؤسسة بعمليات شراء ال حترتم فيها متطلبات األطراف ذات  
ال احرتام القوانني و التشريعات البيئية و االجتماعية    املصلحة خاصة يف ا

          
2  

       
-     

  
      

         
1           

          
1           

          
1   

        
-     

     
-     

     
-     

       
1   

         
1   

 وضع إجراءات اختيار و اعتماد املوردين و قياس أداءهم بالشكل الذي مينع تبعيتهم املطلقة للمؤسسة   
        

3  
         

-     
  

      
         

1         
         
2   

        
-             

          
1   

        
-     

     
-     

       
1   

       
1   

         
0   

 يات إىل املوردين  وضع شروط و متطلبات اقتصادية و اجتماعية و بيئية عند قيام املؤسسة بإجراء مناقصات أو تقدمي طلب 
          

2   
       

-     
  

      
         

1           
          

1           
          

1   
        

-     
     

-     
     

-     
       

1   
         

1   
سسة هدفها املعاملة العادلة بني املوردين إصدار تعليمات واضحة و صارمة متنع عمال املؤسسة مهما كانت مناصبهم داخل املؤ  

م  م و إشباع رغبا  سعيا إىل مراعاة متطلبا
    
5   

                 
5         

           
5         

         
-       

         
3     

           
5   

     
-     

       
0   

     
-     

        
-     

دف انتهاج مباد  رات مع املوردين من أجل العمل سويا على تصميم و تطوير منتجات  يراعى فيها البعد البيئي و االجتماعي 
 إىل التقليل من االنبعاثات النامجة عن النشاط اإلنتاجي للمؤسسة و التحكم يف استهالك املواد و حتسني ظروف العمل 

          
2   

       
-     

  
      

         
1           

          
1           

          
1   

        
-     

     
-     

     
-     

       
1   

         
1   

 اختاذ التدابري اجتاه موردي املؤسسة يف حالة تدهور مستوى نشاط املؤسسة و الذي قد يؤثر سلبا على نشاطهم   
    
5   

  
-     

           
-     

  
      

         
1       

         
3     

        
-             

          
1   

         
2   

     
-     

       
1   

     
-     

         
0   



 395

 استمارة استبيان إشباع رغبات البيئة الطبيعيةإجابات المؤسسات على  :22الملحق رقم 

  

  ة االسمنتالمجمعات الصناعية العمومية لصناع

 املتوسط املرجح ECDEالشلف  ERCOالغرب  ERCCالوسط  ERCEالشرق 

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

 اجراء املؤسسة لدراسات موضوعها األثر البيئي املباشر و غري املباشر للنشاط الذي متارسه املؤسسة   
    5           

         
5            

         
5            

         
5            

         
5    

     
-     

     
-     

     
-     

        
-

     

  14000اعتماد املؤسسة على نظام لالدارة البيئية مطابق للمواصفات القياسية إيزو  
    5                  

4                
4                

4                  
2    

       
2   

     
-     

     
-     

        
-

     

 مراعاة األثر البيئي ملنتجات املؤسسة منذ الشروع يف تصميمها  
                 

1   
                 

1   
                  

1   
                  

1   
        

-     
     

-     
     

-  
     

-     

         
1

   

 توجيه املوارد البشرية و املالية الالزمة لضمان ادارة بيئية سليمة   
        

3   
                 

3   
                 

3   
                 

3   
            

-     
     

-     
       

3   
     

-     

        
-

     

 مج تكوين و حتسيس لفائدة العمال خاصة باالدارة البيئية فقط وضع برا 
    5           

         
5            

         
5            

         
5            

         
5    

     
-     

     
-     

     
-     

        
-

     

 شاط الذي متارسه املؤسسة   وضع اهداف كمية خاصة بالتقليل من األثر البيئي للن 
    5                    

5                     
5                     

5                     
5            
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اختاذ التدابري اليت تضمن من أن األنشطة اإلنتاجية للمؤسسة مطابقة للقوانني و التشريعات السارية  
ال ا  لبيئي   املفعول خاصة منها يف ا

    5                    
5    

                 
5    

                 
5    

                 
5    

     
-     

     
-     

     
-     

        
-

     

