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ف انر وع  شكر  
 سيدنا على والسالم والصالة وجالله، بعظمته يليق حمدا   العالمين رب هلل الحمد
 والشكر الحمد الدين، يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وصحبه آله وعلى  محمدا

 ا البحثهذ بإتمام علي من الذي هلل
الف اضلة الدكتورة قطاف ليلى التي    واالمتنان لألستاذةأتقدم بوافر الشكر  

الراقية    وعلى معاملتهاعلى نصائحها القيمة    ا العملعلى هذ  بإشرافهاشرفتني  
 طيلة فترة إعداد البحث

ا  ة على تكرمهم لمناقشة هذلجنة المناقش  والتقدير ألعضاءأتقدم بالشكر  كما  
 ومداخالتهم القيمة  بمالحظاتهم  واثرائه  البحث

ني في انجاز الدراسة  من ساعد  والعرف ان لكلأتقدم بالشكر    أن  وال يفوتني
عاصم    ، السيدفؤاد زايير، السيد  خديجة  فخارة  أخص بالذكر السيدالتطبيقية و 

 .محمدد خدام  فقير والسي
فجزا هللا الجميع عني   ،لكل من ساهم في اعداد هذا العمل  وأتقدم بالشكر

 التوفيق.  ويرضاه وهللا ولييحبه    واياكم لماخيرا ووفقنا  



االختصاراتقائمة   
 

 االختصارات

Committee for Economic Development CED 

Business For Social Responsibility BSR 

Organisation internationale du Travail OIT 

l'Organisation de Coopération et de Développement 

Économiques 

OCDE 

Occupational Health And Safty assessment Series OHSAS 

Eco.Management and Audit Scheme EMAS 

Sustainble developpement 21000 SD21000 

Coalition for Environmentally Responsible Economies CERES 

Global Reporting Initiative GRI 

Institut Algérien de Normalisation IANOR 

Responsabilité Sociétale dans la région Moyen- Orient- Afrique 

du Nord 

RSMENA 

Norme Algérienne sur la responsabilité sociale NA-ISO26000 

Plan National d’Actions pour l’Environnement 

et le Développement Durable 

PNAE-DD 

Schéma National d'Aménagement du Territoire 

 

SNAT 

Programme Nationale de développement des énergies 

renouvelables 

 

PNDER 

Association de Protection et Orientation du Consommateur et 

son Environnement 

APOCE 

Support for Partnership Reforms and Inclusive Growth SPRING 

Swedish International Development Cooperation Agency SIDA 

Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises  ORSE 

Association Espagnole de Normalisation et de Certification AENOR 

Centre d'Etude et de Services Technologiques de l'Industrie des 

Matériaux de Construction 

CETIM 

https://iris.univ-tlse2.fr/moodle-ent/mod/resource/view.php?id=171749
https://iris.univ-tlse2.fr/moodle-ent/mod/resource/view.php?id=171749


االختصاراتقائمة   
 

Entreprise Nationale de Canalisations 

 

ENAC 

Société des Eaux et de l'Assainissement d'Alger SEALL 

Organisme National de Contrôle Technique des Travaux 

Publics 

CTTP 

Société Algérienne de Sacs Enduits SASACE 

Setifis Bottling Company  SBC 

American Institute of Baking AIB 

Institut National Algérien de la Propriété Industrielle INAPI 

L’Algérienne des Expertises ALEX 

Le Centre National des Technologies de Production plus Propre CNTPP 

centre d'études supérieures industrielles CESI 

Sécurité Individuelle et Matériel Anti feu SIMAF 

Algiers Business School MDI   

 Centre de Formation Professionnelle des Adultes CFPA 

 Ecole Nationale Polytechnique ENP 

 Forum des Chefs d’entreprise FCE 

Organe national de la protection et de la promotion de l'Enfance ONPPE 

Association des Producteurs Algériens de Boissons 

 

APAB 

 

Institut National de la Prévention des Risques Professionnels INPRP 

 

 

http://www.apab-algerie.org/
http://www.apab-algerie.org/
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:تمهيد  

ى بشكل عام، وتطور المؤسسات بشكل خاص، أد   االقتصاديةالذي شهدته البيئة طور الكبير إن الت    
األخذ تهتم بأثر هذه المؤسسات على البيئة والمجتمع، وضرورة  التي بعض المفاهيمإلى ظهور وتطور 

اهيم ولعل أهم هذه المف ية في ممارسة األعمال االقتصادية،واألخالق االجتماعيةالمعايير  االعتباربعين 
 .للمؤسسات االجتماعيةوأبرزها مفهوم المسؤولية 

يتعلق األمر بتطبيق السياسات  أنه عندما االعتقادفي وقت ساد فيه هذا المفهوم فرض نفسه     
العديد من التجارب والدراسات  أن ، إالقتصادياالإن ذلك يقلص من مستويات النمو ف والبيئية، جتماعيةاال

من خالل تبني  االجتماعيةالمؤسسات بمسؤوليتها  التزامدت على أن أثبتت العكس، وأك   عبر العالم
ممارسات مسؤولة، يعود عليها بعدة فوائد كتحسين صورتها، وتحسين مناخ العمل، والتحكم في استهالك 

وبالتالي  وانعكاس كل ذلك على تحسين أدائها المالي،وترسيخ المظهر اإليجابي لدى المجتمع،  ،الموارد
 االجتماعيةلألهمية الكبيرة للمسؤولية ضى كة أكثر من أي وقت مدر  م   االقتصاديةفقد أصبحت المؤسسات 

 وأثر الوفاء بها على نجاحها وتحقيق أهدافها وضمان بقائها.

رجم من خالل مراعاتها لكل ت  ي   ،االجتماعيةالمؤسسات بمسؤوليتها  التزاميرى معظم الباحثين أن و    
، من تسمية األطراف ذات المصلحةطلق عليها والتي ي   ،أنشطتهاب رر وتتأث  ت ؤث   األطراف والجهات التي 

 . معرفة متطلباتهم وإشباع رغباتهم واإلدارة الفعالة للعالقات معهمخالل 

، فإن والمؤسساتاألطراف ذات المصلحة  اهنة بينحالة انعدام الثقة الر  وتجدر اإلشارة إلى أنه نظرا ل   
شاملة  معلومات بالتشكيك إن لم تكن تدعمهاتقابل بالتزامها بمسؤوليتها االجتماعية  هذه األخيرة دعاءاتا

الذي يحقق بما تعهدت به من مسؤوليات، األمر  التزامهاوالحكم من خاللها على مدى ، يمكن التحقق منها
سهم في مساعدتهم عل تقييم أدائها وي   ،الفائدة لكل األطراف التي تهتم بالمعلومات التي تنشرها المؤسسات

  .ترشيد قراراتهمومن ثم 

فصاحا ليس فقط عن أدائها المالي بير على المؤسسات ألن تكون أكثر إلحاح كبالتالي هناك إو    
من خالل قياس األداء  ولكن أيضا عن أدائها في القضايا االجتماعية والبيئية ،بواسطة تقاريرها المالية

وقد أصبح هذا النوع من اإلفصاح يشكل تحديا كبيرا أمام  واإلفصاح عن هذا األداء، واالجتماعيالبيئي 
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، حيث يجعل من القضايا النظرية قضايا االجتماعية المؤسسات وخاصة تلك التي تتبنى مسؤوليتها
 ملموسة، مما يسمح بفهم وإدارة التأثيرات والتطورات.

 اإلشكاليةتحديد : أوال

أصبحت تخضع  ،الجزائرية كغيرها من المؤسسات بباقي دول العالم قتصاديةاالإن المؤسسات     
لضغوط متزايدة من قبل المجتمع المحلي والدولي من أجل الحد من التأثير السلبي ألنشطتها على البيئة 

ثبات ذلك لكل األطراف وإ ،يها لمفهوم المسؤولية االجتماعيةعن طريق تبن ،وإدارتها لهذا التأثير والمجتمع
  .هذا األداءاإلفصاح عن و  واالجتماعيالبيئي  من خالل قياس أدائها ،المصلحةذات 

مساعدة المؤسسات االقتصادية الجزائرية على لدعم و المبادرات  بعض الجزائر تخذتافي هذا المجال    
المساهمة في مشروع المسؤولية االجتماعية  :هذه المبادرات ولعل أهم ،المسؤولية االجتماعيةمفهوم تبني 

زائرية حول لمواصفة القياسية الجدليل إرشادي ل ق األوسط وشمال افريقيا، ومشروع تطويرر لمنطقة الش
رغبتها الصريحة في أن  عن بعض المؤسسات االقتصادية الجزائرية أعربتوقد . المسؤولية االجتماعية

عن  ثبات ذلك لكل األطراف ذات المصلحة،وإ ،تها االجتماعيةتكون مؤسسات مواطنة تلتزم بمسؤولي
 . المشروعين ينذاه في طريق مشاركتها

أعاله إلجراء  المشروعين المذكورينالمساهمة في  الجزائرية من خالل اختيارنا لبعض المؤسسات  
هذه واإلفصاح عنها في  ةسعيا منا للوقوف على واقع المؤسسات المسؤولية االجتماعيالدراسة الميدانية، و 

 سنحاول اإلجابة على إشكالية بحثنا والمتمثلة في:، المؤسسات

باإلفصاح عن عناصر محل الدراسة الجزائرية  قتصاديةاالالمؤسسات  التزامما مدى " 
 "جتماعيةاالالمسؤولية 

 الفرعية التالية: األسئلة إلى اإلشكاليةفصلنا هذه وقد 

 ؟جتماعيةاالهل تقوم المؤسسات محل الدراسة بصياغة استراتيجياتها بما يتوافق وأبعاد المسؤولية  .1
بعيدة عن تلك  االجتماعيةفي مجال المسؤولية هل تتخذ المؤسسات محل الدراسة مبادرات طوعية  .2

 ؟اللوائح والقوانين التشريعيةالتي تفرضها 
 أصحاب المصالح؟ علىهل تقوم المؤسسات محل الدراسة بالتعرف  .3
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شباع رغبات إمن خالل  االجتماعيةإلى ممارسة مسؤوليتها هل تسعى المؤسسات محل الدراسة  .4
 ؟أصحاب المصالح

 ؟جتماعيةاالراسة بقياس أدائها لمسؤوليتها وم المؤسسات محل الدقهل ت .5
 ؟جتماعيةاالمسؤوليتها أدائها لهل تقوم المؤسسات محل الدراسة باإلفصاح عن  .6

 فرضيات البحثا: ثاني

 :يلي نفترض ماالبحث وما تفرع عنها من أسئلة  إشكالية هذاعن  لإلجابة   

 .جتماعيةاالبما يتوافق وأبعاد المسؤولية  تقوم المؤسسات محل الدراسة بصياغة استراتيجياتها .1

ين البيئي تتخذ المؤسسات محل الدراسة مبادرات طوعية تسعى من خاللها إلى مراعاة البعد .2
 واالجتماعي.

أصحاب التعرف على  خالل من االجتماعيةممارسة مسؤوليتها  تسعى المؤسسات محل الدراسة إلى .3
 شباع رغباتهم.المصالح وإ

 .جتماعيةاالراسة بقياس أدائها لمسؤوليتها وم المؤسسات محل الدقت .4

 .االجتماعيةاإلفصاح عن أدائها لمسؤوليتها المؤسسات محل الدراسة ب مال تقو  .5

 البحث أهمية: ثالثا

 استجابةوالتي جاءت  ،سة أحد المواضيع الهامة والحديثةأهمية هذا البحث في كونه يتناول بالدرا تكمن   
كم عليها وعلى نجاحها من معايير وتوسع معايير الح ،لتطور النظرة التقليدية للمؤسسة االقتصادية

ية المؤسسات سؤولحيث أصبحت م ،وأخالقية واجتماعيةأبعاد بيئية  بحتة إلى معايير ذات اقتصادية
كل األطراف المعنية بنشاطها بما في ذلك  اتجاه التزامهااتجاه المساهمين والمالك إلى  التزامهاتتعدى 

عن طريق تبني ممارسات مسؤولة تهدف من خاللها إلى المساهمة في تنمية المجتمع  ،البيئة والمجتمع
 من خاللثبات ذلك لكل األطراف ذات المصلحة وإ ،تحقيق الربحفضال عن هدف  ،والحفاظ على البيئة

وإنما أيضا عن األداء البيئي واالجتماعي الذي يعكس  ،القياس واالفصاح ليس فقط عن األداء المالي
 .االجتماعيةلمؤسسة بمسؤوليتها درجة تحلي ا
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 البحث رابعا: أهداف

 في النقاط التالية: نسعى من خالل هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من األهداف والتي نذكرها   

  التي تناولت  ةالنظريمن خالل التطرق لمختلف األدبيات  االجتماعيةتحديد إطار مفاهيمي للمسؤولية
 الموضوع؛

  كسب ثقة أصحاب المصالح  ودوره في االجتماعيةواإلفصاح عن المسؤولية تبيان أهمية القياس
 تحسين صورة المؤسسة؛و 
 ؛التطرق لمختلف األدوات التي تسمح بقياس األداء البيئي واالجتماعي واإلفصاح عن هذا األداء 
 الوقوف على واقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية؛ 
  مجال دعم ومساعدة المؤسسات على تبني الوقوف على النتائج المحققة من المبادرات الجزائرية في

 مفهوم المسؤولية االجتماعية؛
 عي واإلفصاح الوقوف على مدى التزام المؤسسات االقتصادية الجزائرية بقياس أدائها البيئي واالجتما

 أهم المعوقات التي تحول دون ذلك. عن هذا األداء، و 

 البحثأدوات و منهج : اخامس

مالئمة لمثل  األكثركونه المنهج  ،قوم باستخدام المنهج الوصفي التحليليبحثنا سنلمعالجة موضوع    
ثم تحليلها بهدف صياغة  تصنيفهاو  هذا النوع من المواضيع، وذلك من خالل جمع البيانات والمعلومات

 .للموضوع والنتائج التطبيقية الخلفية النظرية

، وكذا األدواتنسب العلمي على اختيار أ ف نجاح البحثيتوقف ،تأما بالنسبة ألدوات جمع البيانا   
المحورية محل البحث، ومن بين  األسئلةعن  اإلجابة إلىكيفية استعمالها من طرف الباحث للوصول 

 نجد: التي تم االعتماد عليها في بحثنا األدوات

 :حيث يقوم الباحث  ،تتعد المقابلة الشخصية من أكثر األدوات المستعملة في جمع البيانا المقابلة
عن طريق مجموعة  ،الحصول على المعلوماتبااللتقاء مع من يريد استجوابهم ويتم الحوار والنقاش و 

 من الوسائل أهمها توجيه أسئلة معينة للمستجوب.



 العامة مـقـدمـةال

 

 
 ج

 :المالحظة العلمية من بين األدوات التي تقدم لنا صورة واضحة وواقعية عن  تعتبر المالحظة العلمية
وسة، وتساعد في الوقت نفسه في تحقيق فهم أعمق لما يدور في المؤسسة محل الدراسة الظاهرة المدر 

 حول العديد من الجوانب ذات الصلة بالموضوع.
  :كالتقارير والوثائق  ،حيث يتم االستعانة بالوثائق والسجالت الموجودة بالمؤسسةالوثائق والسجالت

 .واالحصائيات الخاصة بالمتغيرات التي تخدم الموضوع

  الدراسات السابقة: سادسا

 الدراسات العربية:

القياس المحاسبي لتكاليف أنشطة المسؤولية  ( بعنوان: "2010) نوفان حامد محمد العليمات دراسة-1
 األردنية البترول مصفاة شركة على تطبيقية حالة-االجتماعية واإلفصاح في القوائم المالية الختامية 

 :-جامعة دمشق-أطروحة دكتوراه في المحاسبة " -المحدودة العامة المساهمة

 التكاليف هذه قياس أهمية وبيان االجتماعية، التكاليف لقياساقتراح إطار عام  إلى الدراسة هدفت   
 والشركات األردنية البترول مصفاة لشركة المالية القوائم في المنشورة المحاسبية المعلومات جودة لتحسين
 للمحاسبة وإفصاح( قياس)فعلي  تطبيق يوجد ال نهأ ،العملية الدراسة وقد بينت نتائج لها. المماثلة

 وحساب بحصر يكتفي الشركة في التكاليف لمحاسبة الحالي النظام وأن المذكورة، في الشركة االجتماعية
 في يؤثر مما، االجتماعية التكاليف االعتبار في األخذ دون  المؤسسة بنشاط المرتبطة التكاليف عناصر

 من أعلى بحد البيئة تلوث الدراسة موضع الشركة وأن ،القرارات اتخاذ وعلى التكاليف، وبيانات النتائج
 للطاقات وهدر الجوي  والغالف والمجتمع بالعاملين اإلضرار إلى يؤدي مما بها، المستويات المسموح

 المجتمعات على اعبئ المنشآت هذه وبالتالي تصبح لممتلكاتها، الصيانة تكاليف وارتفاع الضائعة اإلنتاجية
 للشركة المحاسبي النظام تطوير يتم بأن الباحث وأوصى .في تنميتها المساهمة بدل فيها تعيش التي

 البيئية. وخاصة اعية،االجتم باألنشطة المتعلقة والمعلومات البيانات على بحيث يشمل المذكورة،

 ظل في الجزائر في االقتصادية للمؤسسة الشامل "األداء بعنوان:( 2011يب عبد الرحمان )اعال دراسة-2
 :-جامعة سطيف–أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية : "المستدامة التنمية تحديات
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ومدى  ،واقع التنمية المستدامة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية الدراسة إلى الوقوف علىهدفت    
 قدو  .تقييم واإلفصاح عن أدائها الشاملانعكاس مراعاة هذه األخيرة ألبعاد التنمية المستدامة على قياس و 

 كعينة االسمنت لصناعة العمومي القطاع مؤسسات واقع بين شاسع فرق  وجود عن الدراسة كشفت
 بالمسؤولية فااللتزام ،للشركات االجتماعية بالمسؤولية للتحلي الالزمة الضرورية المتطلبات مع مدروسة

 فإن ،تها لعالقتها مع أصحاب المصالحإدار  فيو  ،المؤسسات هذه عند ضعيفا يزال ما االجتماعية
 لها تحقق التي لألطراف بالنسبة وحتى متوازنة، غير األطراف لهذه تحققها التي اإلشباع مستويات
 كثمار يتأتى لم ذلك فإن الطبيعية، والبيئة الزبائن الخصوص وجه على وهما عالية إشباع مستويات
 المطابقة والبيئة الجودة إدارة أنظمة تطبيق نتاج جاء بل واألهداف، المعالم واضحة استراتيجية لخيارات
 ،الدولة طرف من المالية اإلعانات وجود بدافع وضعها تم األخيرة هذهو ، 14001و 9001األيزو لمعايير

 اإلدارة في الجيد التحكم منمن المسيرين بالفائدة التي يمكن أن تعود بها على المؤسسة  بقناعة وليس
 المؤشرات على التركيز يزال ال قياسه، أجل فمن الشامل، األداء عن أما. التنافسي الموقع من والتحسين

 لإلفصاح وبالنسبة واالجتماعية، البيئية بالمؤشرات االهتمام في ضعف وجود مع ،فقط والمالية االقتصادية
 ذلك هو المدروسة المؤسسات إليه تلجأ الذي الوحيد اإلفصاح أن إلى الدراسة توصلت فقد األداء، هذا عن

 القوانين تطبيق طائلة تحت يأتي األخير هذا إلى اللجوء وأن فقط، المحاسبي الجانب يغطي الذي
 .بذلك القيام المؤسسات على تفرض التي والتشريعات

 االجتماعية للمسؤولية األعمال استجابة منظمات مدى " تقييم: بعنوان( 2014مقدم ) وهيبة دراسة-3
أطروحة دكتوراه في العلوم " -الغرب الجزائري  مؤسسات من عينة على تطبيقية دراسة- الجزائر في

 :-جامعة وهران –االقتصادية 

هدفت الدراسة إلى تبيان واقع ممارسة المسؤولية االجتماعية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية،    
ومدى التزام هذه المؤسسات اتجاه األطراف ذات المصلحة، كما تطرقت الدراسة إلى أثر كل من متغيرات 

مؤسسة  110الدراسة  وشملت على ممارسة المسؤولية االجتماعية،العمر، الحجم، الملكية وطبيعة النشاط 
 أو فلسفة أي غياب الدراسةوقد أظهرت واقعة في واليات الغرب الجزائري. من المؤسسات االقتصادية ال

 هذه أن وجدت، و الدراسة عينة االقتصادية المؤسسات لدى االجتماعية المسؤولية تجاه واضحة رؤية
 من كل تجاه جيدة ممارستها كانت حيث عموما، متوسط بشكل االجتماعية مسؤولياتها تمارس المؤسسات
 العاملين تجاها مسؤولياتها و البيئية مسؤولياتها متوسط بشكل تمارس حين في المستهلكين، و المساهمين
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الدراسة عن غياب أي تأثير  كشفت كما ،المجتمع تجاه االجتماعية مسؤولياتها تمارس ال و الموردين،و  
على ممارسة المؤسسات عينة الدراسة لمسؤوليتها والملكية وطبيعة النشاط  الحجمو  العمرلمتغيرات 
التي تحول دون ممارسة المؤسسات عينة الدراسة  العراقيل مننما هناك مجموعة ، وإاالجتماعية

 .االجتماعية المسؤولية برامج لتمويل المالية المصادر نقص منهالمسؤوليتها االجتماعية 

 التنمية عن المحاسبة نظام لتطبيق مقترح محاسبي إطار ( بعنوان "2017غالب فاتح ) دراسة-4
أطروحة  "-الكبيرة عين السمنت صناعة لمؤسسة تحليلية دراسة-االقتصادية المؤسسة في المستدامة

 :-جامعة سطيف –دكتوراه في العلوم االقتصادية 

المستدامة في إطار محاسبي لتطبيق نظام المحاسبة عن التنمية هدفت الدراسة إلى محاولة اقتراح    
ومن ثم اإلفصاح عن مخرجات هذا النظام، باالعتماد على االرشادات التوجيهية المؤسسة االقتصادية، 

والتي تعتبر من أهم األطر وأنجحها والمعترف بها عالميا في  ،للمبادرة العالمية إلعداد تقارير االستدامة
مجال اإلفصاح عن التنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية للمؤسسات. وقد حاول الباحث دراسة 

والتي تمثلت في مؤسسة  محل الدراسة ةإمكانية تطبيق إطار المبادرة العالمية في المؤسسة االقتصادي
، من خالل محاولة إعداد تقرير لالستدامة وفقا لعناصر اإلفصاح المعيارية الكبيرةصناعة االسمنت لعين 

، كما قام الباحث بقياس أداء المؤسسة محل الدراسة في مجال التنمية المستدامة الخاصة بالمبادرة العالمية
ى أن هناك ، وقد توصل الباحث إلباالعتماد على مؤشرات القياس المقترحة من طرف المبادرة العالمية

إمكانية لتطبيق المبادرة العالمية في المؤسسة محل الدراسة، وذلك ألن المؤسسة تدمج ضمن اهتماماتها 
 األبعاد البيئية واالجتماعية مما يعزز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

 الدراسات األجنبية:

 :بعنوانSalma Damak-Ayadi(2004 )دراسة -1

 «La publication des rapports sociétaux par les entreprises françaises »  

 -جامعة باريس-أطروحة دكتوراه في علوم التسيير

دراسة تطبيقية هدفت إلى اقتراح نموذج يشرح العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير على قرارات     
في إطار نظرية  االجتماعية، ونشر التقارير المؤسسات الفرنسة فيما يخص ممارسة اإلفصاح االجتماعي
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 مؤسسة فرنسية، وقد توصلت إلى أن 82الدراسة على عينة مكونة من  تجريأ   األطراف ذات المصلحة.

واالجتماعي،  البيئي أدائها حول تقارير بإعداد وطواعية سنويا تقوم أصبحت المؤسسات الفرنسية معظم
 اللجوء في الرغبة أن، كما كشفت الدراسة على المسؤولية االجتماعية رأو تقاري االستدامة وتسمى بتقارير

 ثم ،المؤسسة حجم أولها أساسية عناصر ثالثة إلى تعودإنما  االجتماعية المسؤولية عن اإلفصاحإلى 
 أصحاب مع الحوار جدية وأخيرا ،المؤسسة إليه تنتمي الذيبها قطاع النشاط  يتمتع التي السمعة يليها

 .المصالح

 :بعنوانClaire GILLET (2010 ) دراسة-2

 «L’étude des déterminants de la vérification des informations sociétales dans le contexte 

français »   

 -جامعة تولوز –في علوم التسيير أطروحة دكتوراه   

من  أو تقارير االستدامة االجتماعيةالمسؤولية تقارير لدراسة إلى تبيان أهمية مراجعة هدفت هذه ا   
طرف جهة خارجية مستقلة، خاصة بعد تنامي توجه المؤسسات الفرنسية لنشر معلومات ذات طابع 

إلى تحديد كما هدفت الدراسة  أو تضمينها في التقارير المالية، اجتماعي وبيئي في تقارير االستدامة
يما يخص ممارسة المراجعة الخارجية لتقارير العوامل التي تؤثر على قرار المؤسسات الفرنسية ف

إنما مراجعتها من طرف جهة بنشر التقارير فحسب و  إذ ال يجب على هذه المؤسسات االكتفاء ،االستدامة
مؤسسة فرنسية، وقد توصلت  120. أجريت الدراسة على عينة مكونة من مستقلة لكي تكون أكثر موثوقية

تماعية هي بمثابة عملية التحسين المستمر لإلفصاح االجتماعي، إلى أن عملية مراجعة التقارير االج
ثبات رغبتها في أن تكون أكثر شفافية، إلى كسب ثقة مستخدمي المعلومات وإتسعى من خاللها المؤسسة 

كما كشفت الدراسة  ،فصح عنهاحيث أنها تعتبر أن تقرير المدقق هو جزء من المعلومات التي يجب أن ت  
عن وجود عدة عوامل تؤثر على قرار المؤسسات فيما يخص ممارسة المراجعة الخارجية لتقارير 
االستدامة من بينها الرغبة الصريحة للمدير التنفيذي أو رئيس مجلس اإلدارة في المؤسسة، حجم 

تماعية ويعد هذا األخير أهم المؤسسة، قطاع النشاط، باإلضافة إلى درجة تبني المؤسسة لمسؤوليتها االج
 متغير.
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 :بعنوان Marcelle C.Oliveira, João E.Ponte Junior, Oderlene V.Oliveira (2013) دراسة-3

 « Corporate social reporting practices of French and Brazilian Companies :a comparison  

based on institutional theory »  Journal of  Accounting and Organizations 

 فيه تمارس الذي والبلد المؤسسة حجم من كل تأثيرهدف الباحثون من خالل هذا البحث إلى دراسة    
 15من مكونة عينة على الدراسة تمت وقد االجتماعية، المسؤولية عن لإلفصاح ممارستها على نشاطها

 المؤسسات تلك تقارير محتوى  بتحليل الباحثون  قام وقد برازيلية،مؤسسة  15 وكذلك فرنسيةمؤسسة 
 .المتحدة األمم منشورات حسب االجتماعية المسؤولية إرشادات من بند 16 من مكون  مؤشر باستخدام
 الفرنسية المؤسسات بين االجتماعي اإلفصاح مستوى  في كبير اختالف يوجد ال أنه إلى الدراسة وتوصلت

 االجتماعية لمسؤوليةا عن اإلفصاح مستوى  بين عالقة توجد ال أنه إلى الدراسة توصلت كما والبرازيلية،
 .المؤسسة وحجم

 :بعنوان Claudia Berger (2018) دراسة-4

« Outil de pilotage de la performance du développement durable adapté aux pme» Essai 

présenté en vue de l’obtention du grade de maître en environnement, Université De 

Sherbrooke 
  

الدراسة إلى تصميم أداة لقياس األداء المستدام في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باالعتماد هدفت    
على نموذج لوحة القيادة والذي يسمح بإمكانية دمج مؤشرات االستدامة بطريقة بسيطة وديناميكية، وقد تم 

محاور رئيسية تتمثل في كل من )الحوكمة، العمال، البيئة والمجتمع(، تم من تصميم األداة وفقا ألربع 
مؤشرا لقياس األداء، وقد تم تحديد المعايير  31ومعيارا من معايير التنمية المستدامة  14خاللها دمج 

داة ويسمح استخدام األ ،العالمية إلعداد التقارير ةمبادر والمؤشرات بناء على االرشادات التوجيهية لل
وبالتالي إمكانية تقييم وتحسين األداء  ،المصممة بتحديد أهداف التنمية المستدامة وقياس مستوى تحقيقها

 وقد كانت األداة المصممة موضوع التطبيق العملي في بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،المستدام
 .في كندا
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  الدراسة الحالية من الدراسات السابقة عسابعا: موق

وجدنا أن غالبية الدراسات العربية توصلت إلى نفس النتائج فيما  ،خالل استطالع الدراسات السابقةمن    
أن المؤسسات االقتصادية في الدول العربية ال والتي مفادها  ،يتعلق باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية

إلى محدودية ممارستها بالدرجة األولى تقوم باإلفصاح عن أدائها البيئي واالجتماعي، وهذا راجع 
 لمسؤوليتها االجتماعية.