اختاذ التدابري اليت تضمن من أن األنشطة اإلنتاجية للمؤسسة املسندة للغري مطابقة للقوانني و  
ال البيئي  التشريعا  ت السارية املفعول خاصة منها يف ا

    5           
         

5            
         

5            
         

5            
         

5    
     

-     
     

-     
     

-     

        
-

     

قياس استهالك املواد و الطاقة و املوارد اختاذ التدابري و اإلجراءات و االحتياطات الالزمة اليت تسمح ب 
 الطبيعية و كل االنبعاثات النامجة عن النشاط املمارس من طرف املؤسسة وذلك بشكل دائم  

    5                    
5                     

5                     
5                     

5    
     

-     
     

-     
     

-     

        
-

     

وضع برامج و أهداف كمية على املديني املتوسط و الطويل للتقليل من استهالك املواد و الطاقة و  
 املوارد الطبيعية و كذلك االنبعاثات املختلفة اليت لديها األثر السليب على البيئة الطبيعية  

        
3                    

3                    
3                    

3               
-     

     
-     

       
3   

     
-     

        
-

     

قياس و حتليل االحنرافات النامجة عن مقارنة احملقق و املقدر و اختاذ التدابري الالزمة و هذا يف كل  
 جماالت االقتصادية و االجتماعية و البيئية 

    
    

3           
        

3           
         

3           
         

3       
        

-     
     

-     
       

3   
     

-     

        
-

     

حتديد املنتجات اليت تتطلب إعادة النظر يف أساليب اإلنتاج أو يف التصميم خدمة ملراعاة رهانات  
 التنمية املستدامة  

    5                  
5                     

5                     
5                     

5    
     

-     
     

-     
     

-     

        
-
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 إشباع رغبات المجتمع المدني و النسيج االقتصادي المحلياستمارة استبيان إجابات المؤسسات على  :23الملحق رقم 

  

  ة لصناعة االسمنتالمجمعات الصناعية العمومي

 املتوسط املرجح ECDEالشلف  ERCOالغرب  ERCCالوسط  ERCEالشرق 

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

تمع املدين و النسيج   التعرف الدائم و املستمر على األطراف الفاعلة يف ا
ايب على األنشطة االقتصادي احمللي الذين قد يكون لديهم تأثري سليب أو اجي

     اليت متارسها املؤسسة و عن أداءها  
    

3     
       

-           
         
2           -             

          
1        

         
3     

        
-      

        
-     

     
-     

       
2   

       
1   

         
0    

م خاصة يف التقييم الدوري مل  تطلبات هؤالء األطراف من اجل تفهم حمفز
الني البيئي و االجتماعي          ا

  
-     

         
1            

         
1            

          
1            

          
1    

        
-     

     
-     

     
-     

     
-     

         
1    

ئم للفرص و التهديدات و حتليل املخاطر اليت قد تنجم من التقييم الدا 
         ردود فعل هؤالء األطراف 

         
1            

         
1            

          
1            

          
1    

        
-     

     
-     

     
-     

     
-     

         
1    

أي العام و وسائل اإلعالم ذات العالقة بالتنمية االهتمام بردود فعل الر  
   املستدامة  

    
4   

  
-             

         
3           

         
3           

       
-     

         
2     

        
-     

       
2   

       
2   

       
0           -     

و حتديد السياسة و األهداف العامة  مراعاة هؤالء األطراف عند وضع 
     للمؤسسة  

    
3     

       
-           

         
2           -             

          
1            

          
1    

        
-     

     
-     

       
1   

       
1   

         
0    

راف تركز فيها املؤسسة على صياغة إسرتاتيجية اتصال مع هؤالء األط 
         مراعاة املتطلبات االقتصادية و البيئية و االجتماعية  

         
1          

       
-      

         
1            

          
1            

          
1    

        
-     

     
-     

     
-     

     
-     

         
1    

م املؤسسة و متعلقة اإلعالم   الفعال عن اإلجراءات و التدابري اليت اختذ
تمعية لصاحل هؤالء األطراف           بسياستها ا

         
1            

         
1            

          
1            

          
1    

        
-     

     
-     

     
-     

     
-     

         
1    

دف إىل إبرام عالقات شراكة   اختاذ مبادرات طوعية ينجم عنها عمليات 
     مع هؤالء األطراف اهلدف منها حتسني و تطوير النسيج االقتصادي احمللي  