العوامل المؤثرة في اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية  تهتم بدراسة ،بينما نجد الدراسات األجنبية  
اإلفصاح في هذه الدول وهذا راجع هذا النوع من مما يدل على تنامي ممارسات  ،وجودة هذا اإلفصاح

ات والذي يحفز أصحاب المصالح على تقصي المعلوم شعوبها، تتميز بهي الذي للوعي االجتماعي والبيئ
  ذات الطابع البيئي واالجتماعي.

 ،رخاصة الدراسات التي أجريت في الجزائ بالنسبة لدراستنا فقد جاءت كتكملة للدراسات السابقة، أما  
ألهمية هذه المسؤولية وأثر الوفاء االجتماعية وإدراك المؤسسات االقتصادية فنظرا لتنامي مفهوم المسؤولية 

ومساعدتها في  الجزائرية بها على استمرارها ونجاحها، اتخذت الجزائر بعض المبادرات لدعم المؤسسات
وتأتي  ،اتها وأنشطتهاوتسعى لدمجه في سياسبه تهتم المؤسسات مما جعل بعض  ،هذا المفهومتبني 

مدى مساهمة المبادرات التي اتخذتها الدولة الجزائرية في نشر ثقافة المسؤولية  للوقوف على دراستنا
واقع المسؤولية  االجتماعية ودمجها في المؤسسات االقتصادية الجزائرية، باإلضافة إلى الوقوف على

وهل تكتفي هذه األخيرة بتبني ممارسات مسؤولة فقط أم أنها تقوم  هذه المؤسساتاالجتماعية في 
 عن هذه الممارسات.فصاح باإل

  تقسيم البحث ثامنا:

أربعة فصول، فصلين خصصا للجانب النظري وفصلين ضوع بحثنا قمنا بتقسيمه إلى بهدف اإللمام بمو    
 :يلي خصصا للجانب التطبيقي كما

التطرق  وقد حاولنا من خالله، جاء تحت عنوان ماهية المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الفصل األول:  
ومختلف وجهات النظر  بهالمسؤولية االجتماعية، أبرز المفاهيم النظرية المتعلقة مفهوم اللتطور التاريخي ل
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باإلضافة إلى المبادرات الدولية والمواصفات القياسية المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية، وفي األخير  ،حولها
 ل إدارة العالقة مع أصحاب المصالح.تناولنا كيفية ممارسة المسؤولية االجتماعية من خال

، والذي تناولنا من خالله للمؤسسات جاء تحت عنوان اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية الفصل الثاني:
، البيئي واالجتماعي أدوات لقياس األداءولوحة القيادة ك محاسبة المسؤولية االجتماعيةمفاهيم حول 

موحد  كإطاروفي األخير تناولنا المبادرة العالمية إلعداد التقارير باإلضافة إلى مفاهيم حول اإلفصاح، 
 لإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية.

واقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسات االقتصادية حاولنا من خالله الوقوف على  الفصل الثالث:
التعريف بالمؤسسات ما حاولنا الجزائرية في هذا المجال، ك الجزائرية، من خالل التطرق لمختلف المبادرات

 .وأبعاد المسؤولية االجتماعية اتهاتطابق استراتيجي الدراسة ومدىمحل 

: والذي جاء تحت عنوان واقع المسؤولية االجتماعية واإلفصاح عنها في المؤسسات محل الرابعالفصل 
للتعرف على  المؤسساتهذه على مدى سعي  التعرفالدراسة، وقد حاولنا معالجة هذا الفصل من خالل 

عن هذا البيئي واالجتماعي واإلفصاح  أدائها قياسب ومدى قيامها، حاب المصالح واشباع رغباتهمأص
 األداء.
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 تمهيد:

في بيرا كالمهمة التي أثارت والتزال تثير جدال  من المفاهيمللمؤسسات مفهوم المسؤولية االجتماعية عد ي     
زخما كبيرا من الكتابات وكان محل دراسة العديد  هذا المفهوموقد عرف  ،األوساط العلمية واألكاديمية والعملية

 .هواختالف وجهات النظر حول عددولعل السبب في ذلك هو ت ،المفكرينمن 

وكيفية  ،ةاالجتماعي بمفهوم المسؤوليةالمهنية اهتمت العديد من المنظمات والهيئات الدولية والجمعيات  كما   
المبادئ واإلرشادات التوجيهية والمعايير والمواصفات القياسية دمجه في المؤسسات االقتصادية، من خالل وضع 

 يها المؤسسات لتبني هذه المسؤولية.التي يمكن ان تعتمد عل

ية من ناح ،للمؤسساتسنحاول من خالل هذا الفصل تسليط الضوء على مفهوم المسؤولية االجتماعية    
 ،مختلف المفاهيم ذات العالقة بها و هذا كمبحث أول ىإل باإلضافة ،وجهات النظر حولهاو تطورها  نشأتها

ي هدفت المواصفات القياسية التول التعرف على مختلف المبادرات و ومن خالل المبحثين الثاني والثالث سنحا
وع موض األخير سنتناولأما في المبحث الرابع و  ،جتماعيةمساعدة المؤسسات على دمج المسؤولية االإلى 

تبارها هو اع للمؤسسات الي لدراسة موضوع المسؤولية االجتماعيةحاالتجاه الباعتبار أن  ،المصالح أصحاب
راف األطتها مع كل العالق ؤسسةوممارسة هذه المسؤولية من خالل إدارة الم ،لنظرية أصحاب المصالح اامتداد

 .ذات المصلحة
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  للمؤسسات المبحث األول: اإلطار المفاهيمي للمسؤولية االجتماعية

ضافات نوعية إيستطيع أن يلمس تغيرات مهمة و  للمؤسسات، إن المتتبع لتطور مفهوم المسؤولية االجتماعية   
، بما يتالءم والتطورات التي شهدتها المؤسسات في كل من النواحي ت إلى إثراء هذا المفهوم عبر الزمنأد  

احل سنحاول من خالل هذا المبحث استعراض أهم مر  ،وااليكولوجيةاالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية 
أبعاد و  التي أضافتها كل مرحلة والتي سمحت بتحديد معالمور مفهوم المسؤولية االجتماعية وأهم األفكار تط

 .هذا المفهومومجاالت 

للمؤسسات المطلب األول: مفهوم المسؤولية االجتماعية  

 تهوأهمي هتة في وقتنا الحاضر، وقد زادت شهر بشعبية كبير  لمؤسساتليحظى مفهوم المسؤولية االجتماعية    
إال  ،خاصة في أوروبا، هذا ما يوحي أنه مجال حديث نسبيا في البحوث األكاديمية 2000و 1990في سنوات 

لى حيز الوجود في بداية القرن وقد جاء إ ،أن مفهوم المسؤولية االجتماعية هو في األصل ذا جذور أمريكية
  .1ولكن لم يتم التنظير له إال بعد النصف الثاني من هذا القرن  ،العشرين

 للمؤسسات التاريخي لمفهوم المسؤولية االجتماعية التطوروال: أ

 نحاول فيماوس ،لها تاريخ طويل وواسع النطاق ،كما نعرفها اليومللمؤسسات إن جذور المسؤولية االجتماعية    
 هم مراحل تطورها:أ يلي استعراض 

 1950قبل سنوات الخمسينيات  -1
نحو  ساتمؤس، كان هناك اتجاه قوي للرعش خالل الثورة الصناعية، وبالضبط في منتصف القرن الثامن   

بدأ ظهور في نفس الفترة و  ،2وقد كان هدفها األساسي هو كيفية جعلهم أكثر إنتاجية ،عمالهااالهتمام برفاهية 
في الواليات المتحدة األمريكية، وقد كانت هناك عدة مبادرات قام بها  مؤسساتمن طرف ال األعمال الخيرية

رجال األعمال حيث كانوا يستخدمون أموالهم لدعم القضايا االجتماعية، والعديد من هذه المبادرات يمكن 
  .3تصنيفها على أنها مبادرات مسؤولة اجتماعيا

                                                           
1 Jean Pasquero, la responsabilité sociale de l’entreprise : trajectoire d’une idée, Repenser la responsabilité 

sociale de l’entreprise, l’école de Montréal, éditions Armand colin, France, 2014, p47. 
2 Lisbert Van Der Smissen, The value of corroporate social responsibility for consumers, master of science in 

busniness administration programme, Hogeschool - Universiteit Brussel, Bruxelles, september 2012, p7. 
3  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, From corporate social responsibility to corporate 

sustainability: Moving the agenda forward in Asia and the Pacific, Copyright United Nations, 2013,p10. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
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تم اتخاذ وتبني قدر من المسؤولية االجتماعية من طرف قطاع األعمال، لكن  1950ح أنه قبل من الواض   
 لم تكن ممارسة واسعة االنتشار.

 1950سنوات الخمسينيات  -2
، لما نشر الباحث 1950إن أول ظهور لمفهوم المسؤولية االجتماعية في أدبيات إدارة األعمال كان سنة    

Howard Bowen  لرجال األعمال"، والذي يعتبر نقطة بداية  االجتماعية ات" المسؤولي: بـكتابه المعنون
 . 1للمؤسسات مرحلة جديدة لتطور مفهوم المسؤولية االجتماعية

ولكن ليس العمل بها،  للمؤسسات بالحديث الكثير عن المسؤولية االجتماعية 1950وقد تميزت فترة    
لكن كان وقبول رجال األعمال لمفهوم المسؤولية االجتماعية،  تم تغيير السلوك ،نه خالل هذه الفترةأحيث 

 .2التي تمارس هذه المسؤولية مؤسساتهناك عدد قليل من ال

 1960سنوات الستينيات  -3
 ،كثر من التطبيقأ للمؤسسات تميزت هذه الفترة مثل سابقتها بالحديث الكثير عن المسؤولية االجتماعية   

كانت  1960 لكن فترة ،وضوحا للتعبير عن هذه المسؤولية الخيري كان يعتبر المظهر األكثر ن العملأكما 
 التي حاولت تحديد وبشكل دقيق ماذا نعني بالمسؤولية االجتماعية ،تعرف نموا هائال في اإلسهامات النظرية

 Keith :اسهامات هم هذه اإلسهامات كل منأ ومن  ،، وإضفاء الطابع الرسمي على هذا المفهومللمؤسسات

Davis  (1960) ،William C. Frederick ( (1960،Clarence Walton  (1967)،  حيث حاول كل واحد
 .3للمؤسسات منهم وضع تعريف للمسؤولية االجتماعية

 1970سنوات السبعينيات  -4
، لمؤسساتل تعتبر فترة السبعينيات مهمة جدا في تطوير األدبيات النظرية حول المسؤولية االجتماعية   

)المسؤوليات االجتماعية  Morrell Healdمثل اسهامات كل من ،حيث ظهرت العديد من اإلسهامات النظرية
)قطاع األعمال في المجتمع  Harold Johnson(، 1960-1900لقطاع األعمال: المؤسسة والمجتمع 

 Richard Eels and Clarence)قطاع األعمال والمجتمع(،  George Steinerالمعاصر: اإلطار والقضايا(، 

Walton (األسس المفاه)4وآخرون  ،مية لقطاع األعمال. 

                                                           
1 Archie B. Carroll, corporate social responsibility evolution of a definition al construct, busniss sosciety review, 
Vol, 38, n3, september1999, p.269. 
2 Lisbert Van Der Smissen, op.cit, pp 8-9 
3 Ibid. 
4 Archie B. Carroll, op.cit, pp 273-278 
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من بين اإلسهامات  ،( في الواليات المتحدة األمريكيةCEDوتعتبر مساهمة لجنة التنمية االقتصادية )  
ام في تلك الفترة، من خالل مقالها المنشور ع للمؤسسات البارزة في تطوير مفهوم المسؤولية االجتماعية

جنة على أن قطاع األعمال لحيث أكدت ال ،1" المسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال" :بـالمعنون و  1971
 ،أكبر الرئيسي هو توفير احتياجاته واتخاذ مسؤوليات هدفهوبالتالي يجب أن يكون  ،يعمل بموافقة المجتمع

 :3أنواع من المسؤوليات وهي ةكما ميزت اللجنة بين ثالث، 2المجتمع وبين هذاالجتماعي بينه تعكس العقد ا

 المسؤوليات األساسية لألداء الفعال للوظيفة االقتصادية )اإلنتاج والنمو االقتصادي(؛ -

يات واحترام القيم واألولو  ،مع األخذ بعين االعتبار المتغيرات االجتماعية ،مسؤولية األداء االقتصادي -
)احترام البيئة الطبيعية، تعزيز العالقات مع العمال والحفاظ على سالمتهم، احترام  االجتماعية
 ؛الزبائن...(

ها الواسع بمفهوم المسؤوليات الحديثة التي يجب أن يتخذها قطاع األعمال لتحسين البيئة االجتماعية -
تمع، محاربة الفقر، المساهمة في القضاء على اآلفات )األخذ بعين االعتبار توقعات المجمثل 

 .(...االجتماعية
، ألن اللجنة تللمؤسسا إن مقال اللجنة االقتصادية كان له أثر كبير في ترسيخ مفهوم المسؤولية االجتماعية   

 ن المقال يعكس وجهة نظر مهمة حول متغيرات العقدإتتكون من عدد كبير من رجال األعمال، ومن ثم ف
 االجتماعي بين قطاع األعمال والمجتمع.

لقد تميزت فترة السبعينيات بنشر العديد من األبحاث التي بدأت تقترح المنهج اإلداري للمسؤولية االجتماعية،    
لكن  ،ويشير هذا المنهج إلى فكرة تطبيق وظائف اإلدارة التقليدية بالتعامل مع قضايا المسؤولية االجتماعية

مازالت هذه الفترة تتسم بالتكلم عن الجانب األكاديمي أكثر من التطبيق على مستوى المؤسسة، رغم بروز بعض 
وسالمة ، البيئةتجابة للقوانين المتعلقة بليات تنظيمية لالسآلزم المؤسسات بخلق والتي ت   ،المبادرات التشريعية

 .4المنتج والسالمة المهنية

 

                                                           
1 Ibid, p 274 
2 Committee for Economic Development, Social Responsibilities of Business Corporation, CED, june 1971, p11, 

disponible sur le site : https://www.ced.org/reports/single/social-responsibilities-of-business-corporations, consulté 

le 12/07/2016. 
3 Ibid, p 15. 
4Lisbert Van Der Smissen, op.cit, p9. 

https://www.ced.org/reports/single/social-responsibilities-of-business-corporations
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 1980سنوات الثمانينات  -5
، وقد ؤسساتميمي للمسؤولية االجتماعية للكان هناك تركيز كبير على الجانب المفاه ،حتى فترة الثمانينات   

ثمانينات عرف فترة الومع ذلك ت   ،في بعض األحيان مكررةو ف جديدة حاول الكثير من األكاديميين وضع تعاري
ها تعرف بالفترة ألن ،أكثر أهمية للمؤسسات االجتماعيةبالفترة التي أصبح فيها البحث في موضوع المسؤولية 

القيات أخو  األداء االجتماعيو  مثل مفهوم االتجاه االجتماعي ،وأخرى مكملة ،التي ظهرت فيها مفاهيم بديلة
 .1أصحاب المصالحالعالقة مع إدارة و األعمال 

 المسؤولية االجتماعيةمفهوم ال يعني اإلنقاص من أهمية  ،المكملةو إن األبحاث حول المفاهيم البديلة    
 بل مواصلة الجدل حول هذا المفهوم. ،للمؤسسات

   Thomas M.Jones(1980)  المسؤولية االجتماعية مفهوممناقشة في  هموااسكان من أهم الباحثين الذين 
عملية  ؤسساتمالمسؤولية االجتماعية للبار هو التأكيد على اعت ل هذه الفترة، ومن أهم اسهاماتهخال للمؤسسات

م عليه ال يتم الحك، في معظم الحاالت مؤسساتنتائج، وهو يعتقد أن سلوك البدال من اعتبارها مجموعة من ال
 ىالعمليات التي سمحت بالتوصل إلمن خالل القدرات و النتائج التي توصلت إليها فعال، و لكن من خالل 

 .2هذه النتائج

 ،3ببداية األبحاث حول العالقة بين المسؤولية االجتماعية وربحية المؤسسة ،فترة الثمانيناتكما تميزت    
 وال تزال مثيرة للجدل حتى في الوقت الحاضر. ،وكانت هذه العالقة محل نقاش دائم مع مرور الوقت

 1990سنوات التسعينيات   -6
أو نقطة  باعتباره نقطة األساس للمؤسسات، االجتماعيةاالهتمام بمفهوم المسؤولية  استمر، خالل هذه الفترة   

، داء االجتماعيالفترة كل من األ هذهلمفاهيم التكميلية البارزة في وتتمثل أهم ا ،البداية لمفاهيم تكميلية أخرى 
 .مؤسساتمواطنة ال، االستدامة، مصالحنظرية أصحاب ال، أخالقيات األعمال

كيفية تعاملها  في مؤسساترت الألعمال الخيرية، كما طو  بالتوسع الكبير ل ،كذلك التسعينياتتميزت فترة    
ياكل ي الهموجودة فمؤسسات، مناصب إدارية مخصصة لعطاء الحيث بدأت تظهر  ،مع المسؤولية االجتماعية

المسؤولية  ، مديرمؤسسةين هذه المناصب: مدير عطاء الومن ب نذاكآ مؤسساتالتنظيمية لكبريات ال

                                                           
1 Archie B. Carroll, op.cit, p 284 
2 Thomas M.Jones, Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined , CaliforniaManagement Review, Vol. 

22, N. 2, 1980, P 59. 
3 Lisbert Van Der Smissen, op.cit, p10. 
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في  ،ذاه هذه المناصب اإلدارية ساهمت في فترة التسعينيات وإلى يومنا ،االجتماعية، مدير شؤون المجتمع
التي كانت لها سمعة ممتازة نتيجة ممارستها للمسؤولية االجتماعية، ومن  مؤسساتإعطاء مظهر متميز لل

 . Body Shop  ،Ben and Jerry ،Johnson and Johnson 1:اتمؤسس أمثلتها

ى" األعمال دعهو إنشاء منظمة غير ربحية ت   ،إن التقدم المحرز والذي يعتبر األكثر أهمية خالل هذه الفترة   
الذين  والتي تأسست من طرف مجموعة من رجال األعمال ،1992 عام" ( BSR)من أجل المسؤولية االجتماعية 

مة الرسمية وتتمثل المه، أكثر مسؤولية رف بطريقةكان هدفهم إنشاء منظمة يمكنها أن تساعد المؤسسات للتص
واليزال عمل هذه المنظمة مستمر إلى ، ؤسسات من أجل عالم عادل ومستدام"لهذه المنظمة في "مرافقة الم

 .2يومنا هذا وهي في تطور مستمر

 21القرن الواحد والعشرون  -7
 كان التركيز إلى حد بعيد على البحوث التجريبية للمسؤولية االجتماعية ،خالل القرن الواحد والعشرون    

ال ينفي  هذا، كانت مهيمنة في العقود السابقة بدال من اإلسهامات النظرية لهذا المفهوم، والتي ،للمؤسسات
 ،ألعمالا التطور من الجهة النظرية، بل استمرت الكتابات حول التعريف واألطر والمناهج. اما بالنسبة لرجال

تمام كما تجدر اإلشارة إلى أن هذا التطور وااله ،اهتمامهم بالمسؤولية االجتماعية فقد تميزت هذه الفترة بزيادة
 كان في المجتمع األوروبي.

: افعل األفضل مؤسساتاعية لل" المسؤولية االجتم: ـالمعنون ب  lee  kotler andيعتبر كتاب كل من    
 ،رةمن أهم اإلسهامات خالل هذه الفت ،ولقضيتك"، والذي استهدف الممارسات الحسنة لقطاع األعمال مؤسستكل

لها دور كبير في  ممارسة للمسؤولية االجتماعية، والتي يمكن أن يكون  25حيث قام الكاتبان بإدراج أكثر من 
 بين أفضل هذه الممارساتعلى تبني المسؤولية االجتماعية من خالل برامجها، ومن مؤسسات مساعدة ال
Shop   Body ،Ben and Jerry ،Johnson and Johnsonالمؤسسات:كل من ممارسات 

وقد وضعت هذه  ،3
 سمعة ممتازة نتيجة ممارستها للمسؤولية االجتماعية في التسعينيات كما ذكرنا سابقا.  مؤسساتال

جموعة من مالواحد والعشرين  بالمسؤولية االجتماعية في القرن  مؤسساتع وراء االهتمام المتزايد لللقد كان الداف
 :4العوامل نذكر منها

                                                           
1 ibid 
2https://www.bsr.org/fr/ consulté le 22/07/2016. 
3Philip kotler and nancy lee, Corporate social responsibility : Doing the most good for your company and your 

cause, Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons Inc, canada,2005. 
4 Lisbert Van Der Smissen, op.cit, p11. 

https://www.bsr.org/fr/
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نرون وورلد كوم والتي أدت الى أفضيحة  :مثل ،القرن هذا لى الفضائح التي حدثت خالل رد فعل ع -
 تقليص دعم المجتمع لقطاع األعمال؛

من أجل احترام حقوق اإلنسان وتبني  ،زيادة الضغط من المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية -
 الممارسات الحسنة؛

 اإليمان واالقتناع بضرورة تبني إدارة أخالقية في أداء األعمال. -
المية، ظاهرة ع للمؤسسات كانت حركات المسؤولية االجتماعية ،الواحد والعشرينتحديدا في بداية القرن    

بين مختلف األقاليم وداخل اإلقليم الواحد، وهذا ما أدى ولكن كان هناك اختالف في ممارسات هذه المسؤولية 
كما تجدر اإلشارة إلى أن بعض هذه ، مسؤولية والممارسة اإلدارية لهاإلى االختالف في االلتزام بهذه ال

 والبعض األخر جاء نتيجة الضغوطات القانونية والتنظيمية. ،الممارسات من طرف المؤسسات كانت طوعية

ألخيرة ، يتضح أن رسم مجال لهذه اللمؤسسات راضنا للتطور التاريخي للمسؤولية االجتماعيةمن خالل استع   
كما تعتبر المسؤولية  ،ويشمل مناقشات ووجهات نظر عديدة ،ليس أمرا سهال، فهو مجال واسع ومتنوع

المسؤولية  فإناالجتماعية نقطة تقاطع بين العديد من التخصصات، مما يجعل من الصعب دراستها، وبالتالي 
 كانت وال تزال إلى يومنا هذا مجاال لألبحاث والدراسات.للمؤسسات االجتماعية 

 لمؤسساتريف المسؤولية االجتماعية لثانيا: تع

، أبعادها، مجاالتها للمؤسسات راء ووجهات النظر حول طبيعة المسؤولية االجتماعيةآلإن اختالف ا   
وفيما يلي سرد  ،1950واألطراف المعنية بها، أدى إلى ظهور العديد من التعاريف لهذه المسؤولية منذ عام 

 ألهم التعاريف على مر العقود الستة الماضية:

 1950في الخمسينيات للمؤسسات بداية عهد المسؤولية االجتماعية  -1
 ،للمؤســـســـات المســـاهمين في تطوير مفهوم المســـؤولية االجتماعيةمن أهم  Howard Bowenيعتبر الباحث    

حيث عرفها على أنها " التزامات ، تعريفا لهذه المســــــــــؤولية صــــــــــا ول من من خالل كتاباته األكاديمية، وهو أ
رجال األعمال لممارســــــة ســــــياســــــاتهم واتخاذ قراراتهم ومتابعة خطط عملهم، والتي تكون مرغوبة وتخدم أهداف 

 . 1المجتمع"وقيم 

                                                           
1Howard R.Bowen, Social responsibilities of the businessman, copyright 2013 by the estate of howard R.Bown, 

p6. 
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" اعتراف من طرف اإلدارة بــااللتزام اتجــاه  :ن المســــــــــــــؤوليــة االجتمــاعيــة هيإفــ :Heald (1957) لووفقــا    
 . 1المجتمع، حيث ال تسعى فقط إلى تعظيم األداء االقتصادي ولكن اتخاذ سياسات إنسانية واجتماعية كذلك"

ناقشات مهي فترة بداية ظهور مفهوم المسؤولية االجتماعية، وقد كانت ال ،من الواضح أن فترة الخمسينيات   
حول التزامـــات رجـــال األعمـــال نحو تحقيق األهـــداف والقيم المرغوبـــة من طرف ، األدبيـــة خالل هـــذه الفترة

 المجتمع.