    
3     

       
-           

         
2           -             

          
1            

          
1    

        
-   

     
-     

       
1   

       
1   

         
0    
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السعي إىل حتسني و تطوير النسيج االقتصادي احمللي دون التأثري السليب  
       على بقاء و دميومة املؤسسة 

    
2   

       
-             

         
1            

          
1            

          
1    

        
-     

     
-     

     
-     

       
1   

         
1    

االت اإلنسانية و االجتماعية و الرتبوية و   القيام بالعمليات اخلريية يف ا
         البيئية و الثقافية و الرياضية 

         
1            

         
1            

          
1            

          
1    

     
-     

     
-     

     
-     

     
-     

         
1    

املسامهة بشكل طوعي يف جمموعات عمل و تشاور اهلدف منها دراسة   
         كيفية إدماج رهانات التنمية املستدامة من طرف املؤسسة  

         
1            

         
1            

          
1            

          
1    

        
-     

     
-     

     
-     

     
-     

         
1    

االت االقتصادية و االجتماعية و البيئية اليت قد   متابعة التطورات يف ا
           5     تصدر من األوساط السياسية و اليت قد يكون هلا تأثري على املؤسسة  

       
-     

     
4         

       
-       

         
3       

       
-     

       
-     

         
3       

         
2   

       
1   

       
1   

     
-             -     

التعرف على تركيبة الوسط السياسي الذي قد يكون لديه اهتمام بأنشطة  
ا و كذلك التعرف على األطروح          ات اليت يدافعون عنها  املؤسسة و منتجا

         
1            

         
1            

          
1            

          
1    

        
-     

     
-     

     
-     

     
-     

         
1    

م يف إدماج   ربط قنوات اتصال مع هؤالء األوساط من أجل االستعانة 
ة املستدامة سعيا لتحقيق التوافق بني املستويات الثالثة رهانات التنمي

تمعية للمؤسسة            للمسؤولية ا
         

1            
         
1            

          
1            

          
1    

        
-     

     
-     

     
-     

     
-     

         
1    
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 تطابق نظام إدارة المؤسسة مع رهانات التنمية المستدامةاستمارة استبيان إجابات المؤسسات على  :24الملحق رقم 

 

 المجمعات الصناعية العمومية لصناعة االسمنت

 املتوسط املرجح ECDEالشلف  ERCOالغرب  ERCCالوسط  ERCEالشرق 

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

 0 1 0 2 0 1         1         0 2       0     4   نشطة األكثر داللة و اليت لديها تأثري على قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها و على توجيه املوارد  حتديد األ 

ا و أن يكون يف متناول مجيع   االعتماد على نظام معلومات فعال يعطي صورة صادقة عن املؤسسة ة عن نظام إدار
 لبشرية  مواردها ا

  4     0       2 0         1         1 
0 2 0 1 0 

امتالك معطيات دقيقة عن العناصر األساسية لألداء خاصة تلك املتعلقة بإشباع رغبات األطراف ذات املصلحة من ناحية  
 و إجراء مقارنات مع املؤسسات املنافسة من جهة أخرى 

  4     0       2 0         1         1 
0 2 0 1 0 

ا و أساليب توجيه مواردها مع أهداف املؤسسة النامجة عن مراعاة   التأكد من مطابقة مؤسسة و هياكلها و مبادئ إدار
 رهانات التنمية املستدامة 

  0 3   0   0 3   0   4     0   4     0 
0 1 2 0 0 

و القائم على حتديد العوامل و العمليات اليت تساعد على االعتماد على نظام إدارة مبين على البعد الشامل يف التسيري  
 حتقيق األهداف و على معرفة نتائج املؤسسة و مدى تأثريها على العناصر اليت سامهت يف حتقيقها 

    3   0       2 1         1         1 

0 0 1 1 1 
ألنشطة و العمليات و يف قيادة املؤسسة بالعودة إىل االعتماد بشكل دائم على مبدأ التحسني املستمر يف اإلنتاج و سري ا 

 النتائج احملققة و حتليلها مبقارنتها مع النتائج املتوقعة وحساب و حتليل االحنرافات النامجة عنها  
    3 0 0       0 1         1         1 0 0 1 0 1 
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  بين أنماط تسيير المؤسسات مع أبعاد التنمية المستدامةلتطابق استمارة استبيان إجابات المؤسسات على  :25الملحق رقم 

 

 المجمعات الصناعية العمومية لصناعة االسمنت

 املتوسط املرجح ECDEالشلف  ERCOالغرب  ERCCالوسط  ERCEالشرق 

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

ا  التعرف و حتديد األطراف ذات املصلحة املعنية بامل       3 0 0         5     3   0       4 0ؤسسة و أنشطتها و منتجا
1 2 1 0 0 

ا يف   معرفة و دراسة و حتليل تطلعات األطراف ذات املصلحة من أجل مراعا
وضع أهداف املؤسسة على املدى القصري و املتوسط و الطويل مع مراعاة موارد 

 سلبية اخلاصة بكل طرف  املؤسسة و تقدير اآلثار االجيابية و ال
0 4       0   3     5         0 0 3     

1 2 1 0 0 
من أجل  مراعاة تلك األطراف خدمة لتحقيق الرهانات الثالثة للتنمية املستدامة 

تمعية     حتديد الرؤية اإلسرتاتيجية للمؤسسة  باملسؤولية ا
  4 0         3       4 0         3     

0 3 1 0 0 
مراعاة األطراف ذات املصلحة يف وضع ضوابط و قواعد السري اجلديدة  

 للمؤسسة  
        1         1         1         1 

0 0 0 0 1 

شرح و تبليغ الرؤية اإلسرتاتيجية و القيم اجلديدة و كذلك األهداف و اخلطط  
 ل املؤسسة العامة النامجة عن مراعاة األطراف ذات املصلحة إىل جمموع عما

0 4       0   0 2   0   4     0 4       
0 2 1 1 0 

التأكد من أن املوارد البشرية للمؤسسة تتبىن هذه الرؤية و الرسالة و القيم و  
ا اجلديدة   تشاطر إدارة املؤسسة يف توجها

0 4       0   3     0   4     0 4       
0 2 2 0 0 

رية قادرة على الربط بني أدوارها داخل املؤسسة و الـتأكد من أن املوارد البش 
السهر على حتقيق األهداف العامة للمؤسسة اليت تراعي الرهانات الثالثة للتنمية 

 املستدامة  
0 4       0   3     5         0 0 3     

1 2 1 0 0 
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طرأت  التأكد من أن املوارد البشرية للمؤسسة لديها دراية كافية بالتعديالت اليت 
تمعية و اليت لديها تأثري على النشاط  على املؤسسة نتيجة التحلي باملسؤولية ا

 العادي للمؤسسة  
0 4       0   3     5         0 0 3     

1 2 1 0 0 

االعتماد على أدوات تسيري متناسقة مع املمارسات اجلديدة اليت تفرضها  
تمعية للشركات باالعتماد ع لى نظام يقظة يسمح بالتنبؤ بالتطورات املسؤولية ا

 الداخلية و اخلارجية اليت قد تؤثر سلبا أو إجيابا على املؤسسة و على أدائها  
  4 0         3       4 0         3     

0 3 1 0 0 

دف إىل تطوير تكنولوجيا أو منتجات   االعتماد على سياسة أساسها اإلبداع 
اد يف استعمال املوارد كاستهالك املواد و الطاقة و جديدة تسمح بتحقيق االقتص

التقليل من اآلثار السلبية النامجة عن االنبعاثات اليت يسببها النشاط اإلنتاجي 
 للمؤسسة  

        1         1         1         1 

0 0 0 0 1 
ن التقييم الدائم و املستمر لقدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها و السري احلس 

ا و خططها العملية  ا و بصفة عامة نظم إدار  لعمليا
0 4       0   0 2   0   4     0 4       

0 2 1 1 0 
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 الشامل مؤشرات قياس األداءاستمارة استبيان إجابات المؤسسات على : 26الملحق رقم 

 

 المجمعات الصناعية العمومية لصناعة االسمنت

 املتوسط املرجح ECDEالشلف  ERCOالغرب  ERCCالوسط  ERCEالشرق 

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 
 قياس األداء االجتماعي

 - - - 4    4    4    4    4 قياس املؤسسة ملعدل التغيب لعماهلا   
ا على جذب و استقطاب اليد العاملة الكفؤة    قياس املؤسسة لقدر