 1960خالل الستينيات للمؤسسات تعريف المسؤولية االجتماعية  -2

أهم الباحثين الذين ظهروا خالل هذه الفترة، والذي سعى إلى تحديد مفهوم من  Keith Davisيعتبر الباحث    
 " األخذ بعين االعتبار القضايا التي تتجاوز البعد:حيث عرفها على أنها  ،للمؤسسات المسؤولية االجتماعية

لخارجي بطريقة اثار قراراتها على النظام أسسة، فهي التزام المؤسسة بتقييم االقتصادي والتقني و القانوني للمؤ 
 ،2تستطيع من خاللها تحقيق منافع اجتماعية باإلضافة إلى المكاسب واألهداف االقتصادية التي تسعى لتحقيقها"

يمكن تبريرها بالمكاسب االقتصادية  ،على أن القرارات واإلجراءات المسؤولة اجتماعيا Keith Davisد وقد أك  
 .3التي يمكن أن تحققها المؤسسة على المدى الطويل، وبالتالي استرجاع تكلفة السلوك المسؤول اجتماعيا

امات التز  " فكرة المسؤولية االجتماعية تفترض أنه ليس للمؤسسة :نإف w.Mc guire (1963) :ـلوبالنسبة    
 .4أيضا بعض المسؤوليات اتجاه المجتمع"بل ، اقتصادية وقانونية فقط

مساهما مؤثرا في وضع تعريف للمسؤولية االجتماعية، وحسبه  Frederick الباحث في هذه الفترة كذلك يعتبر   
تعني أن رجال األعمال يجب أن يشرفوا على تشغيل نظام اقتصادي  ،للمؤسسات "المسؤولية االجتماعية :نإف

يلبي توقعات الجمهور، وهذا يعني بدوره أن الوسائل االقتصادية لإلنتاج ينبغي أن تستخدم بالطريقة التي تجعل 
  . 5حد سواء" واالجتماعي علىتعزز وتزيد من الرفاه االقتصادي ، ات اإلنتاج والتوزيعمن عملي

                                                           
1 Shafiqur Rahman, Evaluation of Definitions: Ten Dimensions of Corporate Social Responsibility, World 

Review of Business Research, Vol. 1. No. 1, March 2011, p167. 
2 Keith Davis, The Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities, The Academy of 

Management Journal, Vol. 16. No. 2, Jun 1973, p313. 
3 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, op.cit, p13. 
4Archie B. Carroll, op.cit, p 272. 
5 Ibid, 
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هو  ،للمؤسسات " المفهوم الحديث للمسؤولية االجتماعية:نإف Clarence Walton(1967) ــ:بالنسبة لما أ   
العتبار ؤخذ بعين ايجب أن ت   ،مثل هذه العالقة أناالعتراف بعالقة الصداقة بين المؤسسة والمجتمع، وإدراك 

 .1بهدف تحقيق أهداف كل منهم" ،من قبل المديرين واألطراف ذات المصلحة

ورة التزام استمر الباحثون في التأكيد على ضر  قة يتضح أنه خالل فترة الستينياتمن خالل التعاريف الساب   
 القضايا األخالقية بعين االعتبار. قطاع األعمال اتجاه المجتمع، وضرورة أخذ

 1970خالل فترة السبعينيات  للمؤسسات المسؤولية االجتماعية تعريف-3

وهو أحد الباحثين المختصين في مجال المسؤولية    Morall Heldفي بداية هذا العقد وصف الباحث   
ماعية " المسؤوليات االجت :ـفي كتابه المعنون ب ،االجتماعية، العالقة بين المؤسسة والمجتمع من وجهة نظره

 . 2تعريفا محددا للمسؤولية االجتماعيةولكن لم يضع الباحث  ،" 1960-1900لقطاع األعمال: المؤسسة والمجتمع 

، Milton Friedman الفترة، والذي تحصل على جائزة نوبل في االقتصاد هذهمن بين أبرز الباحثين خالل و    
لية " توجد مسؤو  :يلي من زاوية مختلفة حيث يعرفها كما للمؤسسات يصف المسؤولية االجتماعيةوالذي 

والقيام باألنشطة المصممة لزيادة أرباحها على  لمواردها المؤسساتوهي استخدام  ،اجتماعية واحدة وواحدة فقط
وهو ما يعني المشاركة في المنافسة المفتوحة والحرة دون  طالما هذا يبقى ضمن قواعد اللعبة ،المدى الطويل

زيادة  تعني بالنسبة للباحث أن المسؤولية االجتماعيةمن خالل هذا التعريف يمكن القول ، 3خداع أو احتيال"
ن فإ لسعي وراء هذا الهدف، وبالتاليعتبر المساهمون النقطة المحورية في احيث ي  ح المؤسسة، أو تعظيم أربا

 .هذه النظرة في الواقع تهدف إلى حماية المساهمين ومصالحهم

 :4وهيللمؤسسات راء حول المسؤولية االجتماعية أ أربع honsonJarold H (1971) قدم وفي هذه الفترة

أن المؤسسة المسؤولة اجتماعيا هي المؤسسة التي يعمل مسيروها على الموازنة بين عدد كبير من  -
 فالمؤسسة المسؤولة تأخذ بعين ،إلى تحقيق أرباح أكبر لمساهميها بدال من السعي فقط ،المصالح

 ؛االعتبار كذلك العاملين، الموردين، المجتمعات المحلية والمجتمع ككل

                                                           
1 Carlton Brown, Uzoechi Nwagbara, Corporate Social Responsibility and strategic market positioning for 

organizational success, IGI Global, copyrighted material, 2018, p63. 
2 Archie B. Carroll, op.cit, p 273. 
3 Milton Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York Times 

Magazine, September 1970, Copyright , 1970 by The New York Times Company   disponible  sur le site : 

https://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html consulté le 20/07/2016. 
4 Shafiqur Rahman, op.cit.p168. 

https://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html
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 ؛المسؤولية االجتماعية تنص على أن المؤسسات تقوم بتنفيذ برامج اجتماعية وذلك لزيادة أربحها -
ذلك بل كخصية، رجل األعمال المسؤول اجتماعيا هو الشخص الذي يهتم ليس فقط بمصلحته الش -

 ؛خرين في المؤسسةبمصلحة األفراد اآل
وهي مرتبة حسب األهمية، واألهداف األكثر أهمية هي  هداف المؤسسة من أهداف المستهلكأن أ  -

عى مقارنة بالمؤسسات المشابهة فالمؤسسة تس ،األهداف المستوحاة من التجارب السابقة للمؤسسة وأدائها
 ألهداف.عموما إلى تحقيق مثل أو أكثر من تلك ا

 " لعل: كالتاليللمؤسسات فقد عرفا المسؤولية االجتماعية  ،and parket   Eilbert (1973) ـ:أما بالنسبة ل   
لتطرق وهذا المفهوم يمكن ا، سن الجوارليها على أنها ح  إلنظر أفضل طريقة لفهم المسؤولية االجتماعية هي ا

ه باألشياء التي تفسد الجوار، ومن ناحية أخرى يمكن اعتبار نه يعني عدم القيام إليه من ناحيتين، من ناحية فإ
ففكرة المسؤولية االجتماعية تعني التزام قطاع  ،وارعلى أنه االلتزام الطوعي بالمساعدة في حل مشاكل الج

ور المناطق التلوث البيئي وتدهو التمييز العنصري  :مثل األعمال بالقيام بدور نشط في حل المشاكل االجتماعية
 .1حضرية"ال

 " المحاولة الجادة لحل المشاكل االجتماعية التي تسببها المؤسسة كليا أو :على أنها Fitch (1976)وعرفها    
 .2جزئيا"

: التعريف التالي Carollقدم  ،ومن خالل أبحاثه الكثيرة في مجال المسؤولية االجتماعية 1979وفي عام    
ع من األخالقية التي ينتظرها المجتموالقانونية و  التوقعات االقتصاديةألعمال تشمل "المسؤولية االجتماعية ل

 .3المؤسسات في فترة زمنية معينة"

إلى ظهور  هذا ما أدى ،بوجود اسهامات كثيرة في مجال المسؤولية االجتماعية ،لقد تميزت فترة السبعينيات   
وبعض هذه التعاريف أشارت إلى ضرورة اشراك األطراف ذات المصلحة لالستجابة  ،تعاريف كثيرة ومتنوعة

 لتوقعات المجتمع.

 

 

                                                           
1 Archie B. Carroll, op.cit, p 278 
2 Sarah Underwood and all, Social and sustainable entreprise : changing the nature of business, Emerald group 

publishing limited, copyright 2012, p123. 
3 Archie B. Carroll, op.cit,p 283. 
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 1980خالل فترة الثمانينات  للمؤسسات تعريف المسؤولية االجتماعية -4

" التزام المؤســسـات : على أنهاللمؤســســات المســؤولية االجتماعية  Thomas M. Jonesعرف  1980في عام    
هذا التعريف ، 1نة للمجتمع غير المساهمين، وإلى أبعد ما ينص عليه القانون"المجموعات األخرى المكو   اتجاه 

يعني من جهة أن االلتزام يجب أن يكون طوعيا، حيث أن الســـــلوك الذي يتأثر بالقانون ال يكون طوعيا، ومن 
 اتجاه المســـــــــــــاهمين، بل اتجاه الفئاتيمتد إلى ما وراء الهدف التقليدي  ن االلتزام يكون واســـــــــــــعاإجهة أخرى ف

 .2االجتماعية األخرى مثل العمالء، الموظفون، الموردون والمجتمع المحلي

ماعية " المسؤولية االجت :خر للمسؤولية االجتماعية وهو أنآ تعريفاالفترة خالل هذه  Carrollكما قدم الباحث    
أن تكون  ،ومالئمة اجتماعيا وأخالقياتعني التصرف بطريقة تكون مربحة اقتصاديا، ملتزمة قانونيا، وداعمة 

يعني أن الربحية وتطبيق القانون هي شروط أساسية لمناقشة القضايا األخالقية للمؤسسة، وإلى أي حد  مسؤوال
فيه بمساهمات من الوقت والمال، وبالتالي المسؤولية االجتماعية تتكون تدعم هذه المؤسسة المجتمع الذي تنشط 

 .3من أربع أبعاد: اقتصادية، قانونية، أخالقية وخيرية"

بيات في أدنظريته الشهيرة "نظرية أصحاب المصالح" وقد ظهر بعدا جديدا  Freemanوضع  1986في عام     
أصحاب المصالح تشمل كل من العمالء، المنافسون، وسائل ن إف Freeman ـ:ووفقا ل، المسؤولية االجتماعية

والذين يحتاجون إلى المشاركة الفعالة لتنفيذ المسؤولية  ،معاإلعالم، البيئة، الموردون، الحكومة والمجت
 .4االجتماعية

 1990التسعينيات  فترة في للمؤسسات المسؤولية االجتماعيةتعريف  -5

"، والذي يركز Triple Bottom Lineمفهومه الشهير " Elkington Jhonخالل فترة التسعينيات طرح الباحث    
المسؤولية و  )البيئة( المسؤولية االجتماعية )األفراد(، المسؤولية البيئية :قضايا وهي ةمن خالله على ثالث

 هي المؤسسة التي تسعى إلى تحقيق التنمية لذا يمكن اعتبار المؤسسة المسؤولة اجتماعيا ،5االقتصادية)الربح(
 االقتصادية، العدالة االجتماعية والحماية البيئية.

                                                           
1 Thomas M.Jones, Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined, California Management 

Review, Vol. 22, N. 2, 1980, P.P. 59-67. 
2 Andrew grane, and athers, the oxford handbook of corporate social responsibility, oxford university press, new 

york, 2008, p34. 
3 Archie B. Carroll, op.cit, p 286. 
4 Shafiqur Rahman, op.cit. p170. 
5 Adruan Henriques and Julie Richardson, the triple bottom line : does it all add up ?, london sterling.va, 2004, 

p17. 
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على Hopkins 1998حيث عرفها  ،كما ظهر خالل هذه الفترة المزيد من التعاريف للمسؤولية االجتماعية   
"تهتم بمعاملة األطراف ذات المصلحة بطريقة أخالقية ومسؤولة اجتماعيا، وهذه األطراف تكون موجودة  :أنها

 .1داخل المؤسسة وخارجها، كما أن التصرف المسؤول اجتماعيا يؤدي الى زيادة التنمية البشرية لهذه األطراف"

وقطاع األعمال، حيث يمنح المجتمع " عقد بين المجتمع  :على أنها Woodward-Clyde (1999)كما عرفها    
 .2هذه األخيرة تكون لها التزامات معينة وتتصرف بطريقة مقبولة"  فإنللمؤسسة ترخيص بالعمل وبالمقابل 

"العالقة العامة بين المؤسسة وأصحاب  :على أنها ،المسؤولية االجتماعية (1999)واخرون  Khouryوعرف    
ويشمل أصحاب المصالح كل من العمالء، المالك، المجتمع المحلي، الموظفون، الحكومة،  ،3المصالح"

 الموردون، والمنافسون.

 ،على النحو التالي " فكرة المسؤولية االجتماعية ،خالل هذه الفترة Caroll and Buchholtzوعرفها كل من    
تتطلب من الفرد أن ينظر إلى أعماله على أنها نظام اجتماعي متكامل، ويتحمل المسؤولية عن أثاره وأفعاله 

 .4في أي مكان من هذا النظام"

يتضح أن معظمها أكد على مشاركة ودور أصحاب المصالح في تعزيز المسؤولية  ،من خالل هذه التعاريف   
 .للمؤسسات االجتماعية

 21خالل القرن الواحد والعشرون للمؤسسات المسؤولية االجتماعية  تعريف-6

التي تضمن  ،" مجموعة الممارسات اإلدارية :المسؤولية االجتماعية على أنها Pinneyخالل هذه الفترة عرف    
 .5للمؤسسة التقليل من األثار السلبية لعملياتها على المجتمع، وزيادة التأثيرات اإليجابية إلى أقصى حد ممكن"

تتعلق بكيفية إدارة المؤسسة ألعمالها التجارية، مع إحداث  ،" المسؤولية االجتماعية إن:ف Baker ـ:أما بالنسبة ل
 .6أثر إيجابي على المجتمع"

                                                           
1-Michael Hopkins, Corporate Social Responsibility and International DevelopmentIs Business the Solution, 

Earthscan, London Sterling, VA, 2447,1998, pp 32-33. 
2 Mei Peng Low, Corporate Social Responsibility and the Evolution of Internal Corporate Social 

Responsibility in 21st Century, Asian Journal of Social Sciences and Management Studies ISSN: 2313-7401 Vol. 

3, No. 1, 56-74, Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia, 2016, p60. 
3Agata stachowicz-stamusch, Wolfgang amann, Academic social responsibility, copyright 2018, information age 

publishing Inc, p26. 
4 Shafiqur Rahman, op.cit. p171. 
5 Vlastelica Bakic and all, social responsibility and ethics of marketing and corporate communication, 

international symposium symorg, zlatibar serbia, june2012, p485. 
6 Poornima M.charantimath, Total quality management, copyright drling kindersly,india pvt.ltd, pearson, second 

edition,2011, p93. 
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" اإلجراءات التي تعزز بعض الخير االجتماعي، بما يتجاوز  :على أنها Mc Williams and Siegel وعرفها 
 .1مصالح المؤسسة وما يتطلبه القانون"

المسؤولية االجتماعية هي كيفية تعامل المؤسسة مع موظفيها وجميع " :أن Jackson and Hawkerويرى كل من 
 .2أصحاب المصالح والبيئة"

 ،لمؤسساتل كانت معظم تعاريف المسؤولية االجتماعية ،اإلشارة إلى أنه خالل القرن الواحد والعشرون وتجدر    
 :3يلي   صادرة عن منظمات وهيئات دولية نذكر بعضها فيما

 التزام هي ،مؤسساتلل االجتماعية المسؤولية " المستدامة: التنمية أجل من لألعمال العالمي لسلمجا تعريف -
 تحسين ذاته الوقت وفي االقتصادية، التنمية في وبالمساهمة األخالقي، بالسلوك المتواصل األعمال منظمات

 عامة". تمعلمجوا المحلية تمعاتلمجا عن وأسرهم فضالا  العاملة القوى  حياة نوعية

 التجارية األعمال ممارسات للمؤسسات االجتماعية المسؤولية األعمال: " تعني لقادة الدولي تعريف المنتدى -
م  مت، والبيئة تمعلمجوا الموظفين أخالقية، واحترام مبادئ والقائمة على والشفافية، باالنفتاح المتسمة  تلك وص 

 المساهمين". إلى إضافة عامة، للمجتمع مستدامة قيمة إلتاحة المسؤولية

 على أنشطتها بإدارة الطوعي مؤسساتال هي التزام ،الدولية: " المسؤولية االجتماعية التجارية تعريف غرفة -
 مسؤول". نحو

 التنمية في باإلسهام األعمال قطاع التزام هي ة للمؤسساتاالجتماعي المسؤولية"الدولي:  تعريف البنك -
 تحسين أجل من عامة تمعلمجوا المحلي تمعلمجوا وأسرهم، الموظفين، مع المستدامة، وبالعمل االقتصادية

 السواء". على والتنمية األعمال قطاع بأساليب تفيد م،تهحيا نوعية

 التي المالئمة األعمال فعالية مؤسساتال مسؤولية االقتصادية: "تشمل والتنمية التعاون  تعريف منظمة -
 ا".تهذا األعمال بأنشطة مؤسساتال لمسؤولية األساسي ويتعلق العنصر ،فيها تعمل التي تمعاتلمجا مع تطورها

هو تعريف  ،والتي تعتبر األكثر شعبية واألكثر استخداما ،التي ظهرت في هذه الفترةومن بين أهم التعاريف    
 .20014" عام " الكتاب األخضر :ـاللجنة األوربية الذي ورد في كتابها المعنون ب

                                                           
1 Ibid, 
2 Mei Peng Low, Op.cit, p61 

 ،الراھنة والقضايا االتجاھات :المجتمع على الشركات بتأثير المتعلقة البيانات ، كشفوالتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر3
 .29-27 ص ص ، 2004سويسرا، جنيف،

4 Bruno Boidin, Nicolas Postel, Sandrine rousseau, la responsabilité sociale des entreprises une perspective   

institutionnaliste, presses universitaires du septentrion, ville neuve d’ASCQ, France, 2009 p90. 
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 ،"هي األخذ بعين االعتبار وبصفة طوعية مؤسساتن المسؤولية االجتماعية للإف ،فحسب اللجنة األوربية  
أثناء أدائهم ألنشطتهم التجارية، وكذلك في عالقاتهم مع  ،االهتمامات االجتماعية والبيئية من طرف المؤسسات

المطابقة لكل ما هو التزامات قانونية سارية  فالمسؤولية االجتماعية ال تعني فقط ،األطراف ذات المصلحة
في بشري وفي البيئة و الستثمار في الرأسمال الويكون با ،أبعد من ذلك المفعول، ولكن أيضا الذهاب إلى ما هو

 .1األطراف ذات المصلحة" معالعالقات 

 على مر العقود الماضية والعقد الحالي، للمؤسسات، من خالل استعراضنا لتعاريف المسؤولية االجتماعية   
ية التي عالحظنا أن هذه المسؤولية تطورت بتطور المؤسسات وأنشطتها، وتطور البيئة االقتصادية واالجتما

ا على أنها واجب االلتزام اتجاه المجتمع، تم تأكيد هذ نظر للمسؤولية االجتماعيةفبعد أن كان ي   ،تنشط فيها
د عالقة بين المؤسسة والمجتمع، فهذا األخير يمنح لها ترخيص للعمل وبالتالي عليها االلتزام من خالل إيجا

 .تها اإليجابية على هذا المجتمعاألخذ بعين االعتبار نتائج تأثيراتها السلبية ومحاولة تعظيم تأثيرا

ظهور توجه  ت إلىد  والتي أ ،كما الحظنا أن فترة السبعينيات والثمانينات تميزت بكثرة االسهامات النظرية   
جديد، أال وهو اشراك أصحاب المصالح لالستجابة لتوقعات المجتمع، وأصبحت معظم تعاريف المسؤولية 
 االجتماعية منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا تؤكد على مشاركة أصحاب المصالح في تعزيز المسؤولية االجتماعية

 . للمؤسسات

ي " مجموعة االلتزامات الطوعية الت:مما سبق يمكن اقتراح تعريف موجز للمسؤولية االجتماعية مفاده أنها    
المؤسسة اتجاه كل األطراف ذات المصلحة، بما في ذلك البيئة والمجتمع، والتي وسياسة تحدد استراتيجية 
اءلة عن طريق التحلي بمبادئ المس ،اإلى تحسين نوعية الحياة وحماية البيئة والحفاظ عليه تهدف من خاللها

ن المسؤولية إوبالتالي ف ،ال وهو تحقيق الربحأجدت من أجله والشفافية، دون التخلي عن الهدف األساسي الذي و 
االجتماعية هي المسؤولية التي تسمح بالتوفيق بين األهداف االقتصادية، االجتماعية والبيئية بهدف تعظيم 

 واشباع رغباتهم".منفعة أصحاب المصالح 

 

 

 

                                                           
1 Commission des communautés européennes, livre vert, promouvoir le cadre européen pour la Responsabilité 

Sociale des Entreprises, 2001, page 7. 
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للمؤسسات المطلب الثاني: وجهات النظر المختلفة حول المسؤولية االجتماعية   

ر ، ي  للمؤسسات إن تتبع التطور التاريخي لمفهوم المسؤولية االجتماعية      مختلفة  ن هناك وجهات نظرأظه 
 ام كما أنه ال يزال هناك جدل أكاديمي مستمر حول عمال،األبشأن العالقة بين المسؤولية االجتماعية وقطاع 

د وإنما هذا النقاش ليس بالشيء الجدي الربحية،إذا كان صناع القرار في المؤسسات يهتمون بقضايا أخرى غير 
 : ين هماتلفة يجب التطرق إلى اتجاهولفهم وجهات النظر المخ ،نفسه المسؤولية االجتماعيةهو قديم قدم مفهوم 

والذي جاء به أنصار ومؤيدو المسؤولية االجتماعية، وهم يعتقدون أن المؤسسات قادرة  األول: االتجاه -   
وعادة ما يستند ، 1على تحقيق الربح وزيادة النجاح على المدى الطويل عن طريق تحليها بالمسؤولية االجتماعية

سات على أنه ينبغي على مديرو المؤسوالتي تنص  ،أنصار المسؤولية االجتماعية إلى نظرية أصحاب المصلحة
 ،على رفاهية المؤسسة أكبرالتي يمكن أن تؤثر بشكل ، 2تراعي مصالح جميع أصحاب المصلحة اتخاذ قرارات

 وإنما كذلك الموظفون، الزبائن، المجتمع المحلي، الحكومة، البيئة ...إلخ. ،ليس فقط أصحاب المال

المعارضون للمسؤولية االجتماعية، والذين يرون أن المسؤولية االجتماعية والذي جاء به الثاني:  االتجاه -   
وعادة ما يستند  ،3شتت المؤسسات عن الدور االقتصادي التي وجدت من أجله وهو تحقيق الربحلهي وت  سوف ت  

التي  تأصحاب هذا االتجاه إلى نظرية تعظيم القيمة، والتي تنص على أنه ينبغي على المديرين اتخاذ القرارا
 .4وقية للمؤسسة على المــدى الطويلتسمح بزيادة إجمالي القيمة الس

 :للمؤسسات يلي بعض الحجج التي قدمها كل من مؤيدو ومعارضو المسؤولية االجتماعية فيماو 

 أنصار المسؤولية االجتماعيةأوال: 

 يؤكد على أن األهداف االقتصاديةمن أهم أـنصار المسؤولية االجتماعية، ولكنه  اواحد Keith Davisعتبري     
أن الوظائف االقتصادية  Davisويقول ،وإال سوف تفقد المؤسسة سبب وجودها ،للمؤسسة يجب أن تأتي أوال

 . 5اقتصاديةولكن هذا ال ينفي وجود وظائف ومسؤوليات غير  ،هي األكثر أهمية بالنسبة للمؤسسة

                                                           
1 Frank den Hond and all, Managing corporate social responsibility in action : talkiing, doing and measuring, 

corporate social responsibility series, ashgate publishing, 2007, p25 

Value maximization, stakholder theory and corporate objective function, business ethics Michahel. C Jensen,  2

quarterly, vol12 no2, apr2002, pp 235-256, philosophy documentation center, 2012, p236 

, op.cit. p25Frank den Hond and all 3 

Michahel. C Jensen, op.cit. p236 4 
5Keith Davis, can business afford to ignore social responsibilities ?, california management review, vol2. N 3, 

spring 1960, p76. 
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سنرى كما  للمسؤوليات Carroll هرمل ووفقا ،لمسؤولية االجتماعيةالمؤيدين لكذلك من بين  Carrollيعتبر   
حيث نجد أن المسؤولية االقتصادية تأتي في  Keith Davisتماشى مع فكرة ت Carrollنالحظ أن أفكار  ،الحقا

 كذلك يرى أن الوظائف االقتصادية تعتبر األكثر أهمية. Carroll فإن أسفل الهرم وبالتالي

Post  Sachs and  النظرة  ، حيث يتحدثان عنللمؤسسات كذلك يعتبران من بين المؤيدين للمسؤولية االجتماعية
 ؤسسةمحاب المصالح تفترض أن قدرة ال" النظرة الجديدة ألص :أن ؤكدان علىوي ،الجديدة ألصحاب المصالح

حاب قتها مع أصتحدد بعالومن ثم قيمتها على المدى الطويل، ت ،على توليد ثروة مستدامة مع مرور الوقت
وبالتالي نجد أن الباحثان يريان أن التركيز على مصالح المساهمين وحده لن يكون كافيا لزيادة  ، 1المصلحة"

 النجاح على المدى الطويل.

لمحة عامة عن  Keith Davisلمسؤولية االجتماعية، يستندون إلى مجموعة من الحجج، وقد قدم أنصار اإن   
التي  ويمكن القول أن الحجج ،1973في مقال نشره في عام مؤسسات قة بالمسؤولية االجتماعية للالحجج المتعل

 :2الحجج هذه يلي بعض وفيماال تزال محل نقاش إلى يومنا هذا كما سنرى الحقا  Davisقدمها 

 ،هذه الحجة على ان إنفاق المال على البرامج االجتماعية تنصالطويل: الذاتية على المدى  المصلحة- 1
ه توجد فالفكرة هنا هو أن، ليها بالفائدة على المدى الطويللمؤسسة حيث يعود عاهو في الواقع في مصلحة 

صلة قوية بين المؤسسة والمجتمع، ومن خالل البرامج االجتماعية التي تقوم بها المؤسسة سوف يتم خلق 
  األعمال.بالتالي توفير بيئة أفضل لممارسة و  ،مجتمع أفضل

 وحتى تستطيع تحقيق ذلك يجب عليها أن ،إن كل مؤسسة تسعى إلى تعزيز صورتهاالمؤسسة:  صورة- 2
  مهمة.ظهر دعمها لألهداف االجتماعية والتي يجدها أفراد المجتمع ت  

" المؤسسة تستطيع ضمان بقائها من خالل تقديمها خدمات  :فإن Keith Davisحسب المؤسسة:  بقاء- 3
 بموجبه المجتمع رخصة لوجود المؤسسة، يعطي ،والمجتمعقيمة للمجتمع، حيث أنه يوجد عقد بين المؤسسة 

ك فإذا لذل ،ى توقعات المجتمعإن لم ترقى هذه المؤسسات إلى مستو ، ويمكن تعديل هذا العقد في أي وقت
ا حتياجات المجتمع وإعطاءه مفإنها يجب أن تستجيب ال ،حفاظ على وجودها وقوتهاالمؤسسة في ال ترغب
 ". يريد

هذه الحجة بكل الحجج السابقة، فإذا استطاعت المؤسسة تحقيق مصلحتها  تتعلقالمساهمين:  مصالح-4
  مين.المساهالذاتية على المدى الطويل، وتحسين صورتها، وضمان بقائها، فهذا كله يصب في مصلحة 

                                                           
 .Smissen, op.cit,p20Lisbert Van Der  1 

2  Keith Davis, The Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities, op.cit, pp 313-317 
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حيث أنه إذا كان رجال األعمال يشاركون في السلوك المسؤول اجتماعيا من تجنب اللوائح القانونية:  – 5
فإن هذا سوف يؤدي إلى عدم تدخل الحكومة بفرض قوانين ولوائح جديدة، والتي قد تكون مكلفة  ،تلقاء أنفسهم

 للمؤسسة وتقيد أحيانا مرونتها في صنع القرار.