   1    1    1    1 - - - 1 

ا و مسعتها من اخلارج يف جمال اهتمامها ق  ياس املؤسسة لصور
 1 - - - 1    1    1    1    بالصحة و السالمة املهنية  

قياس املؤسسة لنوعية احلوار و التشاور الذي يربطها بالشركاء  
 1 - - - 1    1    1    1    االجتماعيني  

 عات العمل قياس املؤسسة ملدى احرتامها لقوانني و تشري 
 3    3    3    3   - 3 - - 

قياس عدد العمال ذوي االحتياجات اخلاصة نسبة اىل جمموع  
 1 - - - 1    1    1    1    العمال  

 قياس عدد االطارات من الفئة النسوية نسبة اىل جمموع االطارات  
   1    1    1    1 - - - 1 

 تعسفي  قياس املؤسسة لعدد عمليات الطرد ال 
   1    1    1    1 - - - 1 

 - - - 4    4    4    4 -   4 قياس املؤسسة لعدد مناصب الشغل اليت مت انشاؤها  
قياس املؤسسة للكتلة األجرية املخصصة للتكوين مصنفة حسب  

 - - - 4    4    4    4    4 الفئات املهنية للعمال 

 - - - 4    4    4    4    4 ل  قياس املؤسسة لتطور عدد حوادث العم 
 - - - 4    4    4    4    4 قياس املؤسسة لتطور عدد حوادث العمل مقسمة حسب طبيعتها  
قياس املؤسسة لتطور االجور و االمتيازات االجتماعية املمنوحة  

 - - - 4    4    4    4    4 للعمال مصنفة حسب الفئات املهنية للعمال 
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 سسة لتطور عدد النزاعات ذات الطبع االجتماعي  قياس املؤ  
   1    1    1    1 - - - 1 

ا مع الشركاء   قياس املؤسسة لعدد االتفاقات اجلماعية اليت اجر
 1 - - - 1    1    1    1    االجتماعيني 

 ختصيص ميزانية موجهة للنشاطات االجتماعية واالنسانية واخلريية  
   1    1    1    1 - - - 1 

 ختصيص ميزانية موجهة لتشجيع االستثمارات اجلوارية  
   1    1    1    1 - - - 1 

ا املؤسسة يف جمال ادماج سكان   قياس عدد العمليات اليت قامت 
 1 - - - 1    1    1    1    مناطق تواجدها 

ا املؤسسة     قياس عدد أيام العمليات التطوعية اليت قامت 
   1    1    1    1 - - - 1 

دف اىل القضاء   ا املؤسسة و اليت  قياس العمليات اليت قامت 
 1 - - - 1    1    1    1    على كل اشكال املنافسة غري النزيهة  

 13 - 3 24 13 - 3 24 13 - 3 24 13 - 3 24 13 - 3 24 جمموع النقاط املتحصل عليها   
 قياس األداء البيئي

ا  قياس  ا و مسعتها يف اخلارج فيما يتعلق مبمارسا املؤسسة لصور
 1 - - - 1    1    1    1    البيئية  

قياس املؤسسة لعدد أيام التكوين املخصصة لعماهلا و اهلادفة اىل  
 - - - 4    4    4    4    4 احرتام البيئة 

 - - - 4    4    4    4    4 قياس املؤسسة النبعاثتها املؤثرة سلبا على البيئة  
قياس املؤسسة الستهالكها من املواد و املستلزمات املستعملة يف  

 - - - 4    4    4    4    4 العملية االنتاجية 

قياس املؤسسة حلجم الفضالت و املهمالت النامجة عن العملية  
 - - - 4    4    4    4    4 االنتاجية  

الت و املهمالت اليت قامت باعادة قياس املؤسسة حلصة الفض 
 - - - 4    4    4    4    4 تدزيرها  
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قياس املؤسسة الستهالكها من الطاقة مصنفة حسب نوع الطاقة  
 - - - 4    4    4    4    4 املستعملة  

 1 - - 24 1 - - 24 1 - - 24 1 - - 24 1 - - 24 جمموع النقاط املتحصل عليها   
 االقتصادي و الماليقياس االداء 