هنا هو أن عمليات المؤسسة عرضة لمجموعة من القيود والمعاير الثقافية،  الفكرةالثقافية: بالمعايير  االلتزام-6
ير في تغيرت المعاي وبالتالي إنقوية لتحديد السلوك،  داة على أن هذه المعايير تعتبر أ Keith Davisويؤكد 

ة فإذا تحرك المجتمع نحو معايير المسؤولية االجتماعي ،المجتمع يجب على رجال األعمال تكييف سلوكهم وفقها
 كما هو الحال اآلن، فإنه على رجال األعمال التوجه ال محالة نحو هذه المعايير. 

واء بل ال بد من معالجتها س ،إن المشاكل االجتماعية لن تختفي من تلقاء نفسهاخير من العالج:  الوقاية-7
سن تجنبها ومعالجتها سريعا إن وجدت حيث أن تأجيل التعامل معها قد األن أو في وقت الحق، ومن المستح

 يؤدي إلى هدر الكثير من الوقت والجهد والمال في المستقبل.

 :للمؤسسات ثانيا: المعارضون للمسؤولية االجتماعية

يشير ، حيث Levitt  هو الباحث والذي ظهر في وقت مبكرللمسؤولية االجتماعية، من بين المعارضين    
إلى أخطار المسؤولية االجتماعية، وهو يعتقد أن المسؤولية االجتماعية تؤدي إلى  1958في مقال نشره عام 

تمرار إن لم االسستكون لديها فرصة أكبر للبقاء و  " االعمال التجارية :ويقول أن ،تعريض دافع الربح للخطر
لمدى الطويل هو الهدف المهيمن في الممارسة أي إذا كان تعظيم الربح على ا ،يكن هناك هراء حول أهدافها

سسات ؤ أن االهتمام برعاية ورفاهية المجتمع هو من واجب للحكومة، والم الباحث ويعتقد، العملية والنظرية"
 .1ية فقطليجب أن تهتم بالجوانب الما

ضح ويت ،التجاريةمن أهم المعارضين لدمج المسؤولية االجتماعية في الممارسات Milton Friedman ويعتبر   
كما  ،2"المسؤولية االجتماعية لألعمال التجارية هي زيادة أرباحها" 1970عنوان أحد أعماله عام  من خاللذلك 

قائال " يمكن لبعض االتجاهات أن تهدم تماما  1962رأيه بوضوح قبل ذلك عام  Milton Friedmanصا  
مثل قبول مسؤولو المؤسسات للمسؤولية االجتماعية بدال من خلق الكثير من األموال ألصحاب  ،أسس مجتمعنا

 .3األسهم "

                                                           
1 Theodore Levitt, the dangers of social responsibility, haward business review, october 1958, p49. 
2 Milton Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, op.cit, p 1.6 
3 Milton Friedman, capitalism and freedom, 40th anniversary edition, the university of chicago press, copyright 

2002, originally published 1962, p133. 
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يث يرى أن المدير بين أصحاب العمل والمديرين )المسيرين(، ح Friedmanيميز  1970وفي مقال له عام  
و بالتالي فهو يتحمل مسؤولية مباشرة تجاهه، هذه  ،عتبر كموظف عند صاحب العملي   مؤسسةالتنفيذي لل

مادام  ،والتي عادة ما تكون جمع أكبر عدد ممكن من المال ،المسؤولية تنطوي على إدارة األعمال وفقا لرغباته
هذا الهدف يتالءم مع القواعد األساسية للمجتمع، سواء تلك التي ينص عليها القانون أو تلك المتجسدة في 

ن بغض النظر ع ،، وبطبيعة الحال قد يكون ألرباب العمل أهداف أخرى غير تحقيق األرباح1قيالعرق األخال
ك المدير التنفيذي يعتبر وكيل المال نأ"هو قضية أهداف أصحاب العمل أو المالك، فإن الفكرة األساسية هنا 

 ."ماتجاههومسؤوليته األساسية تكون 

د وتصرفاته كشخص في ح ،تصرفات الشخص في دور مديرعلى أنه يجب التمييز بين  Friedmanويؤكد 
له لبعض كأن يكرس جزءا من دخ أو ،، على سبيل المثال لعائلتهأخرى قد يكون لديه مسؤوليات  فكشخص، ذاته

 ففي هذه الحالة هو ال يعمل كوكيل ولكن ،وال بد من تمييز هذا الوضع عن السابق ،المسؤوليات االجتماعية
اقتهم التي ط باعتباره شخص مستقل فهو ينفق أمواله الخاصة وطاقته ووقته، وليس أموال المالك أو وقتهم أو

 . 2لألعمال التجارية" تتعاقد بتكريسها ألغراضهم " ولذلك فإن هذه المسؤولية للفرد وليس

 المؤسساتأن  يعنيال  ،Friedmanأن المنطق الذي تحدث عنه  إلى Kramer Porter andيشير كل من    
 ولكن االعتقاد هنا هو أن المسؤولية االجتماعية ال ينبغي ،ال ينبغي أن تسهم في تحقيق المنفعة االجتماعية

أن تدرج في الممارسات التجارية، ألن قطاع األعمال يساهم بالفعل في المجتمع من خالل تحقيق الربح، حيث 
وإن هذا  ،، وتدفق الضرائب... إلخواالستثماراتيؤدي توليد األرباح بدوره إلى زيادة أجور العمال والمشتريات 

Adam Smith لـقاد يتماشى مع فكرة اليد الخفية عتاال
3.    

   Jensen (2002)  النقاد المعارضين للمسؤولية االجتماعية، وهو يعتقد أن المسؤولية االجتماعية يعتبر من بين
األعمال تساهم في بالفعل في المجتمع عن طريق تحقيق  هذه ألن ،ال ينبغي أن تدمج في األعمال التجارية

تشير إلى أن الرفاه االجتماعي يزيد كلما م الدراسات في االقتصاد والمالية، األرباح، وهو يؤكد على أن معظ
أنه سعيا منها للنجاح فإن المؤسسات  Jensenويعتقد  ،صادية لقيمتها السوقية اإلجماليةزاد تعظيم المؤسسات االقت

إذن  ،عليها معالجة عدة قضايا أو أبعاد، ومنطقيا فإنه من المستحيل تعظيم أكثر من بعد في نفس الوقت
ستكون هناك دائما مفضالت، وهو يؤكد أن تعظيم القيمة السوقية اإلجمالية للمؤسسة هي االختيار الموضوعي 

 .4الذي يمكن أن يحل مشكلة االختيار بين األبعاد المتعددة

                                                           
1 Milton Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, op.cit, p 1 
2 Ibid, p2 
3 Lisbert Van Der Smissen, op.cit, p23 
4 Michael C.Jensen, value maximization, stakholder theoryvand the corporate objective function, business 

ethics quarterty, vol12, no2, APV2002, PP 235-256, philosophy documentation centery, p239. 
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نحاول سرد بعض الحجج التي استند  سوف Levit ،Friedman ،Jensen :شة وجيزة ألفكار كل منبعد مناق  
 :1إليها هؤالء المعارضون للدفاع عن وجهة نظرهم

هو المذهب االقتصادي الكالسيكي، والذي للمؤسسات، األكثر شيوعا ضد المسؤولية االجتماعية  الحجة-1
لهذا المذهب فإن األعمال التجارية لها وظيفة واحدة وجدت من أجلها وهي الوظيفة  الربح، وفقامفاده تعظيم 

 قياس النجاح يكون باستخدام القيم االقتصادية كمعيار. فإناالقتصادية، لذلك 

دا جهناك حجة ثانية تتعلق بتكاليف االلتزام االجتماعي، حيث أن البرامج االجتماعية تكون مكلفة  – 2 
لبرامج وتكتسي التكاليف اإلضافية ل ،نفق بحكمةها عادة موارد كبيرة لكنها محدودة ويجب أن ت  لدي والمؤسسات

 األرباح.االجتماعية درجة كبيرة من األهمية خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تحقق القليل فقط من 

عديد من رجال من بين األسباب التي تحول دون التعامل مع أهداف المسؤولية االجتماعية، هو أن ال – 3 
 ،اديةاألساس اقتص هي فيتوقعات رجال األعمال ومهاراتهم  ،األعمال ال يكونون مؤهلين للقيام بهذه المهمة

، لذلك فهم يفتقدون إلى المهارات الالزمة والتصورات التي ماعيةدربون على متابعة األهداف االجتوهم غير م  
  .وخيمةيتعاملون بها مع القضايا االجتماعية، وإذا اضطروا للقيام بذلك فإن هذا قد يؤدي إلى عواقب 

عن دورها االقتصادي وتضعف دورها في  المؤسساتسوف تشتت  للمؤسسات،المسؤولية االجتماعية  أن – 4
 .واالجتماعيك سوف يكون أداءها نسبيا في كال البعدين االقتصادي ونتيجة لذل ،السوق 

جتماعية البرامج االفالمسؤولية االجتماعية،  الحجج ضدإضعاف ميزان المدفوعات الدولي هو كذلك من بين  – 5
ن طريق ع سيتم استردادهاوسوف يبحثون عن سبيل السترداد تلك التكاليف وعموما  ،مكلفة لرجال األعمال

إضافتها لسعر المنتج، والمشكلة أنه مع ارتفاع األسعار فإن األعمال سوف تفقد بعض القدرة التنافسية في 
 البيئة الدولية وبالتالي مبيعات أقل على الصعيد الدولي. 

 ،بعضهما البعضعدم المساءلة"، ويقول أن المساءلة والمسؤولية يتماشيان مع إلى حجة " Davisيشير  – 6
 ليس لديهم مساءلة مباشرة من هألن ،ذا يعني أنه ال ينبغي إعطاء رجال األعمال المسؤولية اتجاه المجتمعه

 هذا المجتمع. طرف

هي أن المشاركة االجتماعية لقطاع األعمال قد تفتقر  ،من بين الحجج كذلك ضد المسؤولية االجتماعية – 7
 إلى نطاق دعم واسع من طرف أفراد المجتمع.

                                                           
1Keith Davis, The Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities, op.cit pp 317-321 
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8- Jones and jereeBen  وهي أن المسؤولية االجتماعية غامضة ومبهمة لكي تكون  ،إلى حجة أخرى  أشارا
 . ؤسساتكما يؤكدان أن المسؤولية االجتماعية واسعة جدا في نطاقها لتكون ذات صلة بالم ،1مفيدة

ما أدى والمفكرين، ممما سبق يتضح أن مفهوم المسؤولية االجتماعية كان محل جدل ونقاش بين الباحثين    
ة سوى تكاليف إضافية، حيث يرى المعارضون أنها ليست إلى اختالف وجهات النظر حول هذه المسؤولي

له المؤسسة جتتحملها المؤسسة، وأنها تشتت المسيرين في سعيهم نحو تحقيق الهدف األسمى الذي وجدت من أ
 ها وإن كانت تحمل المؤسسة تكاليف على المدىفي حين يرى أنصار هذه المسؤولية أن ،أال وهو تحقيق الربح

إال أن هذا سوف يعود عليها وعلى المجتمع بفوائد كثيرة على المدى الطويل، وانه رغم أهمية البعد  ،القصير
إال أن هذا لن يمنعها من اتخاذ مبادرات اجتماعية  ،البعد ذو األولوية بالنسبة للمؤسسة هواعتبار االقتصادي 

 تعود بالفائدة عليها وعلى المجتمع الذي تعمل فيه. 

وفي ظل تعقيد البيئة الخارجية وشدة المنافسة، أصبح إدراك  ،ونرى نحن أنه في ظل تنامي وعي المجتمع   
زيادة و سة من خالله تحسين صورتها، المؤسسة لمسؤوليتها االجتماعية خيارا ال بد منه، حيث تستطيع المؤس

وإنما  ،قدرتها التنافسية وضمان استمرارية نشاطها، هذا ال ينفي سعي المؤسسة نحو تحقيق أهدافها االقتصادية
  محاولة التوفيق بينها وبين كل من األهداف االجتماعية والبيئية.

التي تستطيع  ،قد يمنح لها العديد من االمتيازات ،تبني المؤسسات لمفهوم المسؤولية االجتماعية فإنوبالتالي    
االستفادة منها لصالحها ولصالح المجتمع الذي تعمل فيه في نفس الوقت، وهذا ما استطاعت تأكيده كبريات 

التي  ،(Body Shop ،Ben and Jerry ،Johnson and Johnsonعلى غرار مؤسسات ) المؤسسات العالمية
 ها اليومية. تها وأنشطتاوضها تجربة إدماج المسؤولية االجتماعية في استراتيجينتيجة خ ،سمعة ممتازة توضع

، مبادئها وفوائدها للمؤسسات المسؤولية االجتماعية أبعادالمطلب الثالث:    

ار ثفي ظل تنامي مفهوم المسؤولية االجتماعية، وتعدد وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لهذا المفهوم، ي    
 التساؤل حول أبعاد هذه المسؤولية، والفوائد التي يمكن أن تجنيها المؤسسة جراء تبنيها لهذه المسؤولية. 

 للمؤسسات أبعاد المسؤولية االجتماعية أوال:

من وضع لها  وأول لمؤسسات،ل االجتماعية للمسؤولية شامال تعريفا أعطى من أول Caroll الباحث يعتبر
 المسؤولية وهي، للمؤسسات بين أربعة أبعاد رئيسية للمسؤولية االجتماعية  Carrollاألسس النظرية، وقد ميز 

                                                           
1 Thomas M.Jones, Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined, op.cit, p60. 
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هذه المسؤوليات   Carrollالخيرية، وقد مثل  والمسؤولية األخالقية المسؤولية، القانونية المسؤولية ،االقتصادية
 :في هرم والشكل الموالي يوضح ذلك

 للمسؤولية االجتماعية carollهرم  :(1-1)الشكل 

    

 المسؤولية                                                 

 الخيرية                                                  

 سهم التصرف كمواطن صالح ي                                         

 في تحسين نوعية الحياة في المجتمع                                    

 المسؤولية األخالقية                                        

 تعمل ما  فإنها ،األخالق في قراراتها ؤسسةعندما تراعي الم                         

 وتتجنب اإلضرار بالفئات المختلفة ،صحيح وحق وعادل هو                         

 المسؤولية القانونية          

 صحيح أو خطا في المجتمع وتمثل  وما هتعكس  مرآة طاعة القوانين: القوانين هي             

 العمل األساسية   قواعد                                    

 المسؤولية االقتصادية                                        

 هذا يمثل قاعدة أساسية للوفاء بالمتطلبات األخرى  فإنتحقق ربحا  المؤسسةكون              

 
Source : Ariche B. Carroll, The pyramid of Corporate Social Responsibility Toward the Moral management of 

organizational Stakeholders, Business Horizons, Indiana University, July / August 1991, P42. 

 :1وقد فصل كارول هذه المسؤوليات األربعة كالتالي

سبب وجود المؤسسة هو تقديم منتجات وخدمات لتلبية  نفإ ،Carrollـ: بالنسبة ل: المسؤولية االقتصادية -1
لخدمات اتصادي، من خالل تقديم المنتجات و أساسي اقبشكل  متطلبات المستهلكين، إذن فدور المؤسسة هو

مؤسسة مدارة ن لم تكن الإ، فلها ، وهذه هي المسؤولية األولى بالنسبةهاالربح لضمان استدامة نشاطوتحقيق 
يكون باستطاعتها ممارسة األعمال الخيرية، والسعي وراء  لن ،األرباحبطريقة فعالة تسمح لها بتحقيق 

                                                           
1Ariche B. Carroll, The pyramid of Corporate Social Responsibility Toward the Moral Management of 

Organizationa, Stakeholders, Business Horizons, Indiana University, July / August 1991, P. 42. 
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رغبات أصحاب المصالح في المؤسسة،  بإشباعوترتبط المسؤولية االقتصادية ايضا  ،أهداف اجتماعية
يرغبون في وظائف مستقرة ومدفوعة األجر،  والموظفون فالمساهمون يرغبون في الحصول على األرباح، 

والمستهلكون يرغبون في الحصول على منتجات ذات جودة عالية، والدولة ترغب في الحصول على 
ن تفي بمسؤولياتها أأن المجتمع يطالب المؤسسات ب يعتبر Carroll وبالتالي ،ضريبية ...إلخئدات الالعا

 .االقتصادية
،     Carrollالقانونية البعد الثاني للمسؤولية االجتماعية في نموذج   تشكل المسؤوليةالمسؤولية القانونية:  -2

اسيا عندما يتعلق سأوان احترام القانون يعتبر  فالمسؤولية القانونية للمؤسسة تعني أنها تعمل وفقا للقانون،
ا االقتصادية هدافهأ لمجتمع يتوقع من المؤسسة متابعة ا فإنمر بالمسؤولية االجتماعية، ووفقا لهذا البعد األ

 وتجدر اإلشارة هنا إلى أن القانون يحاول رسم حدود ،وفقا لالطار القانوني و المؤسسي واحترام قواعد اللعبة
المسؤوليات القانونية تكون مطلوبة من طرف  فإنولهذا  ،ما هو أخالقي دال يحدما هو مقبول ولكن 

 المجتمع.
يات وعمل بإجراءاتجبر المؤسسات على القيام هذه المسؤولية ت   فإن Carrollـ: ل وفقا األخالقية:المسؤولية  -3

ات قانونية، وتمثل هذه االجراء بأحكامليها على أنها جيدة وعادلة ونزيهة، حتى لو لم تكن مقيدة ينظر إ
 ،توقعات أصحاب المصالح، والتي قد تدفع الحكومات إلى سن لوائح وقوانين محددة استجابة لهذه التوقعات

ار داة لتغيير اإلطو أف األخالقية من قبل المؤسسات هوفي هذا السياق يمكن اعتبار أن تحقيق األهدا
بما يوافق رغبات أصحاب المصالح وبالتالي تحسين السلوك العام للمؤسسة  ،القانوني والمؤسسي باستمرار

 في المجتمع.      
وهي المسؤولية  ،لمسؤولية االجتماعيةلنجد المستوى الرابع  Carrollفي قمة هرم الخيرة:  المسؤولية -4

ألخرين وضاع ان أيالخيرية، فالعمل الخيري هو البعد الذي يهتم أساسا في حب الخير للناس، أي تحس
أن المسؤولية الخيرية هي كل اإلجراءات  Carrollيعتبر ،بدمج هذا البعد في هرمه ،دون انتظار المقابل

تمع المحلي والمجالمجتمع و  ،وظفينالتي يتم اتخاذها من طرف المؤسسة بهدف تحسين نوعية حياة الم
ن هذه المسؤوليات تعتبر أقل أهمية مقارنة بالمسؤوليات األخرى لكنها مرغوبة إف Carroll لــ وبالنسبة ،عامة

 من طرف المجتمع.
يتضح لنا أن المسؤولية االجتماعية تشتمل عل أربع مسؤوليات، وتعتبر  Carroll من خالل قراءتنا لهرم   

كل هذه المسؤوليات مرغوبة ومطلوبة من طرف المجتمع، إال أنها تتدرج في األهمية سواء بالنسبة للمؤسسة 
اح بأو بالنسبة للمجتمع، فالمسؤولية االقتصادية تعتبر األكثر أهمية باعتبارها تسمح للمؤسسة بتحقيق األر 

رغبات المستهلكين عن طريق توفير المنتجات والخدمات  بتلبية حها على عوامل اإلنتاج، كما تسموتوزيع
بالجودة المطلوبة، تليها المسؤولية القانونية والتي تعتبر كمنظم للحياة االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي فقد 
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ي ألخالقية والتي تسمح بتحسين سلوك المؤسسة ففي المستوى الثاني، ثم تليها المسؤولية ا Carrollصنفها 
المجتمع، كما قد تسمح بتغيير األطر القانونية والتشريعية بما يتوافق ومتطلبات هذا المجتمع، ثم في األخير 

ال أنها مرغوبة إ ،والتي تعتبر األقل أهمية مقارنة بالمسؤوليات األخرى  ،وفي قمة الهرم نجد المسؤولية الخيرية
 لمجتمع فهي تسمح بتحسين نوعية الحياة فيه وزيادة رفاهيته.من طرف ا

 للمؤسسات ثانيا: مبادئ المسؤولية االجتماعية 

ه ذدئ أساسية تشمل معا جميع أنشطة هعند تناول موضوع المسؤولية االجتماعية، نجد أن هناك ثالث مبا   
 :1المسؤولية وهي

 االستدامة: -1
لمستقبل، المتاحة في ا على الخيارات ،واإلجراءات المتخذة في الوقت الحاليتتعلق االستدامة بأثر العمليات    

فراط في استخدام الموارد المتاحة حاليا قد يؤدي إلى نفادها مستقبال، وبالتالي سنكون هنا بحاجة حيث أن اإل
ولكن  ،بعيد نسبيال الإلى بدائل للقيام بالوظائف التي تؤديها هذه الموارد، قد يكون هذا في مرحلة ما في المستقب

يف تكلفة الحصول عليها ستزيد، وبالتالي زيادة التكال فإنما يثير القلق هو أنه كلما استنزفت هذه الموارد 
 التشغيلية للمؤسسة. 

يجب عليها األخذ بعين االعتبار  ،االستدامة تعني ضمان أن المؤسسة كجزء من نظام اقتصادي واجتماعي   
أثار أعمالها على الخيارات المستقبلية، وبالتالي يمكن للمؤسسة أن تحقق هذا المبدأ عن طريق التخطيط لمستقبل 

 قد يفتقر للموارد المطلوبة حاليا، وزيادة الكفاءة في الطريقة التي تستخدم بها هذه الموارد. 

 المساءلة: -2
باعتراف المؤسسة بأثار عملياتها على البيئة الخارجية، وتحمل مسؤولية هذه األثار، وذلك تتعلق المساءلة    

ني المؤسسة للمسؤولية ن تبإح عنه لكل األطراف ذات المصلحة. عن طريق التقدير الكمي لها واإلفصا
بأعمالها،  سةهو االعتراف أن أصحاب المصالح يتمتعون بسلطة التأثير على طريقة قيام المؤس، االجتماعية

األداء  المساءلة تستلزم تطوير نظام مناسب لقياس فإنذلك ، لواتخاذ قراراتها وتبرير نتائج وأثار هذه القرارات
واإلفصاح عن هذا األداء، قد يكون هذا مكلفا بالنسبة للمؤسسة ولكنها تسعى جاهدة إلى أن تكون  ،االجتماعي

 المنافع أكبر من التكاليف.

 

                                                           
1David crowther, Guler Aras, corporate socil responsibility,ventus publishing APS, bookboon.co.uk, 2008, p 14-

15, disponible sur le site https://kantakji.com/media/3473/z126.pdf, consulté le 15/02/2017. 

https://kantakji.com/media/3473/z126.pdf
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 الشفافية: -3
أنه يجب على المؤسسة أن تتحلى بالشفافية في قراراتها وأنشطتها التي تؤثر على  ،تعني الشفافية كمبدأ   

البيئة الخارجية، وذلك من خالل اإلفصاح الواضح والدقيق والتام، كما يجب أن تكون المعلومات متاحة لكل 
 ،بم هذه المعلومات في الوقت المناسويجب أن تقد ة،األطراف المتأثرين أو المحتمل تأثرهم بعمليات المؤسس

وبالتالي فالشفافية تكتسي أهمية بالغة لمستخدمي  ،1وأن تكون فعلية ومتاحة على نحو واضح وموضوعي
 .المعلومات وهي مكملة للمبدأين األنف ذكرهما

 االجتماعية للمؤسساتثالثا: فوائد المسؤولية 

ديد من إال أن الع كما تطرقنا لهل سابقا، المسؤولية االجتماعيةرغم تعدد وجهات النظر المؤيدة والمعارضة    
 ر منها:ونذك ،الدراسات أشارت إلى الفوائد التي يمكن أن تجنيها المؤسسات جراء تبنيها لهذه المسؤولية

هو  ،: إن الجدل القائم حول العالقة بين األداء االجتماعي للمؤسسات واألداء الماليتحسين األداء المالي -1
جاه هذه العالقة، حيث يعتقد المؤيدون أنها إيجابية، في حين يرى المعارضون أنها سلبية، ولمعرفة هذه ات

 ذه الدراسات من طرف المؤيدينالعالقة كانت هناك عدة أبحاث ودراسات تجريبية، وقد كان الهدف وراء ه
 ثبات أن اهتمام المؤسسات بالجانب اإلنساني يتسق تماما مع هدف تعظيم الثروة. إهو 

رست العالقة لمحة موجزة عن الدراسات التي د walsh margolis andفي هذا السياق قدم كل من الباحثين و   
 127، وقد توصال إلى أنه هناك 2002و 1972في الفترة الممتدة بين  ،األداء االجتماعيبين األداء المالي و 

دراسة إلى وجود عالقة  70دل أكثر من امعظم هذه الدراسات أي ما يع وخلصتشرت خالل هذه الفترة، دراسة ن  
دراسات فقط توصلت إلى وجود عالقة سلبية، أما  7إيجابية بين األداء المالي واألداء االجتماعي، بينما 

 .2عالقة غير واضحة توصلت إلى وجود الدراسات األخرى فقد
تبنى على أساس الكفاءة في األداء، والنجاح في تقديم الخدمات، والثقة  : والتيالمؤسسةتحسين سمعة  -2

ومستوى الشفافية الذي تتعامل به هذه المؤسسات، ومدى  ،المتبادلة بين المؤسسات وأصحاب المصالح
ات بمسئوليتها المؤسس لتزامايسهم ، وبالتالي مراعاتها لالعتبارات البيئية واهتمامها باالستثمار البشري 

 .3االجتماعية بدرجة كبيرة في تحسين سمعتها

                                                           

المؤتمر السنوي للجمعية  ،iso26000المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والمواصفة الدولية القياسية أسامة المليجي، 1 
 . 21، ص2010ماي  25و 24المصرية للجودة " الجودة واستراتيجية التغيير"، 

2 Lisbert Van Der Smissen, op.cit, pp25-26 

المركز المصري  المال في مصر، بعض التجارب الدولية، المسؤولية االجتماعية لراسفؤاد،  نهال المغربل، ياسمين 3 
 .6، ص2008للدراسات االقتصادية، سبتمبر 
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 ،ةالطبيعي والمنتجات البيئي النقاء تثمين إلى ملحوظة بصورة العودة إن: لمستهلكتعزيز المبيعات ووالء ا -3
 ة،البيئ على والمنتجات العمليات هذه وتأثير اإلنتاج، بعمليات االهتمام الخاص إلى المستهلكين دفع قد
بعض  إلى المستندة األخرى  المعايير بعض بسبب ،الشراء عدم أو في الشراء الرغبة تزايد الدراسات ر  ه  ظ  وت  
 المعايير إلى باإلضافة ،وراثيا معدلة مكونات أو مواد وعدم استخدام البيئة، على التأثير قلة مثل قيمال

دراسة على  بإجراء Reputation instituteوقد قامت شركة  ،وسالمتها...( السلع جودة األسعار،) المعتادة
 مؤسسة عالمية تتمتع 100، لتقييم المؤسسات واختيار أفضل 2013سوقا سنة  15ألف مستهلك من  55

واالنطباعات االيجابية،  واإلعجاب كالثقة ،نحوها األفراد واتجاهات مشاعر إلى بالنظر سمعة بأفضل
 في نشاطات بمدى مشاركتها تتأثر ما مؤسسة تجاهمن المستهلكين  %41أن مشاعر  النتائج تحليل وأظهر

 .1االجتماعية المسؤولية
بالمسؤولية  االضطالع سبيل في المؤسسات تبذلها التي الجهود : إنالجودة وتحسينالتكاليف تخفيض  -4

اليف التخلص تقليل تك، الكيميائية خدام الموادتقليل است) مثلمبادرات تحسين األداء البيئي ك االجتماعية
مناخ العمل والحفاظ على  )كتحسين العاملة القوةاتجاه االلتزام و ، (ويرهاتدمن خالل إعادة  من النفايات

 وتعزز األخطاء، وقوع معدل وتخفيض تحسين الجودة إلى الغالب في تؤدي، (صحة وسالمة العمال
 .طريق تخفيض التكاليف عنفي تحقيق األهداف  والكفاءة الفعالية

 التفوق ) عناصر بخمسة عموما تتحدد الصناعية النفايات من والحد مقاييس الكفاءة أن مثال فنجد    
 العالقات وإدارة االستثمارات تجديد دورة البيئية، لألهداف القياسية التكنولوجية، النتائج الخيارات الصناعي،

 .2تكاليفها الغالب في تفوق  المقاييس هذه من المتأتية الفوائد تعتبرو  (،المستفيدين مع
 ليتها تجاه المجتمعحيث يمثل التزام المؤسسات بمسئو : بهم واالحتفاظ الموظفين جذب على القدرة زيادة -5

كما أن التزام المؤسسة بمسؤوليتها اتجاه  ،عنصر جذب أمام العناصر البشرية المتميزة، الذي تعمل به
عمالها، واتخاذ مبادرات في مجال تحسين مستواهم المعيشي والحفاظ على صحتهم وسالمتهم، يجعلهم 
أوفياء أكثر لمؤسستهم، ويعمل على رفع مستوى ثقتهم فيها، وشعورهم باالستقرار الوظيفي، مما يزيد في 

 كفاءتهم اإلنتاجية.
ذهب إلى أبعد ت المؤسسات التي تفي بمتطلبات االمتثال للقوانين التنظيمية أو لتنظيمية:تخفيض الرقابة ا -6

ذه ومثل ه ،من ذلك، ت عطى قدرا أكبر من حرية التصرف من جانب كيانات الحكومة الوطنية أو المحلية
المعامالت ل أو تسهي، وقد ت منح األفضلية المراقبةالمؤسسات قد تخضع لقدر أقل من عمليات التفتيش و 

                                                           
 108ص نفس المرجع،1

ص  ،2008األردن، عمان، األولى، الطبعة والتوزيع، للنشر وائل دار ،االجتماعية والمسؤولية التسويق البكري، ياسر ثامر2 
 53-52ص
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عندما تقدم طلبات للحصول على تراخيص عمل، أو تغيير مناطق العمل أو غير ذلك من التصاريح 
 .1الحكومية

رغم التكاليف التي تتحملها المؤسسة جراء تبنيها للمسؤولية االجتماعية، إال أن  مما سبق يمكن القول أنه   
، كما أن اعدهذا سوف يعود عليها بفوائد كثيرة كتعزيز سمعتها وعالمتها التجارية وزيادة قدرتها على التعلم واالب

ة بين ن خالل الموازنوذلك م ،تبني فلسفة المسؤولية االجتماعية سينمي درجة الرضى لدى أصحاب المصالح
مصلحة المساهمين ومصالح الفئات األخرى، كل هذا يسمح للمؤسسة بتحقيق ميزة تنافسية تستطيع من خاللها 

 تحقيق الريادة في السوق.

ات بالفائدة على المؤسس دال تعو  ،وتجدر اإلشارة إلى أن تبني المسؤولية االجتماعية من طرف المؤسسات   
 :2بعض هذه الفوائد يوفيما يلبالفائدة على المجتمع والدولة كذلك  تعودوإنما وحسب 

 تتمثل أهم الفوائد التي يمكن أن تعود على بالنسبة للمجتمع:للمؤسسات فوائد المسؤولية االجتماعية  -1
 :المجتمع نتيجة إدراك المسؤولية االجتماعية في

 االجتماعية المسؤولية جوهر وهو الفرص تكافؤ مبدأ وسيادة العدالة من نوع لتوفر نتيجة االجتماعي االستقرار -
 ة؛للمؤسس

 للمجتمع؛ المقدمة الخدمات نوعية تحسين -

 المصالح؛ ذات الفئات ومختلف المؤسسات بين التام االندماج بأهمية الوعي ازدياد -

 باالستقرار يساهم وهذا األفراد مستوى  على ي،االجتماع والوعي تثقيفال زيادة من انطالقا بالتنمية االرتقاء  -
 االجتماعية. بالعدالة السياسي والشعور

ات تعتبر الدولة أحد المستفيدين الرئيسيين من إدراك المؤسسالمسؤولية االجتماعية بالنسبة للدولة:  فوائد-2
مهماتها  أداء سبيل في الدولة تتحملها األعباء التيلدورها االجتماعي، حيث أن هذا سيؤدي إلى تخفيف 

 ،الدولة ستكون أفضل األخرى. كذلك من المتوقع أن عوائد واالجتماعية والثقافية والتعليمية الصحية وخدماتها
 في االجتماعية، والمساهمة تحمل التكاليف في العادلة والصحيحة المساهمة بأهمية المؤسسات وعي بسبب

القيام  على قادرة غير نفسها الدولة تجد من المجاالت التي وغيرها البطالة على ءوالقضا التكنولوجي التطور
 .راإلطا هذا في دورها الخاصة المؤسسات االقتصادية تحمل عن بعيدا جميعا بأعبائها

                                                           
 83سبق ذكره، صمرجع  مؤتمر األمم المتحدة،  1

 وائل للنشر، دار ،األعمال وأخالقيات االجتماعية المسؤولية ،العامري  محسن مهدي وصالح الغالبي منصور محسن طاهر 2
 .53ص ،2005عمان، 
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 المطلب الرابع: بعض المفاهيم ذات العالقة بالمسؤولية االجتماعية

د من تقاطع بين العديتمثل نقطة المفاهيم الواسعة والمتشعبة، وهي  تعتبر المسؤولية االجتماعية من   
سنحاول  يالتخصصات، هذا ما جعلها تقترن بالعديد من المفاهيم التي قد نعتبرها مفاهيم تكميلية، وفيما يل

 ادراج بعض هذه المفاهيم.

 المستدامة التنمية: أوال

 امتزايد اهتماماليوم ا  وبات يستحوذ ،لقد اكتسب مفهوم التنمية المستدامة أهمية كبيرة على الصعيد العالمي   
للدور الفعال الذي تلعبه التنمية  ، نظراوجماعات البحثمراكز الدراسات و  ،من الدول والمنظمات الدولية

  واحد.وتحقيق النمو المستدام في آن  والحماية البيئيةالمستدامة في تحقيق العدالة االجتماعية 

 :تعريف التنمية المستدامة-1

 ،في تقرير االتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ،1980لتنمية المستدامة كان عام فهوم اإن أول استخدام لم   
 لبيئة،ا" التنمية التي تأخذ في االعتبار  :والتي هي ،حيث تم وللمرة األولى وضع تعريف للتنمية المستدامة

 .1ام البيئي "ظولكن في حدود قدرات الن االنسانية،إلى تحسين نوعية الحياة  والمجتمع والتي تهدفاالقتصاد 

ية لمفهوم إال أن الوالدة الحقيقتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، ولكن بالرغم من أهمية ما جاء في تقرير اال   
"مستقبلنا  ــمية لتقريرها المعنون بجاءت وبشكل رسمي مع إعالن اللجنة العالمية للبيئة والتن ،التنمية المستدامة

 تلبي حاجات الحاضر دون المساومة علىالتي " التنمية : فت التنمية المستدامة على أنهاوقد عر   المشترك"،
 .2يال المقبلة في تلبية حاجياتهم "قدرة األج

 ،في ريو ديجانيرو 1992وبدأ مفهوم التنمية المستدامة بالتوسع واالنتشار بانعقاد مؤتمر األمم المتحدة عام 
" من أجل أن تتحقق  :وحسب مبدئه الرابع فإن المؤتمر يرى أنه ،21 ذي انبثق عنه جدول أعمال القرن وال

 .3إجراءات التنمية ال يمكن عزلها "التنمية المستدامة البد أن تكون حماية البيئة جزء من 

                                                           
1 Haykel Najlaoui, les représentations de la responsabilité sociale de l’entreprise et du développement durable 

dans les discours des entreprises et des associations patronales québécoises et canadiennes, mémoire comme 

exigence partielle de la maîtrise en sciences de l’environnement, université de Québec juin2008, p 6 

، 1989أكتوبر  ،، ترجمة محمد كامل عارف، مراجعة علي حسين حجاجمستقبلنا المشترك، والتنميةاللجنة العالمية للبيئة 2 
 69ص 

3Oliver Dubigeon , piloter un développement responsable quels processus pour l’entreprise ,Pearson education, 

France, Paris 3édition, 2009, p 223                                                                                                
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البيئي  ،ثالتداخل بين نظم ثال"التنمية التي تشير إلى الحد األمثل من  :فت التنمية المستدامة على أنهار  كما ع  
 .1للبدائل" ةديناميكي فمن خالل عملية تكيي واالقتصادي واالجتماعي

وارد تحقيق االستدامة البيئية عن طريق الحفاظ على المإن التنمية المستدامة إذن هي التنمية التي تسعى إلى    
بة الفقر جتماعية عن طريق محار تحقيق العدالة االو  ،ضمان الفعالية االقتصادية ،والنظم اإليكولوجيةالطبيعية 
    اة.والالمساو 

                         :التنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية للمؤسسات -2

مفهومان نجد أن ال ،والتنمية المستدامةوبعد التطرق لمفهوم كل من المسؤولية االجتماعية  ،من خالل ما سبق   
به عدة عنى ي  إال أن الفرق بينهما يكمن في أن مفهوم التنمية المستدامة  ،مترابطان ويقومان على نفس المبادئ

اعية ولية االجتمأما مفهوم المسؤ  ،هلكون قطاع العمال، المجتمع المدني، المواطنون والمست الدولة، مثلأطراف 
ي مفهوم المسؤولية االجتماعية يعن وبالتالي فإن ،باألحرى المؤسسات وأ ،عمالقطاع اال فقط إلىفهو موجه 

 .اهمة في تحقيق التنمية المستدامةالوسيلة التي تستطيع من خاللها المؤسسات المس

يانات وإنما هي ك ،باعتبار أن المؤسسات ليست مجرد كيانات اقتصادية غايتها الوحيدة تحقيق الربحو     
فإلى جانب القيمة المضافة اقتصاديا عليها تحقيق قيمة مضافة  ،ي التنمية المستدامةاجتماعية ومساهم فاعل ف

 وذلك من خالل تبنيها لمفهوم المسؤولية االجتماعية. وبيئيا اجتماعيا

بينما تجيب المسؤولية االجتماعية على  ؟إذن يمكن القول أن التنمية المستدامة تجيب على السؤال ماذا   
 ،تقبلالمساح تحوالت المجتمعات في الحاضر و ماذا يجب أن تنجز من أجل إنج" :ا تعود إلىفماذ ؟السؤال كيف

يجب على  يأما كيف فتشير إلى السلوكيات والممارسات الت ،"؟حياة أفضل والعالمي إلىعلى المستوى المحلي 
 .2لتحقيق هذا النجاح والتحول األشياء الصحيحةانتهاجها لعمل  المؤسسات

 العمل أخالقياتثانيا: 

در وذلك عقب الق ،ت العمل على نحو واضح وملفت للنظريتزايد االهتمام في الوقت الحاضر بأخالقيا   
غالل النفوذ تخاصة جرائم االختالس والرشوة واس ،واتساع دائرة الفساد اإلداري  ،والتجاوزاتالهائل من الفضائح 

ويعكس  قيا.ر  وأخالقيات أكثرود معايير وحاجة المجتمعات إلى وج ،على مستوى العالم التي شهدتها المؤسسات
                                                           

)مصر(، المركز الوطني واإلصالح الزراعيمشروع وزارة الزراعة  ،والتنمية المستدامةاالقتصاد البيئي  ،دوناتو رومانو 1 
 .54ص  ،2000 ،والتعاون اإليطالي المتحدة والزراعة لألممللسياسات الزراعية بالتعاون مع منظمة األغذية 

دار اليازوري للنشر، عمان، األردن،  المسؤولية االجتماعية للشركات نحو التنمية المستدامة،عباد عبد هللا العصيمي، 2 
 .64، ص2015
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م فبعد أن كانت الكفاءة هي مركز االهتما ،االهتمام بأخالقيات األعمال تحوال حاسما بشأن مسؤولية المؤسسات
أصبحت األخالقيات تحظى باالهتمام وبالتالي إعادة صياغة األهداف  ،هو الهدف األساسي والربحالوحيد 

 .تبرز المسؤولية األخالقية للمؤسساتسياسات بطريقة وال

 أخالقيات العمل:  تعريف-1

جموعة محيث تعرف على أنها " ،ني باألخالققبل التطرق إلى أخالقيات العمل وجب علينا أوال تحديد ماذا نع   
ا هو صواب سيئ، بين م وما هوبين ما هو جيد  القيم والمعايير التي يعتمد عليها أفراد المجتمع في التمييز

 .1مفهوم الصواب والخطأ في السلوك "فهي إذن تتركز على  خطأ،وما هو 

لمهنة ألفراد ا المعايير التي تعد مرجع للسلوك المطلوب" المبادئ و  :لعمل فتعرف على أنهاأما أخالقيات ا
  .2في تقييم أدائهم إجابا أو سلبا" الواحدة والتي يعتمد عليها المجتمع

لمعايير من وتنتج هذه ا العمل،" سلسلة من المعايير التي تحكم سلوك األفراد في مجتمع  :تعرف على أنهاكما 
 .3حول كيفية معاملة اآلخرين لها " وتعكس توقعات المؤسسة األعمال،خالل التفاعل بين رجال 

يجب على المؤسسات اإلدراك أنه عمال هي شكل آخر من أشكال يمكن القول أن أخالقيات األ ،مما سبق   
  األخذ بعين االعتبار اهتمامات وتوقعات المجتمع عند ممارسة نشاطها.

 :للمؤسسات والمسؤولية االجتماعية أخالقيات العمل-2

مسؤولية مفهوم الجد عالقة قوية بين هذا المفهوم و الحظنا من خالل تناولنا لمفهوم أخالقيات األعمال أنه تو    
حداهما حيث أن الحديث عن إ ،إلى الربط بين اإلثنين تؤديمن األحيان  كثيرأن هذه العالقة في ، و االجتماعية

يرتبط بشكل صريح أو ضمني بالحديث عن اآلخر. والسؤال المطروح هنا هو كيف يمكن تحديد هذه العالقة 
 ؟ذلكوهل هي عالقة تطابق أو تكامل أو غير 

 كانت أسبق لدى األفراد من ممارسة المسؤولية المؤسساتممارسة األخالقيات في  أن البد من التأكيد على أوال  
ي حتى ف وظلت ،الماضيالسرقة في معامالتهم ونشاطاتهم في تجنب الغش و ، حيث اهتم األفراد باالجتماعية

                                                           

، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية، القاهرة، أخالقيات اإلدارة في عالم متغيرنجم،  .د نجم عبودأ 1 
 18، ص2014

 .21، ص2009، دار المسيرة للنشر، عمان األردن، الطبعة األولى،أخالقيات العملبالل خلف السكارنة، 2 
 دراسة-المستهلك  رضا على وانعكاساتها للمنظمات االجتماعية للمسؤولية التسويقية األبعادفؤاد محمد حسين الحمدي،  3 

، -اليمنية الجمهورية في الغذائية للمنتجات المصنعة المنظمات من عينة في والمستهلكين المديرين من عينة آلراء تحليلية
 .72، ص2003أطروحة دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال، جامعة المستنصرية، 
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في حين أن الكثير من المفاهيم الخاصة بالمسؤولية االجتماعية ارتبطت بالتطورات الحديثة في  ،الحاضر
ؤولية اتجاه والمس المستهلك،حماية المؤسسات اتجاه  كما هو الحال في الدعوات المتمثلة في مسؤولية ،المجتمع

  .1وعيا جديداتمثل موقفا اجتماعيا و  وغيرها أصبحتحيث أن هذه المفاهيم  ،حماية البيئة

دا من وامتداد أبع ،مما يعطيها بعدا أعمقا من التسميات ،المسؤولية االجتماعية تحمل جانبا أخالقياومع أن    
ظهور المصطلح في التداول في الستينيات، إال أن ممارسة المؤسسات لمسؤوليتها االجتماعية تحد من إمكانية 

 ومن التحليل يمكن التوصل إلى استنتاج ،جعل المسؤولية االجتماعية قديمة قدم األخالقيات في عمل األفراد
 ،(Enlightened Self-Interest)ليد المصلحة الذاتية المستنيرة مفهوم المسؤولية االجتماعية هو و مهم وهو أن 

الكفاءة  القائم علىفهي وليدة النموذج االقتصادي  ،اجتماعية في األصل-وليس نتاجا مباشرا لرؤية أخالقية
طراف السلبية على األ بأبعادهفقط(  )الكفاءةوسرعان ما أظهر هذا النموذج أن البعد الواحد  ،الربح( )تعظيم

الذي يقوم  ،االجتماعي-األخرى وعلى المجتمع سيكون أكثر تكلفة وتضحية للمؤسسة من النموذج االقتصادي
على الرؤية المتعددة األبعاد والمتوازنة ما بين االعتبارات االقتصادية واالعتبارات االجتماعية. لهذا يمكن القول 

جتماعية يكمن في النموذج االقتصادي نفسه، وبالمصلحة الذاتية الصرفة أن ظهور وتطور مفهوم المسؤولية اال
القديمة على مجاراة التطور في المفاهيم والممارسات الجديدة، فتحولت إلى نمط  بأشكالهاالتي لم تعد قادرة 

ل االقتصادي االمسؤولية االجتماعية وجدت تطبيقها في المج فإنلهذا  المصلحة الذاتية المستنيرة األكثر توازنا.
قترن ت ألنهاوال شك في أن األخالقيات هي أبعد من الحسابات االقتصادية،  ،وبلغة الوحدات االقتصادية

مثل ليس ألنه ي والن ما هو صحيح وجيد مطلوب ،بالنزعات األخالقية لإلنسان سواء أكان مديرا أو غير ذلك
ألنه  هو مطلوب لذاته وانما-أيضاية االجتماعية وهذا قد تحققه المسؤول –مصلحة المدير أو مصلحة المؤسسة 

 .2صحيح وجيد

المسؤولية االجتماعية التي تعتبر جزءا من المفهوم الواسع للكفاءة في المدى الطويل  والتالي يمكن القول أن   
تعتبر أكثر انسجاما مع األخالق وتعبيرا عنها، مقارنة بالكفاءة بمفهومها الضيق الذي كان سائدا في النموذج 

تعمل  لألفراد في المجتمعاالقتصادي القائم على تعظيم الربح. ومن المؤكد أن األخالقيات في السلوك العام 
 على دعم المسؤولية االجتماعية.

 

                                                           

ى الملتق إدراك السلوك األخالقي والمسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال،د عنابي بن عيسى، فاطمة الزهراء قسول، 1 
 .7، ص2012الدولي الثالث حول منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية، جامعة بشار، فيفري 

 145-142د نجم عبود نجم، مرجع سبق ذكره، ص أ. 2 
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 :مؤسساتال ثالثا: حوكمة

األزمات و   نظرا لالنهيارات المالية ،خالل العقود القليلة الماضيةمؤسسات لقد تعاظم االهتمام بمفهوم حوكمة ال   
نذ ، وقد اكتسبت الحوكمة أهمية كبيرة مي أسواق المال والشركاتاالقتصادية التي شهدتها العديد من الدول ف

ثل فضيحة لمالية مفي قوائمها امؤسسات فضال عن سلسلة اكتشافات تالعب ال حدوث األزمة المالية اآلسيوية، 
 اهتمام على استحوذت التي القضايا إحدى تمثل جعلها مما ،بالواليات المتحدة األمريكيةأنرون وورلدكوم  شركة

 بكافة التجارية لألعمال والممارسين األكاديميين الي باإلضافة والمهنية والخاصة العامة التنظيمية المؤسسات
 .أنواعها

 :حوكمة المؤسسات تعريف-1

  :منهايلي بعض  وفيمالقد تعددت التعاريف المقدمة لهذا المصطلح 

في عالقتها بأصحاب المصلحة المرتبطين بها بشكل عام ومصالح  مؤسسة" إطار لل :عرف الحوكمة بأنهات
 .1"حملة األسهم بشكل خاص

ميها تربط بين إدارة المؤسسة ومساه يالت ،جموعة من العالقات التعاقدية" تتضمن وجود م: كما تعرف على أنها
يه وتوج مؤسسةون الل التي تستخدم إلدارة شؤ وذلك من خالل إيجاد اإلجراءات والهياك ،وأصحاب المصالح

على  وتعظيم فائدة المساهمين ،مؤسسةالمساءلة بالو  والشفافيةواإلفصاح أعمالها من أجل ضمان تعزيز األداء 
 .2"المدى الطويل مع مراعاة مصالح األطراف األخرى 

" تتضمن مجموعة من العالقات بين إدارة المنشأة  :على أنها والتنمية االقتصادية وعرفتها منظمة التعاون 
 ةمؤسسحيث تقدم الحوكمة إطارا لوضع أهداف ال األخرين،ومجلس اإلدارة وحملة األسهم وأصحاب المصالح 

 .3"وطرق تحقيق هذه األهداف ومتابعة األداء

تهدف إلى ضبط ممارسات المؤسسة  تمثل مجموعة من اآلليات التيمؤسسات مما سبق نستنتج أن حوكمة ال
  ا.مع وأصحاب المصالحلجعلها تصب في مصلحة المالك  ،قراراتهاو 

 

 
                                                           

 185يحي عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره، صنجالء إبراهيم  1

 نفس المرجع، 2
3 OECD, Principles and Annotations on Corporate Governance Arabic translation p1-2, disponible sur le site  

www.ecgi.org/codes/documents/principles_ar_final.pdf ,consulté le 12/08/2017 
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  :والمسؤولية االجتماعية المؤسسات حوكمة-2

، يدةللحوكمة الج ستةال ساسيةاألمبادئ البصياغة والتنمية االقتصادية  التنميةقامت منظمة التعاون و بعد أن    
عديد كما تعتبر المرجع األساسي لل ،األكثر قبوال على الصعيد الدولي في هذا المجالأصبحت هذه المعايير 

 والذي ينص ،ومن بين هذه المبادئ مبدأ دور أصحاب المصالح ،من الممارسات المتعلقة بحوكمة الشركات
على االعتراف بحقوق أصحاب المصلحة وفقا للقانون الساري أو  " يجب أن ينطوي إطار الحوكمة :على أنه

هدف خلق ب، ومختلف أصحاب المصلحةمؤسسات ين الويشجع التعاون الفعال ب ،وفقا لالتفاقيات المتبادلة
 . 1ة"ة المؤسسات القائمة على أسس سليمن استمرارياالثروة ومناصب الشغل وضم

ه تبار لي لدراسة هذا المفهوم هو اعفإن االتجاه الحا ،المسؤولية االجتماعيةوكما تطرقنا سابقا لتطور مفهوم    
مؤسسة، لتي تتأثر وتؤثر في نشاط الا المسؤولية اتجاه كل األطراف التي هي ،لنظرية أصحاب المصلحة اامتداد

المتمثل في و  بنى المؤسسة لمفهوم المسؤولية االجتماعية فهي تطبق أحد أهم مبادئ الحوكمةنه بتوبالتالي فإ
  .والعكسالمسؤولية اتجاه أصحاب المصلحة 

وهي في تحديد مسؤوليات المؤسسة تجاه أصحاب  ،معينةإذن يمكن القول أن المفهومان يتقاطعان في نقطة    
ة المسؤولية االجتماعية كما يوضحه يخاصمؤسسات كما نجد كذلك أنه من بين خصائص حوكمة ال ،المصلحة

  :المواليالشكل 

 

 

 

                                                           
1 ibid, p9 
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 (: خصائص حوكمة الشركات2-1لشكل )ا

 23، ص2005مصر، الدار الجامعية، التجارب"،-المبادئ-حوكمة الشركات "المفاهيم، طارق عبد العل حمادالمرجع: 

من بينها المسؤولية اتجاه جميع األطراف  ،للحوكمة مجموعة من الخصائص أنمن خالل الشكل يتضح    
اإلضافة ب ،في تنمية المجتمع الذي تعمل فيه المشاركة أي ،المؤسسة كمواطن جيد إلىوالنظر  ،ذات المصلحة
ها المسؤولية التي تقوم علي والمبادئ األساسيةالدعائم  والتي تمثل ،والمساءلةمثل الشفافية  اخرى  إلى خصائص

فإنها  ،ة(الجيد) طار الحوكمة الرشيدةالمؤسسة إلبتطبيق  هوبالتالي يمكن القول أن ،للمؤسسات االجتماعية
 فيها. مةنظام الحوك يدعمالمؤسسة للمسؤولية االجتماعية  كما أن تبني ،إلى أن تكون مسؤولة اجتماعياتسعى 

للمؤسسات ي مجال المسؤولية االجتماعيةفالمبحث الثاني: المبادرات الدولية   

 هدفت من خاللها إلى تنظيم سلوك ،بادرت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية في وضع قواعد ومبادئ   
بادئ مدرات مبادئ منظمة العمل الدولية، ومن بين هذه المبا ،المؤسسات فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية

 تفصيل لهذه المبادرات. يوفيما يل ،منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والميثاق العالمي

 

 

خصائص حوكمة 

 المؤسسات

 المساءلة

 
 االستقاللية

 

 الشفافية
 

 االنضباط 
 

المسؤولية 
 االجتماعية

  
Responsa
 

 العدالة

 
 المسؤولية

 

النظر إلى 
المؤسسة 

 كمواطن جيد

 ب احترامـيج
حقوق مختلف 
األطراف ذات 

  المصلحة

 