 - - - 4    4    4    4    4 قياس املؤسسة لعتبة املردودية   
 - - - 4    4    4    4    4 قياس املؤسسة لتطور رقم األعمال من سنة ألخرى   
 - - - 4    4    4    4    4 قياس املؤسسة ملعدل تطور لرقم األعمال حسب جتزئة الزبائن    
 - - - 4    4    4    4    4 سة إلنتاجية عماهلا  قياس املؤس 
 - - - 4    4    4    4    4 قياس املؤسسة ملردوديتها حسب جتزئة نشاطها  
 مقارنة أسعار تكلفة املؤسسة مع املنافسة  

   1    1    1    1 - - - 1 
 قياس املؤسسة ملعدل اخنفاض تكاليف اإلنتاج  

   1    1    1    1 - - - 1 
 - - - 4    4    4    4    4 قياس املؤسسة ملعدل تطور أرباحها  
 - - - 4    4    4    4    4 قياس املؤسسة لتطور هوامشها التجارية   
 - - - 4    4    4    4    4 قياس املؤسسة ملعدل مردودية األصول   
 - - - 4    4    4    4    4 قياس املؤسسة ملعدل مردودية األموال اخلاصة  
 - - - 4    4    4    4    4 قياس املؤسسة ملعدل العائد على الرأمسال املستثمر   
 قياس املؤسسة حلجم االستثمار نسبة إىل رقم األعمال  

  2    2    2    2  - - 2 - 
 قياس مصاريف البحث و التطوير نسبة إىل رقم األعمال   

   1    1    1    1 - - - 1 
قياس لنسب السيولة (رأس املال العامل، االحتياجات  من رأس  

 - - - 4    4    4    4    4 املال العامل، اخلزينة)  

 - - - 4    4    4    4    4 قياس رقم االعمال احملققة مع كل زبون و تطوره  
 - - - 4    4    4    4    4 قياس رقم األعمال حسب جتزئة الزبائن و تطوره  
 - - - 4    4    4    4    4 ياس معدل دوران العمالء  ق 
 - - - 4    4    4    4    4 قياس نسبة الديون املشكوك فيها ,كذلك املعدومة   
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ا املؤسسة و املخالفة لشروط   قياس عدد عمليات البيع اليت أجر
 1 - - - 1    1    1    1    ع املتفق عليها  يالب

 - - - 4    4    4    4    4 ياس مستوى رضا الزبائن و تطوره ق 
 - - - 4    4    4    4    4 قياس عدد شكاوى الزبائن و تطورها   
 ع اليت حتتوي على عيوب يف املنتجات  يقياس عدد عمليات الب 

   1    1    1    1 - - - 1 
 قياس عدد النزاعات مع املوردين و تطورها   

   1    1    1    1 - - - 1 
 قياس عدد املوردين الذين حيرتمون شروط العقد  

   1    1    1    1 - - - 1 
 قياس عدد عمليات الشراء غري املطابقة لشروط العقد   

   1    1    1    1 - - - 1 
 8 2 - 68 8 2 - 68 8 2 - 68 8 2 - 68 8 2 - 68 جمموع النقاط املتحصل عليها  
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أدوات قياس و تقويم األداء الشاملنتائج استمارة استبيان إجابات المؤسسات على  :27الملحق رقم   

  
  
  

 المجمعات الصناعية العمومية لصناعة االسمنت
 املتوسط املرجح ECDEالشلف  ERCOالغرب  ERCCالوسط  ERCEالشرق 

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

داد لوحات قيادة و تقارير نشاط الدورية تقيم املؤسسة من خالهلا أداءها إع
ا على حتقيق أهدافها   االقتصادي و قدر

5     5     5     5     5 - - - - 

ا التقديرية ا اليت مت إعدادها بواسطة موازنا  - - - - 5     5     5     5     5 مقارنة النتائج الفعلية مع توقعا

 - - - - 5     5     5     5     5 2000:  9001داد لوحات قيادة وفق ما تقتضيه املواصفات القياسية ايزو إع

 - - - - 5     5     5     5     5 إعداد لوحات قيادة وفق ما تقتضيه متطلبات املواصفات القياسية ايزو 