المسؤولية 
جميع  أمام

 األطراف
 المصلحة ذات

 ي المؤسسةفـ

 إمكان تقييم
 وتقدير أعمال

مجلس اإلدارة 
واإلدارة 

 التنفيذية

 ال توجد
تأثيرات أي 

أو ضغوط 

 غير الزمة 

 تقديم صورة
حقيقيةةة لكةةل 

 ما يحدث

اتباع 
 السلوك

 األخالقي
 المناسب

 والصحيح



ماهية المسؤولية االجتماعية للمؤسسات األول:الفصل   

 

 
35 

 OITالمطلب األول: إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية 

من  ،من المبادرات التي لعبت دورا هاما في تنظيم سلوك المؤسسات ،تعتبر مبادرة منظمة العمل الدولية   
مثل في تنسيات والسياسة االجتماعية، والذي يمتعددة الج اتسمؤسخالل إعالن المبادئ الثالثي المتعلق بال

الدور  ىسلط الضوء علسات في تحقيق عمل الئق للجميع، ويتوجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة المؤس
التي تعتبر و  ت الصناعية والحوار االجتماعي،فضال عن العالقا ،والمفاوضة الجماعيةالمركزي للحرية النقابية، 

 أساسية لتبني مفهوم المسؤولية االجتماعية في المؤسسة. اكلها دعائم

  تعريف منظمة العمل الدولية:: والأ

وتسعى إلى تعزيز العدالة االجتماعية واحترام  هي منظمة دولية تهتم بالعمال (OIT)منظمة العمل الدولية    
أصبحت أول وكالة متخصصة  1945بموجب معاهدة فرساي، وفي عام  1919تأسست عام  ،حقوق االنسان

 .1األمم المتحدة لمنظمةتابعة 

لواجب وتحديد المعايير الدنيا ا ،المنظمة على تطوير االتفاقيات والتوصيات الدولية الخاصة بالعملتعمل    
إلغاء العمل الجبري، المساواة في الفرص والمعاملة، وغيرها من ، ما يخص حرية تكوين الجمعياتياحترامها ف

سياسة  ،كالتدريب وإعادة التأهيل ،تكما تقدم المساعدة التقنية في مختلف المجاال ،المعايير الخاصة بالعمل
 . 2السالمة والصحة المهنيةو  العمالة والقانون، عالقات العمل، ظروف العمل،

يها حيث يكون التمثيل ف ،هو هيكلها الثالثي ،ما يميز منظمة العمل الدولية في إطار منظومة األمم المتحدة  
ويكون هذا التمثيل في جميع  ،(وممثل عن العمالممثلين عن الحكومة، ممثل عن أصحاب العمل )ثالثيا 
جنب لى ا إللعمل جنب ،و خلق جسر من الثقة بين أصحاب المصالح المتضاربةهية منه والغا ،المنظمةأجهزة 

س إيجابا على مصالحهم ومن ثم تحقيق رفاه العمال كينعمما  ،مع ممثلي الحكومات على اتخاذ القرارات
  .3تحقيق السلم االجتماعيو 

 للمؤسسات العمل الدولية والمسؤولية االجتماعية منظمة: ثانيا

حاجة أدت إلى مناقشات مكثفة حول ال ،ددة الجنسيات خالل فترة الستيناتمتع مؤسساتالتطور الهائل للإن    
وبما  ،وتحديد شروط عالقتها مع البلد المضيف ،نظيمي دولي ينظم سلوك هذه المؤسساتإلى تطوير إطار ت

                                                           
1OIT, l’OIT en un coup d’œil, 2007, p2. Disponible sur le site www.ilo.org consulté le 15/02/2017 

La Responsabilité Sociale Corporative en débat et en pratique Emmanuelle Champion et Corinne Gendron,  2

Codes de conduite, normes et certifications, Les cahiers de la Chaire – collection recherche, No 16-2003, Dépôt 

Légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2004, p25 
3 https://www.ilo.org/beirut/aboutus/lang--ar/index.htm consulté le 15/02/2018 

http://www.ilo.org/
https://www.ilo.org/beirut/aboutus/lang--ar/index.htm
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نظمة فقد اهتمت منسيات لها تأثير مباشر على العمل، متعددة الج مؤسساتال المشاكل الناتجة عن نشاطأن 
نظرا ألهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه معايير العمل  ،العمل الدولية بتطوير إطار عالمي لمعايير العمل

األطراف بتنظيم اجتماع ثالثي  1972 حيث قامت عام ،مسؤولة اجتماعياالالدولية في تحفيز التنمية االقتصادية 
ا الشأن وقد تم تقديم توصيات في هذ ،متعددة الجنسيات و السياسة االجتماعية مؤسساتبشأن العالقات بين ال

 عقدوتم  ،وقد حضر االجتماع ممثلون عن الحكومة وقطاع األعمال و العماليما يخص هذه العالقات(، ) ف
 مؤسساتتم اعتماد اإلعالن الثالثي للمبادئ المتعلقة بال 1977و في نوفمبر 1976اجتماع مماثل في عام 

وأخر تعديل كان في  ،2006ثم عام ،2000والذي تم تعديله عام  ،1متعددة الجنسيات و السياسة االجتماعية 
  .2017مارس 

القتصادي في التقدم اعلى المساهمة بصورة إجابيه  متعددة الجنسياتيهدف اإلعالن إلى تشجيع المؤسسات    
 ملخصا الثالثي للمبادئ عالناإل ، ويعتبرألنشطتهاثار السلبية والتقليل في الوقت نفسه من األ ،عياالجتماو 

 .بالمؤسسات الخاصة العمليات على الدولية العمل منظمة وتوصيات تفاقياتفي ا الواردة المبادئ تطبيق لكيفية

 الحكومات، على ت طبَّق أن بها ي قصد الدولية العمل منظمة معايير أن من الرغم على أنه اإلعالن ويوضح  
احترام  مسؤولية األخيرة ههذ تتولى إذ ،المؤسسات على كذلك تنطبق الصكوك هذه عليها تقوم التي المبادئ فإن

 : 2وقد تضمن اإلعالن ما يلي ،الخاصة عملياتها إطارحقوق االنسان في 

متعددة الجنسيات  مؤسساتالتي يطلب من الحكومات وال للمبادئ الطريق القسمهذا  يمهد: والنطاق الهدف- 1
 هذه فإن ،اطوعياحترامها يكون  أن من الرغم وعلى، بها االلتزام العمال ومنظمات العمل أصحاب ومنظمات

في هذا القسم على ضرورة  كذلكالتأكيد  يتمو  ،المؤسسات تحدد المعيار األساسي للسلوك المتوقع من المبادئ
 إعالن ويدعو، التي تؤثر على حقوق االنسانالسلبية  حدة أثارهاأو التخفيف من  منع إلىسعي المؤسسات 

إدارة العمل  ذلك في مجال في بما المالئمة، والسياسات بالقوانين أهدافها تعزيز إلى الحكومات الث الثي المبادئ
 وتفتيش العمل العام.

 التنمية تحقيق إلى الرامية العامة السياسات من مجموعة الثالثي المبادئ إعالن يتضمن :العامة السياسات-2
متعددة الجنسيات مؤسسات اإلعالن تحديدا ال ويدعو ،لالعم مكاناالنسان في  حقوق ة واحترام المستدام

                                                           
1Emmanuelle Champion et Corinne Gendron, op.cit. p26-27 

دة بشأن الُمنشآت الثالثي المبادئ إعالنالعمل الدولية،  نظمةم2   سيعود التي الفوائد االجتماعية ما الجنسيَّة والسياسة ُمتعد ِّ
 39-17، ص 2017الجنسيات، الطبعة األولى  متعددة تآالمنش مبادئ إلعالن دليلك العمال؟، بها على
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 بحقوق  المتعلقة الدوليةاحترام المعايير  إلى العمال ومنظمات العمل أصحاب ومنظمات الحكومية والمنظمات
 .الدولية العمل لمنظمة العملاألساسية في  والحقوق  المبادئ ذلك في بما ل،االعم وحقوق  االنسان

 ويتضمن هذا الجزء ما يلي:: التشغيل-3

 متعددة الجنسيات أن تقوم باآلتي:مؤسسات توقع من الحيث ي  : التشغيل تعزيز-أ

 المحلية الحكومات مع بالتشاور، التشغيل سياسات مراعاة مع ،ليالتشغي األمنو  العمل فرص زيادة 
 ؛العمال ومنظمات العمل أصحاب ومنظمات

 ؛المستويات جميع على بهم والنهوض ،المضيف لبلدا لمواطني لتشغيلافي  األولويةي تعط أن 
 ؛بشكل مباشر وغير مباشر عمل فرص تولد تكنولوجيات استخدام أهمية تراعي أن 
  معداتالو الغيار  قطع لصناعة الوطنيةؤسسات الم مع عقودإلبرام  عمليا، أمكن كلما االعتبارأن تولي 

 . المحلية الخام المواد واستخدام

 عمل تحقيق ضمان إلى تهدف والتي ،التشغيل لتعزيز نشطة سياسات تتبع أن حكوماتعلى ال ينبغي كما
 .عنه والباحثين لجميع األشخاص المتاحين للعمل الئق

 عنصرا باعتبارها ،االجتماعية للحماية أرضيات وتصون  تقيم أن للحكومات ينبغي: االجتماعي الضمان-ب
استراتيجيات  ضمن االجتماعية الحماية أرضيات تنفذ وأناالجتماعي،  الضمان بشأن الوطنية لن ظمها أساسيا

مؤسسات ال تقوم أن ويجب .الناس من ممكن عدد أكبر لصالح االجتماعي الضمان من أعلى مستويات ضمنت
والمساعدة  العامة االجتماعي الضمان نظم في وبدقة بإنصاف لإلسهاممؤسسات ال من متعددة الجنسيات وغيرها

 .العمل أصحاب يرعاها برامج خالل من تطويرها، في

 الجبري  العمل لمنع فعالة تدابير تتخذ أن للحكومات ينبغي: اإللزامي أو الجبري  العمل على القضاء-ت
ويوصي  ،اإللزامي أوالجبري  العمل مرتكبي وتعاقب للضحايا، تأهيل وإعادة بتعويض تقوم كأن عليه، والقضاء

 العمل أصحاب منظمات مع بالتشاور وذلك ،وطنيتين عمل وخطة سياسةالثالثي باعتماد  المبادئ إعالن
 تدابير التخاذوالمؤسسات،  العمل ألصحاب االرشاد والدعم توفر أن للحكومات وينبغي .العمال ومنظمات

 وتوضيح حدتها من والتخفيف حدوثها دون  والحيلولة ،اإللزامي أو جبري ال العمل مخاطر تحديد أجل من فعالة
 .معالجتها كيفية

 أن يجب (:األطفال عمل أشكال وأسوأ االستخدام لسن األدنى الحد) األطفال عمل على الفعلي القضاء-ث
 تتخذ وأن ،العمل أو التشغيل لسن األدنى الحد الوطنية باحتراممؤسسات الجنسيات والمتعددة مؤسسات ال تقوم
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يوصي  الغاية، لهذه وتحقيقاا  .عليها والقضاءاألطفال  عمل أشكال أسوأ حظر لضمان وفعالة فورية إجراءات
 ومنظمات العمل أصحاب منظمات مع بالتشاور وطنية سياسة تضع بأن الحكومات إعالن المبادئ الثالثي

 .األطفال عمل على فعلياا  القضاء ضمان منها الهدف يكون  بحيث العمال،

 في المعاملة في والمساواة  الفرص لتكافؤ العام المبدأ تطبيق يجب: المعاملة في والمساواة الفرص تكافؤ-ج
والخبرات  والمهارات الم ؤهالت من المؤسسات تتخذ أن يجب كما ،التجارية وعالقاتهاالمؤسسة  عمليات جميع

  .وترقيتهم وتدريبهم وتوظيفهم المستويات جميع على عامليهاأساسا لتعيين 

 القضاء بغية المعاملة في والمساواة  الفرص تكافؤ تعزيز إلى ترمي سياسات تتبع أن لحكوماتعلى ا ينبغيو 
(، االجتماعي المنشأ أواألصل القومي  السياسي، الرأي ،الدين ،الجنس ،اللون  ،العرق ) على قائم تمييز أي على

 .المتساوية القيمة ذي العمل عن الرجال والنساءاألجر بين  في المساواة  تعزز أن كما ينبغي عليها

 المبادئ إعالنعليها  يركزتي ال المجاالت إحدى هي التشغيل واستقرار أمن قضية إن: الوظيفي األمن-ح
 تبذل أن والوطنيةمتعددة الجنسية مؤسسات ال على يجبحيث  ،النقابات قبل من عليها التأكيد وينبغي ،الثالثي

 :خالل من لموظفيها مستقرة عمل فرصجهودا لتوفير 

 ؛للتشغيل النشط التخطيط 
 والضمان التشغيل استقرار بشأن بالمفاوضات الحرة إليها التوصل االلتزامات التي تم تراعي أن 

 ؛االجتماعي
 التعسفي الفصل إجراءات تجنب. 

 ويكون  اعملياته على إدخالها تنوي  تغييراتأي  أن ت علن عن متعددة الجنسياتمؤسسات من اليطلب كذلك   
ة ودراسة السبل التي يمكن من خاللها تخفيف حدة األثار الضار فترة معقولة، بارزة على التشغيل قبل  ثارأ لها

  ومنظمات العمال. المختصةوذلك بالتعاون مع السلطات الحكومية إلى أدنى حد ممكن، 

 مختلف في التشغيل على متعددة الجنسياتمؤسسات ال أثر بعناية تدرس أن لحكوماتعلى ا ينبغيكما    
 على متعددة الجنسياتمؤسسات عمليات ال آثار لمعالجة مناسبةالتدابير التتخذ  أن، و الصناعية القطاعات

 حماية أشكال من شكالا  الوطنيةمؤسسات والمؤسسات المع هذه  بالتعاون  ، وأن توفرالعمل وسوق  التشغيل
 .تشغيلهم أنهي الذين العمال دخل

ويتوقع  للتشغيل القابلية تعزيز أجل من المهارات على التدريب من االستفادة سبل المجال هذا ديحد التدريب:-4
 متعددة الجنسيات أن تقوم باآلتي:مؤسسات من ال
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 عمالها على  في تزويد ،ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالن تتعاون مع الحكومات المحلية أ
ات التنمية وسياس مؤسسةال جميع المستويات في البلد المضيف بتدريب مناسب من أجل تلبية احتياجات

 ؛في ذلك البلد
  علم والنمو والت الوطنية في برامج محلية للتشجيع على اكتساب المهاراتمؤسسات الأن تشارك إلى جانب

 ؛المهني، فضال عن تقديم التوجيه المتواصلين
  سيع نطاق وإتاحة الفرص لتو  ،بيةيإجراء الدورات التدر  خالل من البشرية المحليةالمساهمة في تنمية الموارد

 ؛مناسبة كالعالقات الصناعية مجاالت في المحلية خبرات اإلدارة
  سسات مؤ ال عملها في بلدان نامية، يجب أن تشارك إلى جانب متعددة الجنسياتمؤسسات العندما تمارس

 .العمال ومنظمات تشجعها الحكومات المضيفة وتدعمها منظمات أصحاب العمل تدريبية الوطنية في برامج

، لمهنييناوالتوجيه  ة، سياسات وطنية للتدريبالمهتم مع األطرافالحكومات أن تضع، بالتعاون  ويجب على
 بها. الموصىسياسات التدريب ات عددة الجنسيمتمؤسسات التوفر بدورها إطارا ينبغي أن تتبع فيه 

 :ويتضمن هذا الجزء ما يلي: والحياة العمل ظروف-5

األجور واإلعانات وظروف  تقل أال على الثالثي المبادئ إعالن ينص: العمال وظروف واإلعانات األجور-أ
 وفي ،المضيف البلد في المماثلون  العمل أصحاب يقدمه عما متعددة الجنسياتمؤسسات العمل التي تقدمها ال

 . ممكنة عمل وظروف وإعانات أجور أفضل تقدم أن لها ينبغي ،ينمماثل عمل أصحاب وجود عدم حالة
 :ما يلي االعتبار في أخذها يتعين التي العناصر تشمل أن وينبغي

  ت الضمان وإعانا البلد وتكاليف المعيشة لألجور فياحتياجات العمال وأسرهم، مع مراعاة المستوى العام
 األخرى؛االجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات االجتماعية 

  و  مستوى والرغبة في بل اإلنتاجيةالعوامل االقتصادية ومنها متطلبات التنمية االقتصادية ومستويات
 ؛ع من التشغيل والحفاظ عليهمرتف

الغذاء، ينبغي أن  أو الرعاية الطبية أو اإلسكانوعندما يزود صاحب العمل العمال بخدمات أساسية، مثل 
 .تكون هذه الخدمات جيدة المستوى 

 والمناطق دخالا األدنى  المجموعات استفادة تكفل مناسبة تدابيرإلى اعتماد  أن تسعى الحكومات جاهدة وينبغي
 .متعددة الجنسياتمؤسسات المن أنشطة  قدر اإلمكانتطوراا  األقل
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مؤسسات وال متعددة الجنسياتمؤسسات أن ال من الحكومات تتأكد أن ينبغي: والسالمة المهنيتان الصحة-ب
بهدف  والصحة للسالمة وقائية ثقافة إرساء في سهموت كافية، وصحة سالمة معايير توفر ،السواء على الوطنية

 النساء ضد العنف أعمال لمكافحة خطوات اتخاذ يشمل أن ذلك شأن ومن، وصحية آمنة عمل بيئةخلق 
 الذين العمال تعويض ينبغي ذلك على وعالوة المباني سالمة إلى االهتمام وتوجيه ،العمل مكان في والرجال

 .المهنية األمراض أو الحوادث ضحايا وقعوا

 :باآلتيمتعددة الجنسيات أن تقوم مؤسسات ال منويتوقع 

 ؛أخرى  بلدان في الصلة ذات خبراتها مراعاة مع والصحة، السالمة معايير أعلى على الحفاظ 
 العمالمع ممثلي  اتفاقات في والصحة بالسالمة المتعلقة المسائل تدرج أن ينبغي االقتضاء عند 

 ؛ومنظماتهم
  والتية، التجاري وعالقاتها المحلية بعملياتها الخاصة والصحة السالمة حول معاييرأن توفر معلومات 

 األخرى؛تراعيها في البلدان 
 تدابير  بأي مخاطر خاصة وما يتصل بها منالمحليين  والعمالمؤسسات والخطر الحكومات أن ت

 ؛الجديدة والعمليات بالمنتجات مرتبطة وقائية
 العمال ومنظماتهم ومنظمات السالمة  يممثلمع وفقا للممارسة الوطنية،  أن تتعاون تعاونا كامال

 والصحة القائمة.

توجيهية والمبادئ ال الممارسات ومدونات، الدولية العمل معاييربتطبيق  اإلعالن يوصي وبالنسبة للحكومات  
ر معاييالوطنية مؤسسات متعددة الجنسيات والمؤسسات المن أجل ضمان أن توفر  ،لمنظمة العمل الدولية

 .لموظفيها والصحة بالسالمة يتعلق فيما كافية

 ويتضمن هذا الجزء ما يلي: :الصناعية العالقات-6

مؤسسات الو  متعددة الجنسياتمؤسسات الو  الحكومات تقوم أن المتوقع من: التنظيم وحق النقابية الحرية-أ
 :بما يلي الوطنية

 دون  المنظمات هذه إلى ينضموا أن أو يختارونهاالتي  المنظمات إنشاء في العمال بحقوق  االعتراف 
 ؛مسبق تصريح

 ؛يالنقاب االنتماء بسبب تمييز أعمال أي من للعمال الحماية توفير 
 يضر ذلك بحسن سير عمليات  أال طبشر  بينهم، فيماراء اآل وتبادل بالتشاور العمال لممثلي السماح

 المؤسسة.
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ه الذين تستخدمهم باالنتماء إلى ما يختارون للعمال متعددة الجنسيات أومؤسسات لل السماحهاب بالحكومات يو 
ضمان عدم شمول الحوافز الخاصة المقدمة الجتذاب االستثمار ، و صحاب العمل وللعمالألمنظمات دولية  من

 .التنظيم أو المفاوضة الجماعية للحرية النقابية للعمال أو حقهم في أي تقييد األجنبي

 إعالن ينص الجماعية، المفاوضة في بالحق فعال اعتراف ضمان أجل من: الجماعية المفاوضة-ب
 على االتي: الثالثي المبادئ

  الحق في أن يختاروا منظمات متعددة الجنسياتمؤسسات أن يكون للعمال الذين تستخدمهم 
 ؛لتمثيلهم في إجراء المفاوضة الجماعية

  ؛إجراء المفاوضة الجماعية في لتمثيلهم باختيارهم بهامعترف أن يكون للعمال منظمات 
  شمل تأن  أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال، كما يجب بينتعزيز التفاوض االختياري

 .النزاعاتلتسوية  االتفاقات الجماعية أحكاما

 حماية في المتمثل واجبها من كجزء لحكومات،على ا ينبغي :الشكاوى  وبحث االنتصاف سبل إلى الوصول-ت
 عامل أي وصول لضمان المناسبة الخطوات تتخذ أن ،ترتكبها المؤسسات التي االنتهاكات من االنسان حقوق 

كاألليات  أخرى، وسائل أو ةتشريعيال أو القضائية الوسائل خالل من االنتصاف، سبل إلى متضررين عمال أو
 .القضائيةغير 

 شكاويهم كل معالجة في العمال حق تحترم أن الوطنيةمؤسسات متعددة الجنسيات والمؤسسات ال منيتوقع و 
متعددة مؤسسات حين تعمل ال أهمية خاصة األمر ولهذا، ذلك بسبب األذى من نوعأن يتعرضوا ألي  دون 

 .الدولية العمل لمنظمة األساسية بالمعايير ال تلتزم بلدان الجنسيات في

OCDE التنمية االقتصادية ئ منظمة التعاون و مباد : الثانيالمطلب   

لمسؤولية من أهم المبادرات الدولية في مجال ا ،تعتبر المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية   
للقيام  ةمتعددة الجنسيات تحدد مبادئ ومعايير طوعيمؤسسات حيث تمثل توصيات موجهة إلى ال ،االجتماعية

شجيع المساهمات اإليجابية التي بإمكان كما تهدف المبادئ التوجيهية إلى تباألعمال بصورة مسؤولة، 
 متعددة الجنسيات تقديمها من أجل تحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي. مؤسسات ال

 :التعاون والتنمية االقتصاديةتعريف منظمة : أوال

للتعاون  ةتحت اسم المنظمة األوروبي 1948عام ( OCDE) والتنمية االقتصاديةتأسست منظمة التعاون    
 ثم تحولت عام ،االقتصادي من أجل المساعدة على توزيع المساعدات األمريكية بمقتضى مشروع مارشال
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ربية وهي ة الغالصناعي وتوسعت عضويتها لتشمل كل الدول ،إلى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 1960
ان األعضاء للرفع من كفاءتها وتعزيز تتلخص مهمة المنظمة في دعم اقتصاديات البلدو  ،1دولة 36تظم حاليا 

، د سواءح لدول المتقدمة والدول النامية علىباإلضافة إلى المساهمة في النمو االقتصادي ل ،اقتصاد السوق 
وتمنح المنظمة فرصة للحكومات لمناقشة وتطوير وتنسيق السياسات االقتصادية واالجتماعية المحلية والدولية 

مع تحويل المنظمة األوروبية للتعاون . و 2لبحث عن الحلول للمشاكل المشتركةعن طريق تبادل الخبرات وا
 :3حددت أهداف المنظمة كاآلتياالقتصادي إلى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

  ؛االستخدام الفعلي للموارد االقتصادية -

  ؛التأهيل المهنير وتطوير الموارد وتشجيع البحث و توفي -

مل على والع ،الخارجيلضمان النمو االقتصادي واالستقرار المالي الداخلي و ت مخصصة اتباع سياسا -
 لدول األعضاء وغير األعضاء للخطر؛تجنب قيام أوضاع يمكن أن تعرض اقتصاديات ا

ركة رؤوس رير حوالتوسع في تحمتابعة الجهود لتقليص العوائق وإزالتها أمام تبادل السلع والخدمات  -
 األموال؛

لبلدان ا من البلدان النامية بوسائل مناسبة، ومد هذه ية الدول األعضاء وغير األعضاءاالسهام في تنم -
 أمام صادراتها؛ وتوسيع األسواقة برؤوس األموال وتقديم المساعدة التكنولوجي

اتخاذ القرارات التي تجمع الدول األعضاء وتقديم المقترحات وابرام االتفاقيات مع الدول األعضاء وغير  -
 لك مع المنظمات الدولية األخرى.وكذاألعضاء 

 :للمؤسسات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والمسؤولية االجتماعية: ثانيا

ددة الجنسيات، متعمؤسسات يم سلوك الوبهدف تنظ ،سعيا منها للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة   
، والتي متعددة الجنسياتمؤسسات التوجيهية الخاصة بالاعتمدت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية المبادئ 

لمبادئ اتم نشر  "،متعددة الجنسياتمؤسسات االستثمار الدولي وال" ـ:ـمن إعالن المنظمة المتعلق ب ازءكانت ج

                                                           
1 http://www.oecd.org/fr/apropos/histoire/  consulté le 12/03/2018 
2 Emmanuelle Champion et Corinne Gendron, La Responsabilité Sociale Corporative en débat et en pratique 

Codes de conduite, normes et certifications, op.cit. p29 

 ency.com/detail/6540-http://www.arabالموقع  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، الموسوعة العربية. من، مطانيوس حبيب3 
 12/03/2018االطالع يوم 

http://www.oecd.org/fr/apropos/histoire/
http://www.arab-ency.com/detail/6540
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 2011سنة خر تحديث لهذه المبادئ وقد كان آ ،2000وتمت مراجعتها في جوان  1976مرة عام أول التوجيهية 
 .1متعددة الجنسيات إلى حد كبيرمؤسسات التعديل إلى زيادة مسؤولية الأدى هذا و 

ذ تقدم معايير إات إلى المؤسسات متعددة الجنسيات، تعد المبادئ التوجيهية بمثابة توصيات من قبل الحكوم   
عمليات لوتهدف إلى ضمان توافق ا ،اتطوعية للممارسة المسؤولة لألعمال بما يتماشى مع القوانين المعمول به

لمجتمعات ؤسسات واالتي تقوم بها مؤسسات األعمال مع السياسات الحكومية ودعم الثقة المتبادلة بين هذه الم
 . 2التي تعمل بها

إن الهدف العام الذي تسعى إليه المنظمة من خالل هذه المبادئ هو تشجيع المساهمة اإليجابية للمؤسسات    
أنشطة  ثار السلبية التي تنتج عنوالبحث االجتماعي، مع الحد من األ االقتصاديمتعددة الجنسيات في التطور 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المبادئ التوجيهية ال تهدف إلى التمييز بين المؤسسات متعددة  ،هذه المؤسسات
إن التوقعات ف بالتاليو  ،لكافة هذه المؤسسات ات الجيدةبل أنها تعكس الممارس ،الجنسيات والمؤسسات المحلية

 المؤسسات المحلية تكون مماثلة كلما ارتبطت هذه المبادئمن المؤسسات المتعددة الجنسيات و بالنسبة ألداء كل 
 :4وتتمثل التوصيات الرئيسية للمبادئ التوجيهية في ،3بأدائها

 وغيرهابها المعمول  التشريعات مع منسجمة ومعايير مبادئ التوجيهية المبادئ تشمل :والمبادئ المفاهيم-1
 تزاول أينما القطاعات جميع في الجنسيات المتعددةمؤسسات ال على تنطبق وهيدوليا،  المقبولة المعايير من

 رضتعاوفي حالة البلدان التي تمارس فيها أنشطتها،  لتشريعات االمتثالمؤسسات ال على وينبغي ،أنشطتها
 قدر المبادئ هذه الحترام وسيلة عن تبحث أنمؤسسات ال على يتعين التوجيهية، المبادئ مع المحلية قوانينها

 التشريعات المحلية. بمخالفة المخاطرة دون  اإلمكان

 وتمتنع اإلنسان حقوق  وتحترم المستدامة التنمية في تساهم أنمؤسسات ال على يتعين السياسات العامة:-2
 السلبية ثاراأل تفادي بغية الواجبة العناية بذل وعليها، المحلية السياسية األنشطة في الئق غير تدخل أي عن
 التعاون  يهاعلكما يتعين  حدوثها، عند ثاراأل لهذه والتصدي التوجيهية، المبادئ في إليها المشار المجاالت في

                                                           
1 Ivana Rodié, Responsabilité sociale des entreprises le développement d’un cadre européen, Mémoire présenté 

pour l’obtention du Diplôme d’études approfondies en études européennes, Institut Europeen De L’universite De 

Geneve, Genève, avril 2007, p58. 
2 OCDE , les principes directeurs de l’ocde a l’intention des entreprises multinationales, 2011, p15. 
3 Ibid, p17-20 

 لمنظمة التوجيهية المبادئ(، TUACاالقتصادي) الميدان في والتنمية التعاون  منظمة لدى االستشارية النقابية للجنةا 4 
 .3-2، ص2014،، فرنسا باريس الجنسيات المتعددة الشركات إلى الموجهة االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون 
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 واتخاذ التخطيط عند نظرها وجهة إلبراز حقيقية فرص إتاحة أجل من المعنيين المصلحة ذات األطراف مع
 .المحليين السكان على مهما أثرا تترك أن شأنها من بأنشطة تتعلق قرارات

 هاوهيكل أنشطتهاب المتعلقة المهمة الجوانب جميع عن دقيقة معلومات نشرمؤسسات ال على يتعين :اإلفصاح-3
 تحترم أن عليها يجبكما  ،وعن عمالها بها الخاص اإلدارة ونظام فيها والمساهمين ونتائجها المالي ووضعها

 .المالية وغير المالية التقارير يخص فيما يةمالعال الجودة معايير

 إطار في اآلخرين بحقوق  المساس وعدم اإلنسان حقوق  تحترم أنمؤسسات لعلى ا ينبغي اإلنسان: حقوق -4
 باحترام التزامها تعكس سياسة تنتهج أن ينبغيكما ، حدوثه عند األثر هذا ومعالجة الخاصة، وعالقاتها أنشطتها

 يتبين عندما اإلنسان، حقوق  على سلبية ثارأ أية معالجة أجل من مشروعة آليات تضع وأن ،اإلنسان حقوق 
 .فيها أسهمت أو تسببت أنها

 نقابات تأسيس في المستخدمين العمال حق احتراممؤسسات ال على يتعين: والعالقات المهنية الشغل-5
 اإللغاء في اإلسهامو  الجماعية، المفاوضات أثناء لتمثيلهم فيها االنخراط أو اختيارهم من تمثيلية ومنظمات

 المعاملة في المساواة  مبدأ واحترام اإللزامي، أو القسري  العمل أشكال جميع على والقضاء األطفال لعمل الفعلي
 بخصوص بناءة مفاوضات إلجراء الالزمة بالمعلومات العمال ممثلي تزويد، كما يجب عليها العمل أثناء

 أداء عن ودقيقة صحيحة صورة تكوين من تمكنهم التي المعلومات وممثليهم العمال ومنح التشغيل، ظروف
( وأسرهم للعمال األساسية االحتياجات لتلبية كافية تكون  أن (األجور أفضل منح بها يجدر كما ككل.  المؤسسة
 .ما وحدة إغالق أو تعديالت إجراء حال في العمال وإشعار ،موصحته العمال سالمة وضمان

 ثاربأ المتعلقة المناسبة المعلومات وتقييم لجمع البيئية ا لإلدارةنظام تطبيقمؤسسات ال على ينبغي :البيئة-6
 وتوفير المعنية، الجماعات مع والتشاور واالتصال المحتملة، ثاراأل حول معلومات وتقديم ،البيئة على أنشطتها

 .البيئية السالمة قضايا في للعاملين مالئمين تكوين تعليم

 عرض عدممؤسسات ال على يتعين: األخرى  االبتزاز وأشكال الرشاوى  أخذ على والتحريض الرشوة مكافحة-7
 امتيازات على الحصول قصد الخاص، أو العام بالقطاع مسؤولأي أو من  إلى برشوة المطالبة أو منح أو

 .الغاية لهذه الوكالء غرار على وسطاء إلى اللجوء وال مشروعة غير

 وإعطاء ،واألمن الصحة مجال في المطلوبة بالمعايير التقيُّدمؤسسات ال على ينبغي :المستهلكين مصالح-8
 والتضليل اإليهام على تقوم ممارسة أي عن واالمتناع ،قراراتهم اتخاذ من المستهلكين لتمكين تكفي معلومات
 البيئة على أو واألمن الصحة على الخطيرة التهديدات لمنع العمومية السلطات مع والتعاون  والخداع، والتدليس

 .االستهالك عن الناتجة
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 التنمية في تساهم بحيث التكنولوجيا نقل لدعم ممارسات تتبنى أنمؤسسات ال على :والتكنولوجيا العلم-9
 .المحلية العمومية البحث مؤسسات مع روابط وعقد المستدامة،

 والتنظيمية التشريعية النصوص جميع مع يتطابق بشكل بأنشطتها القياممؤسسات ال على: المنافسة-10
 .حصص إلى السوق  تقسيم أو تواطؤ على قائمة أي ممارسات عن واالمتناع بالمنافسة، الخاصة المطبقة

 تسديدها طريق عن، المضيف للبلد العامة المالية فيمؤسسات ال تسهم أن المهم من :الضريبي النظام-11
 السلطات وإبال فيها،  تعمل التي البلدان وأنظمة بقوانين والتقي د مواعيدها في عليها المستحقة للضرائب
 .الضرائب لتقدير الضرورية أو المحددة بالمعلومات الالزم الوقت في المختصة

 التيالدول  الرئيسي في مقرها يقع التي الجنسيات المتعددةمؤسسات ال كافة على التوجيهية المبادئ تنطبق   
 والتنمية التعاون  منظمة في دولة عضو 36)األن  دولة حتى 46والتي تمثل  التوجيهية المبادئ على وقعت

 .1خاصة أو للدولة مملوكةمؤسسات هذه ال كانت سواء(، عضو غير دول 01و االقتصادي الميدان في

 المبادئ توصيات في والمعايير الواردة بالمبادئ التقيد ،المعنية الجنسيات المتعددةمؤسسات ال على يتعينو    
 تندرج التي الهيئات جميع على التوجيهية في المبادئ عليها المنصوص والمعايير المبادئ وتنطبق، التوجيهية

على  ينبغي ذلك، إلى باإلضافة، أنشطتها فيه تزاول مكان كل وفي ،القطاعات وفي جميع ،مؤسسةال ضمن
 تطبيق على الباطن، منالموردون والمقاولون  ذلك في بما التجاريين، شركاءها اإلمكان قدر تشجيعمؤسسات ال

 .المبادئ التوجيهية مع المتطابقة المسؤول السلوك مبادئ

)GLOBAL COMPACT ) العالمي المطلب الثالث: الميثاق  

طرحها األمين العام لألمم المتحدة السيد كوفي عنان ألول  ،العالمي مبادرة ذات بعد عالمي الميثاقيمثل    
وتم إطالق المرحلة التنفيذية  ،1999جانفي  31مرة في المنتدى االقتصادي العالمي المنعقد بسويسرا في 

وقد وجه األمين العام خالل خطابه  ،2000جويلية  26العالمي في مقر االمم المتحدة في نيويورك في للميثاق 
ين والتي تجمع ب –العالمي  الميثاق -م إلى المبادرة الدولية االنضماب إلى مسؤولي القطاع الخاصوة الدع

جاالت في ملميثاق لدعم المبادئ العشرة ل ،المجتمع المدنيمتحدة وقطاع العمل و المؤسسات و هيئات األمم ال
 . 2ربة الفسادحقوق االنسان والعمل و البيئة و محاكمختلفة 

                                                           

  1نفس المرجع، ص5
2Patrick d’humiéres, le developpement durable le management de l’entreprise responsable, éditions 

d’organisations, 2005, p136.  
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وة العمل الجماعي، يسعى االتفاق العالمي إلى تشجيع المؤسسات على التحلي بروح المواطنة من خالل ق   
بغية إشراك قطاع األعمال في إيجاد حلول لتحديات العولمة، وبهذه الطريقة يمكن للقطاع الخاص بالمشاركة 

دامة تصاد عالمي أكثر استمع أطراف فاعلة أخرى المساعدة في تحقيق رؤية األمين العام المتمثلة في إقامة اق
 :2لمي إلى تحقيق هدفين أساسيين هماالعا ويسعى االتفاق ،1وشموال

  ؛في إطار المبادئ العشرة لالتفاق وإدارة أنشطتهاتشجيع المؤسسات في كل أنحاء العالم على ممارسة  –

 تعبئة الجهود لدعم أهداف األمم المتحدة الرئيسية بما في ذلك أهداف األلفية اإلنمائية. –

 عالمي بإجماع ةوالبيئ والعمل اإلنسان حقوق  مجاالت في العالمي قالميثا عليها يقوم التي العشرة المبادئ تتمتع
 :3من نابعة أنها إذ اآلراء في

 اإلنسان؛ لحقوق  العالمي اإلعالن -
 العمل؛ في األساسية والحقوق  المبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إعالن -
 والتنمية. بالبيئة الخاص ريو إعالن -

في لميثاق لاالقتصادية تلتزم بإدماج المبادئ العشرة  المؤسسات فإنوتبعا النخراطها في االتفاق العالمي،    
هياكل و مؤسسات تلك المبادئ في نطاق تعاملها مع  بتطبيقوذلك  ،مخططاتها وبرامجها وفي عملها اليومي

يمكن اذن اعتبار الميثاق العالمي أداة مراقبة لسلوك المؤسسات، بل ان االنضمام اليه يعتبر  أخرى،اجتماعية 
الخطوة الهامة االولى التي تخطوها المؤسسات االقتصادية نحو تصرفات ومبادرات تتماشى مع االرادة المعبر 

 ة تحقيق اهداف هذه المبادرة.عنها لمواصل

في سبيل ل الحاصتقدم ال عنوالمطلوب من المؤسسات التي تنضم الى االتفاق العالمي ان ترسل سنويا بيانا    
المعطيات  دئه العشرة كما يمكن ان تدرج هذهتصف فيه كيف انها تساند االتفاق العالمي ومبا ،االتفاقااللتزام ب

هذه المعلومات سنويا في الموقع االلكتروني لالتفاق  تدرجو ، في التقرير السنوي للمؤسسة
(www.unglobalcomact.org) يتم تحيينه بصفة متواصلة. والذي 

                                                           

 متوفر على الموقع: ،2االتفاق العالمي، ص تحلي الشركات بروح المواطنة في االقتصاد العالمي،، األمم المتحدة 1 

http://www.unglobalcompact.org/docs/languages/arabic/ar_brochure090305.pdf  2018-06-10 تم اإلطالع عليه يوم 
2 http ://www.un globalcompact.org/langages/french/index.htmll 

معيار لقياس األداء دوافع تبني منظمات األعمال أبعاد المسؤولية االجتماعية واألخالقية ك، وآخرون عزاوي عمر  3 
 .6جامعة بشار، ص، والمسؤولية االجتماعيةمنظمات األعمال الملتقى الدولي الثالث حول:  االجتماعين،

http://www.unglobalcompact.org/docs/languages/arabic/ar_brochure090305.pdf
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وهي  ،1في العالم منظمة غير حكوميةمؤسسة و  13170وقد انخرطت الى حد االن في االتفاق العالمي    
تأخذ  ةانها ترمي الى هدف مشترك وهو تحقيق تنمية عالمية مسؤول إالتعمل في قطاعات وجهات مختلفة 

، جمعيات منافسون ، عمالء، موردون ، مساهمون ، عمال) كل األطراف ذات المصلحةبعين االعتبار مصالح 
  (.أخرى مستهلكين ومجموعات ال

 :اليالجدول المو مبادئ تغطي أربع مجاالت رئيسية كما يوضحه تتألف مبادرة االتفاق العالمي من عشرة  

 Global Compact: مبادئ مبادرة االتفاق العالمي (1-1)الجدول 

 المبادئ المجال
 : على المؤسسات دعم واحترام حقوق اإلنسان العالمية.-1-المبدأ حقوق اإلنسان  

 : التأكد من عدم التواطؤ في أعمال مسيئة لحقوق اإلنسان.-2-المبدأ
 

   العمل 
 

 في المفاوضة الجماعية. واالعتراف بالحق: دعم حرية تكوين الجمعيات -3-المبدأ
 : إلغاء جميع أشكال العمل القسري أو اإلجباري. -4-المبدأ
 : اإللغاء الفعلي لعمالة األطفال.-5-المبدأ
 .والعمل: إلغاء التمييز في مجال التوظيف -6-المبدأ

 البيئة
 

 البيئة.: اتخاذ إجراءات وقائية في مواجهة التحديات -7-المبدأ
 أكبر.: أخذ مبادرات لتعزيز مسؤوليات بيئية -8-المبدأ
 الصديقة للبيئة ونشر التكنولوجيات: تشجيع تنمية -9-المبدأ

 مكافحة الفساد
 

: على المؤسسات العمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله بما في ذلك -10-المبدأ
 االبتزاز والرشوة.

 
Source : Géneviére Férone et autres, Le developpment durable,des enjeux stratégique pour l’entreprise, édition 

d’organisation,paris,2001,p49 

 

 للمؤسسات الثالث: المعايير والمواصفات القياسية المتعلقة بالمسؤولية االجتماعيةالمبحث 

تنامي مفهوم المسؤولية االجتماعية، واالختالف في االلتزام بهذه المسؤولية والممارسة اإلدارية لها بين إن    
ادرة عن الص ةمختلف األقاليم وداخل اإلقليم الواحد، أدى إلى ظهور العديد من المعايير والمواصفات القياسي

منظمات وهيئات دولية ومحلية، تسعى من خاللها إلى مساعدة المؤسسات على دمج المسؤولية االجتماعية 
كما تحاول وضع أطر ومبادئ لهذه المسؤولية، حتى تستطيع كل  ،ضمن استراتيجياتها وعملياتها اإلدارية

                                                           
1 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants?page=1 consulté le 20/07/2018 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants?page=1
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حاول من خالل هذا المبحث التطرق لبعض وسن ، موقعها أو نشاطها االلتزام بها،المؤسسات مهما كان حجمها
 وأهم هذه المعايير والمواصفات.

)ISO( المطلب األول: المواصفات القياسية الصادرة عن منظمة التقييس الدولية  

بلندن، بدأت مهامها في مقرها  1946عام  ISOوالتي يرمز لها اختصارا  تأسست المنظمة الدولية للتقييس    
1947الدائم بجنيف سويسرا عام 

في  يشارك ،وهي الجهة الرائدة دوليا في إعداد المواصفات القياسية الدولية، 1
تتمثل رسالتها ، و 2هيئة مواصفات من مختلف الدول متقدمة و نامية في مختلف أنحاء العالم  160عضويتها 

ة ت القياسية الدولية وجميع األنشطة ذات الصلة، والمتضمنة تقويم المطابقفي تشجيع وتطوير وتوحيد المواصفا
بهدف تسهيل التبادل التجاري الدولي للسلع والخدمات، فضال عن تطوير التعاون في مجاالت األنشطة العلمية 

مواصفة   22217ما يقارب  2017حتى عام   (ISO) قد أصدرت منظمة االيزو ، و 3والتكنولوجية واالقتصادية
 :5التي لها عالقة بالمسؤولية االجتماعية إدراج أهم هذه المواصفات  يلي وسنحاول فيما،  4عالمية

معايير نظام إدارة الجودة، والمتطلبات  ISO9001تحدد المواصفة القياسية  :ISO9001  نظم إدارة الجودة -
إلى زيادة رضا  ISO9001وتهدف المؤسسة من خالل تطبيق المواصفة القياسية  ، التي تسمح بتبني هذا النظام

تطلبات القانونية والم تطلباتهمقدرتها على توفير المنتجات والخدمات باستمرار وفقا لم العمالء عن طريق إثبات
صدار قد كان اإلتقوم المنظمة العالمية بتعديل معايير المواصفة كلما لزم األمر و  .والتنظيمية المعمول بها

دولة تطبق المواصفة  170وهناك أكثر من مليون مؤسسة في أكثر من  ،2015األخير للمعايير المعدلة في 
 .ISO9001/2015القياسية 

 المواصفة توفر :ISO1000 1 في المنظمة ميثاق األخالقحول  إرشادات-العمالء  رضا-إدارة الجودة  -
ISO10001 رضا المتعلق ب يثاق األخالقصيانة وتحسين مر، تطوي، تصميم، لتخطيط توجيهية إرشادات

ة كما تجدر اإلشارة إلى أن المواصف ،إلى زيادة رضا العمالء بهذه المواصفةتهدف األحكام المرتبطة ، و العمالء
 .non rectifiable))غير موجهة للتصديق  ISO10001القياسية 

                                                           

 ISO9001و البيئة وفقا لمتطلبات المواصفتين الدوليتين  إدارة الجودةنموذج لتقويم نظامي  الصفار،عبد الكريم خليل إبراهيم 1  

  ،العالمية stclementsالصناعية، جامعة أطروحة دكتورا فلسفة في اإلدارة  الجديد،دراسة حالة في معمل إسمنت الكوفة  ،ISO4001و
  .22ص  ،2008

2 Organisation internationale de normalisation, ISO26000, responsabilité sociétale, Secrétariat central de l’ISO, 

Genève , suisse 2010 , p1.  

 الطبعة األولى، عمان، للنشر،وائل  ، دار 9000ISO،ISO14000والبيئة أنظمة إدارة الجودة  العزاوي،محمد عبد الوهاب 3
 29ص، 2003

4 https://www.iso.org/fr/standards.html 
5 Ibid,. 
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توفر المواصفة  :ISO10002ؤسسات الموى في المعالجة الشك إرشادات-العمالء  رضا-إدارة الجودة  -
وتعتبر عملية معالجة  ،إرشادات حول إجراءات معالجة الشكاوى المتعلقة بالمنتوج ISO10002القياسية 

 وتتناول المواصفة الجوانب التالية للتعامل مع الشكاوى: ،الشكاوى كأحد عمليات إدارة الجودة الشاملة

  تبادل المعلومات لمفتوحة التوجه بالعميل وتكون  كز علىتالعمالء عن طريق إنشاء بيئة تر تحسين رضا
 ؛(شكاوى العمالء )بما في ذلك المع 

  ؛على ذلك تدريب الموظفينو ، بمعالجة شكاوى العمالءمشاركة اإلدارة والتزامها 
 والنظر فيها؛ الشكاوى  االعتراف باحتياجات وتوقعات أصحاب 
   لتحسين جودة المنتج والخدمة للعميل؛ الشكاوى تحليل وتقييم 
  عمليةهذه الاستعراض فعالية وكفاءة الشكاوى و  ةمراجعة عملية معالج. 

متطلبات نظام اإلدارة البيئية التي يمكن  ISO14001 تحدد المواصفة: ISO14001 نظم اإلدارة البيئية -
لمؤسسات ا إلى موجهة هذه المواصفة القياسية الدولية ،المؤسسة لتحسين أدائها البيئي طرفاستخدامها من 

 ،منظمة تدعم من خاللها مساهمتها في التنمية المستدامةترغب في إدارة مسؤولياتها البيئية بطريقة  التي
والتي  ،ة لديهايدارة البيئاإلالمؤسسة على تحقيق النتائج المتوقعة من نظام   ISO 140001المواصفة تساعدو 

نظام اإلدارة المتوقعة ل وتتضمن النتائج. ذات المصلحة نفسها ولألطراف ؤسسةللمو ضافة للبيئة، تعد قيمة م
 :البيئية ما يلي

 ؛تحسين األداء البيئي 
 االمتثال لمعايير المطابقة؛ 
  .تحقيق األهداف البيئية 

توفر المواصفة القياسية  :ISO14006 -بيئيتوجيهية لدمج التصميم ال مبادئ-نظم اإلدارة البيئية  -
ISO14006 ام اإلدارة كجزء من نظ البيئي باستمرارلتصميم ل تهاعلى تحسين إدار  ؤسساتإرشادات لمساعدة الم

 ،ISO14001 فةللمواص من قبل المؤسسات التي طبقت نظام اإلدارة البيئية وفقاا وهي قابلة لالستخدام، البيئية
 .non rectifiable))وهي غير موجهة للتصديق 

تقدم هذه المواصفة القياسية الدولية  :ISO14015 -مؤسساتواقع اللمالبيئي  التقييم-اإلدارة البيئية  -
أثير عملياتها لتقييم تمن خالل تطبيق عملية منهجية ، التقييم البيئي لموقع المؤسسةتوجيهات حول كيفية 

 هذه المواصفة غير موجهة للتصديق. ،على البيئة والقضايا البيئة والتجارية االقتصاديةوأنشطتها 
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تحدد هذه المواصفة القياسية الدولية المبادئ  :ISO14020 -العامة المبادئ-العالمات واإلعالنات البيئية  -
 .التوجيهية لتطوير واستخدام الملصقات واإلعالنات البيئية

تقييم األداء البيئي توفر هذه المواصفة إرشادات حول : ISO14031 -األداء البيئي  تقييم-اإلدارة البيئية  -
 .داخل المؤسسة

المبادئ واألطر  ISO14040تحدد المواصفة القياسية  :ISO14040 -تقييم دورة الحياة  -اإلدارة البيئية  -
 المستخدمة إلجراء تقييمات دورة الحياة مع األخذ بعين االعتبار التأثيرات البيئية.

المبادئ  ISO14064-1تحدد المواصفة القياسية   :ISO14064 -1الجزء -غازات االحتباس الحراري  -
 واإلرشادات لتقدير كمية الغازات المسببة لالحتباس الحراري واإلفصاح عنها وإزالتها.

توفر هذه المواصفة إرشادات توجيهية بشأن خفض : ISO14064 -2الجزء–غازات االحتباس الحراري  -
 بهدف الحد من انبعاث هذه الغازات. ،انبعاث الغازات الدفيئة وتقدير نسبة الخفض منها واإلفصاح عنها

توفر هذه المواصفة إرشادات توجيهية للذين يقومون  : ISO14064 -3الجزء–غازات االحتباس الحراري  -
 .ISO14064-2و ISO14064-1بمراجعة والتحقق من صحة ما تم اإلفصاح عنه من خالل المواصفتين 

تحدد المواصفة   :ISO 20121- التنمية المستدامةبدمج أبعاد الحدث تنظيم –نظام اإلدارة المسؤول  -
ISO20121  ة دمج وتعزيز مبادئ التنميي يتم من خالله والذمتطلبات نظام اإلدارة المطبق على نشاط الحدث

مؤسسات وتسري هذه المواصفة على كل ال ،المتطلباتالمستدامة طول فترة الحدث، وتقدم إرشادات لالمتثال لهذه 
 يدمج أبعاد التنمية المستدامة.  التي تهدف إلى انشاء، تنفيذ، صيانة، وتحسين نظام إلدارة الحدث

مبادئ توجيهية للمؤسسات لدمج أبعاد  ISO 20400توفر المواصفة : ISO 20400  المشتريات المسؤولة -
وتتعلق هذه المواصفة بأصحاب المصلحة المعنيون أو المتأثرون بهذه ، المسؤولية االجتماعية في عملية الشراء

 العملية.

متطلبات نظام إدارة السالمة  ISO22000القياسية  المواصفة تحدد :ISO 22000 األغذيةنظم إدارة سالمة  -
تستطيع المؤسسة من خالل هذه المواصفة إثبات قدرتها على التحكم في مخاطر سالمة األغذية، الغذائية، حيث 

، التي تعمل في ؤسساتتنطبق المواصفة على جميع المو ، والتأكد من أن الغذاء آمن وقابل لالستهالك
القياسية  ةتحدد المواصف الصناعات الغذائية وترغب في تنفيذ أنظمة لتوفير منتجات آمنة بشكل مستمر.

ISO22000 :المتطلبات لتمكين منظمة ما من 

 تخطيط، تنفيذ، تشغيل، وصيانة نظام إدارة سالمة األغذية لتوفير المنتجات التي تكون آمنة للمستهلك؛ 
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  إثبات االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بسالمة األغذية؛ 
  المتعلقة بسالمة األغذية، وإثبات االمتثال لهذه المتطلبات من أجل تحسين تقييم متطلبات العميل

 رضا العمالء؛
 ،لضمان االمتثال  التواصل بفعالية مع كل األطراف ذات المصلحة بشأن قضايا سالمة األغذية

 لسياستها المعلنة بشأن السالمة الغذائية وإثبات هذا االمتثال لكل األطراف؛

 ISO 22301القياسية تحدد المواصفة   :ISO 22301 -ظم إدارة استمرارية النشاطن-األمن المجتمعي  -
متطلبات تخطيط، إنشاء، إدارة، مراقبة، صيانة وتحسين نظام إداري للحماية من الحوادث التي قد تلحق 

 األضرار بالمجتمع والحد من احتمال وقوعها ومواجهتها إن حدثت.

ويمكن تطبيق  ،المبادئ التوجيهية إلدارة المخاطر ISO 31000توفر المواصفة  :ISO 31000 إدارة المخاطر -
المواصفة غير موجهة للتصديق  ذهوه، هذه المواصفة على أي نوع من أنواع المخاطر، مهما كانت طبيعتها

(non rectifiable). 
المتطلبات واإلرشادات إلنشاء  ISO37001تحدد المواصفة القياسية  :ISO 37001 أنظمة إدارة مكافحة الفساد -

منظمات والهدف من هذا النظام هو مساعدة ال ،نظام إداري لمكافحة الفساد، وتنفيذه وصيانته ومراجعته وتحسينه
 على منع الفساد واكتشافه ومكافحته.