14001  :2004     0     0     0     0 - - - - - 

وحات قيادة لإلفصاح عن النتائج احملققة يف جمال محاية العمال و توفري شروط إعداد ل
 - - - - - 0     0     0     0     الصحة و السالمة املهنية 

إعداد تقارير سنوية حول اجنازات املؤسسة يف جمال التنمية املستدامة مطابقة ملا 
 - - - - - 0     0     0     0     تقتضيه مبادرة اإلفصاح العاملي 

وجود تدابري قانونية جترب املؤسسات على إلزامية االستعانة بأدوات معينة يف قياس أداء 
 - - - - - 0     0     0     0     ها يف ظل التنمية املستدامة 
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  اإلفصاح عن األداء الشامل استمارة استبيانإجابات المؤسسات على : 28الملحق رقم 

  
  

 ناعية العمومية لصناعة االسمنتالمجمعات الص

 املتوسط املرجح ECDEالشلف  ERCOالغرب  ERCCالوسط  ERCEالشرق 

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

 - - - - 5     5     5     5     5 اإلفصاح عن النتائج املالية 

 - - - - 5     5     5     5     5 اإلفصاح عن نتائج نشاطها البيئي 

 - - - - 5     5     5     5     5 اإلفصاح عن نتائج نشاطها  االجتماعي 

اإلفصاح يتم بناءا على متطلبات قانونية جترب املؤسسة على القيام 
 بذلك

5     5     5     5     5 - - - - 

االهتمام بردود فعل الرأي العام و وسائل اإلعالم ذات العالقة 
 1 - - - - 1     1     1     1     ية املستدامة بالتنم

صياغة إسرتاتيجية اتصال مع هؤالء األطراف تركز فيها املؤسسة 
 1 - - - - 1     1     1     1     على مراعاة املتطلبات االقتصادية و البيئية و االجتماعية 

م املؤسس ة و اإلعالم الفعال عن اإلجراءات و التدابري اليت اختذ
تمعية لصاحل هؤالء األطراف ذات املصلحة   1 - - - - 1     1     1     1     متعلقة بسياستها ا

ربط قنوات اتصال مع األطراف املكونة للمجتمع املدين من أجل 
ا يف إدماج رهانات التنمية املستدامة سعيا لتحقيق  االستعانة 

 تمعية للمؤسسة التوافق بني املستويات الثالثة للمسؤولية ا
    1     1     1     1 - - - - 1 

 1 - - - - 1     1     1     1     استعانة املؤسسة بأداة معينة يف القيام بعملية اإلفصاح 

 1 - - - - 1     1     1     1     مقارنة أداء املؤسسة احلقيقي مبعايري أداء حمددة مسبقا 

 



  الملخص: 
دراسة إشكالية جد مهمة واليت من خالل يف اجلزائر  ةالعموميقتصادية دراسة واقع التنمية املستدامة يف املؤسسات اال إىلت الرسالة فهد  

التنمية  معنية مبراعاة رهاناتاالقتصادية املؤسسات املؤسسات االقتصادية بالتنمية املستدامة، إذ أنه بات من الواضح أن عالقة تتمحور حول 
تمع. ونتيجة لذلك، أصبحت أبعاد التنمية املستدامة جزءا ال يتجزأ من انشغاالت مدر  اء املستدامة مثلها مثل باقي األطراف الفاعلة يف ا

واملستمر للتحلي بالتصرفات املسؤولة اجتماعيا والتعرف على مدى انعكاس تلك  ماملؤسسات االقتصادية وذلك من خالل السعي الدائ
 ةاملؤسس حتققهاقياس واإلفصاح عن مستويات اإلشباع اليت ال من خالليتم الربهنة عنه يف أرض الواقع تصرفات على أداءها الشامل والذي ال
   .كل أصحاب املصاحلل

ية مع املتطلبات الضرور  ةمدروسالعمومي لصناعة االمسنت كعينة قطاع الوجود فرق شاسع بني واقع مؤسسات عن لقد كشفت الدراسة 
ا مع عند هذه املؤسسات. ففي الالزمة للتحلي باملسؤولية االجتماعية للشركات. فااللتزام باملسؤولية االجتماعية ما يزال ضعيفا  ا لعالقا إدار

ومها  عالية باعإشوحىت بالنسبة لألطراف اليت حتقق هلا مستويات  ،فإن مستويات اإلشباع اليت حتققها هلذه األطراف غري متوازنة ،أصحاب املصاحل
تطبيق أنظمة  نتاج جاء بل ،واضحة املعامل واألهداف يارات إسرتاتيجيةخلر اثممل يتأتى كن ذلك إ، فالزبائن والبيئة الطبيعيةعلى وجه اخلصوص 

وليس بقناعة طرف الدولة  هذه األخرية مت وضعها بدافع وجود اإلعانات املالية منف .14001و 9001املطابقة ملعايري األيزو  إدارة اجلودة والبيئة
ما على املؤسسة من التحكم اجليد يف اإلدارة والتحسني من املوقع التنافسي . أما عن األداء الشامل، من املسريين بالفائدة اليت ميكن أن تعودا 

شرات البيئية واالجتماعية. وبالنسبة االهتمام باملؤ يف مع وجود ضعف فقط املؤشرات االقتصادية واملالية  لىزال الرتكيز عيال من أجل قياسه، ف
أن اإلفصاح الوحيد الذي تلجأ إليه املؤسسات املدروسة هو ذلك الذي يغطي اجلانب  إىلفقد توصلت الدراسة  ،عن هذا األداء لإلفصاح

 . ات القيام بذلكاليت تفرض على املؤسس القوانني والتشريعاتتطبيق هذا األخري يأيت حتت طائلة  إىلاحملاسيب فقط، وأن اللجوء 
ا حنو التميز منا نتها ضرورةومتخض عن الدراسة مجلة من االقرتاحات أمهها  االعتماد على مبدأ  هاج املؤسسات ممارسات إدارية تدفع 

  ية االجتماعية للشركات.التحسني املستمر وتطبيق املقارنة املرجعية كأسلوبني إداريني أثبتا جناحهما يف املؤسسات الرائدة عامليا يف التحلي باملسؤول
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Résumé :  

L’objectif de cette thèse est d’étudier les voies et moyens par lesquels les managers des entreprises publiques 
économiques en Algérie tiennent compte des enjeux du développement durable à travers l’étude de la problématique de la 
relation entre l’entreprise économique et le développement durable. L’étude de cette problématique est motivée par fait que 
le développement durable est devenu une préoccupation principale du management de l’entreprise. La concrétisation sur le 
terrain de la prise en compte par l’entreprise des dimensions du développement durable doit être matérialisée par la création 
de la satisfaction à toutes les parties prenantes. La mesure des niveaux de satisfaction crées à ces parties permet d’évaluer et 
piloter la performance globale de l’entreprise.  
   L’étude a permis de constater qu’il existe un écart considérable entre la réalité au niveau des entreprises publiques 
de production de ciments, comme échantillon étudié, et les exigences d’un comportement socialement responsable. 
L’adoption des principes de la responsabilité sociétale de l’entreprise est faible. Cette constatation est justifiée par 
l’existence d’un déséquilibre dans le management de la relation avec les parties prenantes. Même pour les parties pour 
lesquelles des niveaux de satisfaction élevées sont observés et qui sont les clients et l’environnement naturel, ces 
performances ne sont pas le fruit de choix stratégiques des dirigeants des entreprises du secteur mais à cause du recours à la 
normalisation par l’adoption des normes ISO 9001 et 14001. En matière de management de la performance globale, peu 
d’intérêt est accordé à la mesure de cette performance. L’importance est accordée uniquement à la prise en compte des 
indicateurs économiques et financiers au détriment des indicateurs environnementaux et sociétaux. En matière de Reporting, 
seule la priorité est accordée à la communication financière sous le poids des lois et règlements qui rendent obligatoire la 
publication des comptes sociaux. Toutefois, toute démarche volontaire de communication extra-financière est absente.  
        Une série de recommandations a été proposée aux entreprises étudiées dont les plus importantes sont la nécessité 
d’adopter des démarches de progrès basées sur l’application des principes de l’amélioration continue et du benchmarking. 
La recommandation de l’application des ces démarches est justifiée par les résultats obtenus par les entreprises performantes 
et qui se sont fixées comme objectif permanent la recherche de l’excellence. 
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