متطلبات نظام إدارة الصحة  ISO45001تحدد المواصفة   :ISO 45001 المهنيةنظم إدارة الصحة والسالمة  -
ة من توفير أماكن عمل آمنة وصحية، والوقاي ؤسساتشادات الستخدامه، لتمكين الموالسالمة المهنية، وتوفر إر 

كما  ،من اإلصابات واألمراض المرتبطة بالعمل والتحسين المستمر ألدائها في مجال الصحة والسالمة المهنية
قعة من تطبيق وتتمثل النتائج المتو  ،الرفاهية وتحسين نوعية حياة العمال تهتم هذه المواصفة بجوانب أخرى مثل

 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية في:

 التحسين المستمر ألداء؛ 
 تلبية المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى؛ 
  .تحقيق أهداف الصحة والسالمة المهنية 

متطلبات تصميم، تنفيذ، صيانة  ISO 50001تحدد المواصفة القياسية : ISO 50001 نظم إدارة الطاقة -
وتحسين نظام إلدارة الطاقة، والذي يمكن المؤسسات من التحسين المستمر لكفاءتها في مجال استهالك الطاقة. 

ك الإذن هذه المواصفة تحدد متطلبات استخدام الطاقة واستهالكها، بما في ذلك القياس واإلفصاح عن نسبة استه
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في مجال تصميم وشراء المعدات والعمليات وتدريب الموظفين بهدف التقليل من  ؤسسةالطاقة وعن جهود الم
 استهالك الطاقة.

لمواصفات السابق ذكرها اجتهدت المنظمة الدولية للتقييس في تطوير مواصفة قياسية خاصة إلى باإلضافة 
 بالتفصيل في المطلب الثالث.والتي سنتطرق لها  ISO26000بالمسؤولية االجتماعية 

 المطلب الثاني: معايير ومواصفات قياسية أخرى 

ضع و  ات والهيئات الدولية والمحلية فيعلى غرار المنظمة الدولية للتقييس، بادرت العديد من المنظم   
 :ييلاومن بين هذه المواصفات نذكر م مواصفات قياسية تتعلق بالمسؤولية االجتماعية والممارسة اإلدارية لها

 SA8000المساءلة االجتماعية  معيار: أوال

استنادا إلى االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية العمل الدولية، واإلعالن العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات    
بناء على اتفاق  SA8000تم تطوير معيار المساءلة االجتماعية تعلقة بحقوق الطفل وحقوق المرأة، األخرى الم

منظمات غير و ..(، ،Body Shop ،Toys Rusلجنة استشارية مكونة من مؤسسات عالمية مثل مؤسسة ) 
نقابات ومكاتب تدقيق و  ربحية مثل اللجنة الوطنية ضد عمالة األطفال في الواليات المتحدة األمريكية

 وهو معيار موجه للمؤسسات التي تسعى إلى اثبات احترامها لحقوق العمال في ممارسة نشاطها. ،1متخصصة

معيار المساءلة االجتماعية عبارة عن نموذج لنظام إدارة متخصص في مجال االمتثال لمعايير العمل،    
حسين هدف منه هو تيعمل على تطوير وتطبيق الممارسات االجتماعية السليمة داخل بيئة العمل، وال  حيث 

، 2ظروف العمل في العالم عن طريق فرض قواعد صارمة على المؤسسات بإشراك األطراف ذات المصلحة
 :3وهو يرتكز على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق األساسية للعمال والمتمثلة في

التي  االنضمام إلى النقابات، أي حق العمال في "حرية تكوين الجمعيات" بشأن 87االتفاقية رقم  -
 ؛يختارونها

أي حق العمال بحرية في التفاوض بشأن  "،بشأن "الحق في المفاوضة الجماعية 98االتفاقية رقم  -
 ؛ظروف عملهم مع أصحاب عملهم

 ؛اإلجباري  حظر جميع أشكال "العمل القسري" والعمل بشأن 105و 29االتفاقيتان رقم  -

                                                           
1Salma Damak Ayadi, le référentiel de normalisation SA8000, enjeux et perspectives, HAL Id: halshs-00593069, 
13 May 2011, p4 
2 Marie d’huart, serge de backer, la responsabilité sociétale, institut de l’énergie de l’environnement de la 

francophonie  (IEPF) , Québec canada,2007,p24. 
3 https://ifme.org/sa8000/la-norme-sa8000 
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س نفأي حق جميع العمال في  "،التي تحظر جميع أشكال "التمييز في التوظيف 111االتفاقية رقم  -
 المعاملة واالحترام؛

 ."العمل نفس قيمة بشأن "المساواة في األجر بين الرجال والنساء مقابل  ،100االتفاقية رقم  -
دارة الذي في ثمانية متطلبات اجتماعية باإلضافة إلى نظام اإل SA8000وتتمثل متطلبات المعيار     

 :1يتم من خالله تطبيق هذا المعيار وتتمثل هذه المتطلبات في
فيما يتعلق بعمالة األطفال واستخدامهم في أعمال قد تعرض صحتهم وسالمتهم عمالة األطفال:  -أ

يعمل على منع المؤسسات من استخدام وتوظيف  SA8000معيار المساءلة االجتماعية  فإنللخطر، 
سنة، وتشجيعها على اتاحة الفرصة وتقديم كل التسهيالت اللتحاق هؤالء  15األطفال تحت سن 

 األطفال بالمدارس.
يتطلب معيار المساءلة االجتماعية عدم استخدام أي نوع من أنواع العمل الجبري أو العمل الجبري:  -ب

صاحب  ةالقسري، ويهدف المعيار إلى التأكيد على أن كل عامل يعمل بإرادته، ويجب أن يتمتع بحماي
 العمل وفقا للقوانين المحلية.

أن يكون لدى  SA8000في الفصل الخاص بالصحة والسالمة، يضمن المعيار  الصحة والسالمة: -ت
على اتخاذ أي تدابير وقائية ومناسبة لتجنب أي  المؤسسة قادرةوصحي، وأن  عمل آمن مكانالعمال 

 البدنية أو العقلية. وسالمتهم خطر أو حادث أو موقف قد يؤثر على صحتهم
جماعية والحق في المفاوضة الالنقابية حرية التعتبر : والحق في المفاوضة الجماعية النقابية حريةال -ث

إرادة عماله لالنضمام إلى منظمة  في يتدخل صاحب العمل أال للعمال، ويجبأهم الحقوق األساسية 
 يمكن أن تمثلهم. 

، لأو األص العرق، شكل من أشكال التمييز على أساس منع أي إلى SA8000يسعى معيار : تمييزال -ج
المعاملة المتساوية على جميع العمال في جميع  مبدأ ضمان تطبيق، و ، الخ ...أو الجنس الدين،أو 

 .، وما إلى ذلكالترقيات، ظروف العمل ،التدريب، التوظيف كاألجور،المجاالت 
 عقوبة بتوجيه السماح عدميؤكد الفصل المتعلق بالممارسات التأديبية على : الممارسات التأديبية -ح

 .تطرف بدون  القانونية واإلجراءات القواعد تتبع أن يجب للعامل، حيث لفظية أو نفسية أو جسدية
إلى األحكام القانونية المعمول بها في  SA8000يشير معيار  العمل،فيما يتعلق بوقت : وقت العمل -خ

تشمل  كحد أقصىساعة  60و، ساعة من العمل في األسبوع مع يوم عطلة 48بحدود  ،البلدان المعنية
 .يجب أن يتم ذلك على أساس طوعيو جميع الساعات اإلضافية 

                                                           
1ibid 
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يمكن العمال  لألجر الذي الحد األدنى ويؤكد القسم الخاص باألجور على ضماناألجور والمكافأة:  -د
ى دون الحاجة إل، من تغطية جميع احتياجاتهم األساسية )الطعام والمأوى والملبس والرعاية الطبية(

 لتغطية هذه االحتياجات. اللجوء إلى الوقت اإلضافي
مهم للغاية ويشكل جوهر  SA8000من معيار التاسع إن نظام اإلدارة الذي يتناوله الفصل : نظام اإلدارة -ذ

ا تهنظام إدار  امتثالأدلة موثقة على ألي مؤسسة أن يكون  حيث يجب ،االجتماعية لةاءدليل المس
علية الفتعكس الممارسات  لتدقيق أنالسماح لنتائج ا وهذا يعني ،SA8000 المعيار متطلباتل واجراءاتها

 االجتماعية. ساءلةللم
 :OHSAS18001المهنية  والسالمة الصحة نظام-ثانيا 

OHSAS18001  تساعد المؤسسات في التحكم في  ،مواصفة دولية لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنيةهي
 : 1المخاطر المتصلة بالصحة والسالمة المهنية وتشمل هذه المواصفة

OHSAS18001 والتي تحتوي على المتطلبات األساسية لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية باإلضافة إلى :
 المصطلحات األساسية.

OHSAS18002.تقدم إرشادات بشان تنفيذ متطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية : 

عبر  من طرف هيئة المواصفات البريطانية، 1999ألول مرة في  OHSAS18001لقد تم اصدار المواصفة    
ة للعديد صالعديد من هيئات التقييس والجهات المانحة للشهادات والهيئات االستشارية المتخصجهود تضافر 

 :2وتهدف هذه المواصفة إلى وضع نظام للصحة والسالمة المهنية من شأنه، من الدول

 عرضة ن تكو التي المعنية األخرى  األطراف وعلى العمال على المخاطر ممكن حد أقصى إلىالتقليل  -
 المؤسسة؛ تمارسه الذي النشاط بفعل العمل في وسالمتهم صحتهم على تؤثر قد إلى أخطار

 النظام؛ لهذا المستمر لتحسينا -
ذلك  ويكون  أساسه على وضع الذي للمعيار مطابقته شهادة على للحصول قابل النظام هذا أن إثبات -

 .الذاتي التقويم بعمليات
 :3وتتمثل فوائد نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية في

                                                           
1 Naeem Sadiq , OHSAS18001step by step : a practical guide, IT gouvernance publishing, united kingdom, 2012, 

p14. 

دكتوراه  ،التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة ،عبد الرحمان العايب2
  109ص  ،2011علوم في العلوم االقتصادية، جامعة سطيف، 

3 http://www.pmciuae.com/ar/occupational.asp consulté le 18/06/2017 

http://www.pmciuae.com/ar/occupational.asp
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 المهنية وتحسين األداء في المساعدة في اإلدارة والتحكم في المخاطر المؤثرة على الصحة والسالمة -
 هذا المجال؛

 بالصحة والسالمة المهنية؛ والقوانين المتعلقةالتوافق مع التشريعات  -
 نشر ثقافة السالمة واألمن في المؤسسة؛ -
 تحسين صورة وسمعة المؤسسة؛ -
 تقليل تكاليف الحوادث؛ -
 تقليل أقساط وقيمة التامين؛ -
 الروح المعنوية لديهم وزيادة ثقتهم.تحسين بيئة العمل وحماية العمال، ورفع  -

المنظمة الدولية للتقييس بتطوير نطام إلدارة الصحة والسالمة  بادرت 2018 سنة ه فيوتجدر اإلشارة إلى أن   
، وقد تم تطوير هذه المواصفة باالعتماد على المواصفة ISO45001المهنية وفقا للمواصفة الدولية 

OHSAS18001 بديال أكثر شموال وأكثر تقدما من هذه األخيرة، وبالتالي فهي المواصفة التي ، إال أنها تعتبر
 يتم اعتمادها حاليا من طرف المؤسسات عبر أنحاء العالم.

 AA1000المساءلة  معيارثالثا: 

م لتعزيز مسؤولية المؤسسة 1999ألول مرة في عام  AA1000 المعيارتم إطالق     م  ، وهو معيار للمساءلة ص 
ة وقد تم تطوير هذا المعيار لتلبي ،وأدائها في مجال التنمية المستدامة من خالل إشراك األطراف ذات المصلحة

 .1حاجة المؤسسات إلى إطار تستطيع من خالله اشراك األطراف ذات المصلحة في أنشطتها اليومية

إلى توفير مبادئ معترف بها عالميا وقابلة للتطبيق من طرف المؤسسات،  AA1000يهدف معيار المساءلة    
، لوالتي تستطيع من خاللها تبني استراتيجية التنمية المستدامة، عن طريق إدارة وتحسين األداء في هذا المجا

هذه  رات وممارسة العمليات التي تسمح بتبنيواألخذ بعين االعتبار أصحاب المصالح واشراكهم في اتخاذ القرا
توضح ما يجب أن تكون علية أفضل  AA1000المبادئ التي يقوم عليها معيار  فإنوبالتالي ، 2االستراتيجية

 :3الممارسات اإلدارية المسؤولة، وتتمثل هذه المبادئ في

المصلحة في تطوير وتنفيذ : حيث يجب على المؤسسة اشراك األطراف ذات (inclusivity)الشمولية  -
 استجابة مسؤولة واستراتيجية للتنمية المستدامة.

                                                           
1 Emmanuelle Champion et Corinne Gendron, op.cit, p49 
2ORSE, Norme sur les principes d’accountability AA1000 , France, p8 disponible sur le site 
https://www.accountability.org/wp-content/uploads/2016/.../AA1000APS_french.pdf consulté le 12/05/2018 
3 Ibid, p 9-12-14 

https://www.accountability.org/wp-content/uploads/2016/.../AA1000APS_french.pdf
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: يسمح هذا المبدأ بتحديد مدى أهمية رهان أو مشكل معين بالنسبة للمؤسسة (materiality)النسبية  -
وأصحاب المصالح، والذي قد يؤثر على قرارات وعمليات وأداء المؤسسة في مجال التنمية المستدامة 

 على أصحاب المصالح. أو يؤثر
 ،حيث يجب على المؤسسة االستجابة لمشاكل ألصحاب المصالح: (reponsiveness) االستجابة -

مليات لى قرارات وعلمستدامة، وترجمة هذه االستجابة إوالتي قد تؤثر على أدائها في مجال التنمية ا
 ملموسة وكذلك الحوار مع أصحاب المصالح.

يساعد المؤسسات على ممارسة عملية منتظمة إلشراك األطراف ذات المصلحة  AA1000 المعيار إطارإذن    
وأنظمة االتصال الالزمة لضمان فعالية األداء الشامل للمؤسسة، كما  المؤشرات ،األهداف فيوالتي تنعكس 

 يوفر مجموعة من األدوات التي تساعد المؤسسات على إدارة وقياس واالفصاح عن هذا األداء. 

 : AA1000والشكل الموالي يوضح العمليات اإلدارية للمؤسسة وفقا لمعيار    

 AA1000العمليات اإلدارية وفق المعيار (: 3-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Emmanuelle Champion et Corinne Gendron, La Responsabilité Sociale Corporative en débat et en 

pratique Codes de conduite, normes et certifications, Les cahiers de la Chaire – collection recherche, No 16-

2003, Dépôt Légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2004, p51 
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 :والتدقيقنظام اإلدارة البيئية ل (EMAS)التشريع األوروبي  :رابعا

، من طرف االتحاد األوروبي 1995ام هو مواصفة أوروبية تم اعتمادها ع (EMAS)التشريع األوروبي    
المواصفة عبارة عن نظام تسجيل  .1تفصيالإال أنها أكثر تشددا و  ISO14001هي تشبه المواصفة القياسية و 

، يسمح لهذه األخيرة بتقييم وتحسين أدائها البيئي، 2طوعي للمؤسسات الصناعية العاملة في االتحاد األوروبي
 (EMAS)عد تلمتطلبات المحددة في المواصفة، و ويمكنها من التحقيق من إيفاء نظام إدارتها البيئية لعدد من ا

لمواصفة ما ا متطلبات هذهمن بين من منظور تحسين األداء البيئي، و لبيئية النموذج األفضل للمواصفات ا
 : 3يلي

إعداد كشف بيئي تفصيلي يقدم معلومات صريحة لألطراف ذات المصلحة حول الجوانب والتأثيرات  -
 البيئية؛

 إجراء عمليات التدقيق البيئي داخل المؤسسة؛  -
 الكشف عن النجاح أو إخفاق المنظمة في تحقيق األهداف البيئية المعلنة؛  -
 كما تشرط المواصفة القيام بتدقيق نظام اإلدارة البيئية من قبل طرف ثالث خارجي.   -
 :SD21000المعيار الفرنسي : خامسا

 AFNORة للتقييس بهدف مساعدة المؤسسات على دمج أبعاد التنمية المستدامة، بادرت الجمعية الفرنسي   
، وهو عبارة عن مجموعة من االرشادات والتوصيات تسمح SD21000بتطوير دليل ارشادي أطلقت عليه اسم 

 . 4باألخذ بعين االعتبار اهتمامات التنمية المستدامة في استراتيجية وإدارة المؤسسة

وإنما هو عبارة عن  يتم الحصول من خالله على شهادة، غير موجه للتصديق أي ال SD21000إن معيار    
مجموعة من االرشادات التوجيهية التي تساعد المؤسسات على بناء وتنفيذ استراتيجية تدمج من خاللها أبعاد 

ويوفر هذا المعيار مجموعة من الخطوات الرئيسة لدمج التنمية المستدامة والتي تتمثل في ، 5التنمية المستدامة
 ت إدارة المسؤولية االجتماعية داخل المؤسسة وهي موضحة في الشكل الموالي:عمليا

                                                           
1 Didier Stéphanie, développement durable et performance de l’entreprise, édition liaisons, paris, 2003, p66. 
2 marie d’huart, serge de Backer, po.cit ; p29. 

 97ص عبد الكريم خليل إبراهيم الصفار، مرجع سبق ذكره،3 

4 Groupe afnor, Construire avec le développement durable le futur de votre entreprise, France, 2003, p3, 

disponible sur le site www.2dattitude.org/ressources/k2d/pdf/6/6C.pdf, consulté le 15/06/2018 
5Mérylle Aubrun, Karen Delchet, SD21000, les outils et les expérimentations, ecole nationale supérieure des 

mines, Saint Etienne 28/09/2004, p2 

http://www.2dattitude.org/ressources/k2d/pdf/6/6C.pdf
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 SD21000(: عمليات إدارة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وفق المعيار الفرنسي 4-1الشكل )

 France, 2003, p3 ,développement durable le futur de votre entrepriseConstruire avec le Groupe afnor, :  Source

,www.2dattitude.org/ressources/k2d/pdf/6/6C.pdfdisponible sur le site  

يوضح الشكل أعاله أن دمج المؤسسة ألبعاد التنمية المستدامة يكون من خالل ادارتها للمسؤولية االجتماعية       
تتضمن و ،( )تخطيط، تنفيذ، مراجعة، تأثيرPDCA (Plan, Do, Check, Act)والتي تستند إلى فكرة أو منطق 

اق مؤسسة والتي من خاللها يتم تحديد نطأولها تتعلق بتحديد قيم ورؤية ال ،هذه العملية مجموعة من الخطوات
مسؤولية المؤسسة، ثم يتم تحديد رهانات التنمية المستدامة بناء على عملية تشخيص ومقارنة بين االلتزامات 
القانونية واإلجراءات الطوعية، وفي نفس الوقت يتم تحديد أصحاب المصالح وترتيبهم حسب األهمية، هذا ما 

باالنتقال إلى الخطوة الرابعة والتي تتعلق بترتيب الرهانات حسب األولوية بناء على توقعات أصحاب  حيسم
أما في الخطوة الخامسة فيتم إعادة النظر في قيم ورؤية المؤسسة عن طريق دمج ما تم التوصل  ،المصالح

ب الرهانات المصنفة حس اليه من خالل الخطوات السابقة حتى يتسنى للمؤسسة تحديد األهداف بناء على
األولوية، ثم تأتي مرحلة وضع مخطط العمل وتوفير إمكانيات التنفيذ وتتعلق هذه المرحلة بمرحلة التشغيل 

بعدها تأتي مرحلة المراجعة والتي يتم من خاللها تحديد  ،المباشر للعمليات عن طريق توفير الموارد الالزمة
حلة األخيرة المر ، أما م التوصل اليه فعليا أي بين األهداف والنتائجاالنحرافات بين ما تم التخطيط له وما ت

 (1القيم والرسالة )
 شرح تضمين

 (2تحديد رهانات المسؤولية االجتماعية ) (3تحديد أصحاب المصالح )

 (4ترتيب الرهانات )

 (5مراجعة القيم )

 الرسالة والسياسة
 (6األهداف من الرهانات )

 (7صياغة برنامج العمل وتطبيقه )

 (8المراجعة الداخلية والخارجية )

 (9االفصاح واالتصال )
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http://www.2dattitude.org/ressources/k2d/pdf/6/6C.pdf
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وهي تدفق المعلومات من طرف األطراف ذات المصلحة والتي تعتبر  ،تتمثل في مرحلة التغذية العكسيةف
 كمدخالت تستخدمها اإلدارة في معالجة االنحرافات وكذلك في عمليات التحسين المستمر.

ISO26000 مؤسساتالمواصفة القياسية حول المسؤولية االجتماعية لل : الثالثالمطلب    

 األساسية المبادئ بشأن إرشادات توجيهية تقدمهي مواصفة عالمية  ISO26000ية المواصفة القياس   
 اجتماعيا المسئول السلوك دمج طرق  المتعلقة بها وبشأن الجوهرية والقضايا والموضوعات االجتماعية للمسؤولية

 االجتماعية.  المسؤولية أداء في والتطور النتائج أهمية الدولية المواصفة هذه وتؤكد ،المؤسسة داخل

دولة، يمثلون مجموعات معينة من األطراف ذات  90أكثر من  من خبراء بإشراك المواصفة هذه إعداد تم   
 منظمة 40و ،غيرهابحثية و  هيئات حكومية، غير منظمات العمال، الحكومة، المصلحة مثل المستهلكين،

 تكون  الدولية حتى المواصفة تم تصميم هذهوقد ، 1االجتماعية للمسؤولية مختلفة بجوانب وإقليمية معنية دولية
كما تعتبر  ،ا أو نشاطهاهحجمها، موقعنوعها، كان  مهما ،المنظماتقبل كافة  من لالستخدام وقابلة مفيدة

ISO26000  ول للحص ةمصمم تليسة، وهي أي شروط الزامي اله تليسوبالتالي دليل تطوعي غير إلزامي
 .2ةعلى الشهاد

 :ISO26000المواصفة القياسية  بنودأوال: 

 بتقديم إرشادات ومعلومات بخصوص ISO26000تقوم المنظمة الدولية للتقييس من خالل المواصفة القياسية 
 مجموعة من البنود، والتي يمكن توضيحها من خالل الجدول الموالي:

 ISO26000: بنود المواصفة القياسية (2-1)الجدول

 محتويات البند رقم البند عنوان البند
 المجال

 
وحدود قابليتها  الدولية المواصفة هذه تغطيه الذي والمجال المحتوي  تعريف (1البند)

 للتطبيق.
 المصطلحات

 والتعاريف
 اإلرشادية القياسية المواصفة في المستخدمة المصطلحات الجزء هذا يحدد (2البند)

 .تعريفا تتطلب والتي

                                                           
1 L’Association Française de Normalisation (AFNOR), Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, 

AFNOR normalisation, France, 2010, p11- 

Ibid, p13 2  
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مفهوم المسؤولية 
 للمؤسساتاالجتماعية 

 المسئولية تطور على أثرت التي الهامة والظروف العوامل يصف (3البند)
 المسئولية، ويصف هذه وممارسة طبيعة إلىتأثيرها  يمتد والتي االجتماعية

في  تطبيقها وكيفية معناها، االجتماعية نفسها المسئولية مفهوم أيضا
هذه  استخدام كيفية لشرح إرشادي دليلكذلك البند  يتضمنو  ،المؤسسات

 الصغيرة والمتوسطة. المؤسسات في المواصفة

 المسئولية مبادئ
 للمؤسسات االجتماعية

 .االجتماعية للمسؤولية العامة المبادئ ويشرح يقدم (4البند)

 المسئولية إدراك
االجتماعية واشراك 

 األطراف ذات المصلحة
 

 المؤسسة إدراك) االجتماعية بالمسؤولية الخاصتان الممارستان يتناول (5البند)
 اإلرشاد يقدم كما ،األطراف المعنية( مع والمشاركةاالجتماعية  لمسؤوليتها

 إدراك مع والمجتمع وأطرافها المعنية المؤسسة بين العالقة بشأن
 االجتماعية. بالمسؤولية المتعلقة الجوهرية والقضايا الموضوعات

  حول إرشادي دليل
 الموضوعات

 للمسؤولية الجوهرية
 االجتماعية

 ،االجتماعية بالمسئوليةالمتعلقة  والقضايا الجوهرية الموضوعات يوضح (6البند)
 وعالقته مجاله حول معلومات تقديم تمي جوهري  موضوع لكل وبالنسبة

 ذات والتوقعات واإلجراءات واالعتبارات والمبادئ بالمسئولية االجتماعية
 .الصلة

 حول إرشادي دليل
 المسئولية دمج

 داخل االجتماعية
 المؤسسة

 الممارسة حيز في المسؤولية االجتماعية وضع حول إرشادي دليل يقدم (7البند)
 لمسؤوليتها المؤسسة تفهم بشأن: اإلرشاد ويتضمن ذلك المؤسسة، داخل

 مصداقية وتحسين المسؤوليةهذه بشأن  والتواصلودمجها  االجتماعية
 وتقييم األداء وتحسين إحرازه يتم الذي المؤسسة ومراجعة التقدم

 .االجتماعية للمسؤولية االختيارية المبادرات

 اآلليات حول ملحق
 التطوعية والمبادرات

 بالمسئولية المتعلقة
 االجتماعية

 بالمسؤولية المتعلقة التطوعية والمبادرات باآلليات تفصيلية غير قائمة يقدم (8البند)
أو  الجوهرية الموضوعات ألحد جوانب نشاط تتناول والتياالجتماعي، 

 .داخل المؤسسة االجتماعية المسؤولية دمج أو رأكث

 .المواصفة في المستخدمة باالختصارات قائمة يقدم (9البند) االختصارات
 التي األيزو ومواصفات الرسمية الدولية بالمواثيق الخاصة المراجع تشمل (10البند) المراجع قائمة

 .مرجعية كمواد المواصفة في هذه بها االستعانة تم
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 هذه في الواردة والمصطلحات والمفاهيم للموضوعات المراجع عنوان يقدم (11البند) فهرس
 الدولية المواصفة

، األمانة الرسمية الترجمة، المجتمعية المسؤولية حول إرشادي دليل، 26000ايزو الدولية القياسية المواصفةالمرجع: 
 .6ص، 2010، جنيف،  ISOالمركزية

 فهم المنظمات على مساعدة هو منه والهدف، ISO26000والشكل الموالي يوضح عرض تخطيطي للمواصفة 
 .المواصفة هذه استخدام كيفية
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  ISO26000 مواصفةلل تخطيطي عرض: (5-1)الشكل                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : organisation internationale de normalisation, ISO 2600, Responsabilité sociétale, 

secrétariat central de l’ISO Genève, suisse 2010, P7 
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 6البند                                المواضيع األساسية للمسؤولية االجتماعية      حوكمة المؤسسة 
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  ISO26000المسؤولية االجتماعية وفقا للمواصفة القياسية مبادئ: ثانيا

 :1في تتمثل مبادئ سبعةعلى  ISO26000ة القياسي المواصفة كزتتر 

أثيراتها عن ت للمساءلةينبغي أن تكون مستجيبة  مؤسسةيقصد من هذا المبدأ أن اللمساءلة: ل القابلية مبدأ -1
لفحص تجاوب مع هذا اوأن ت ،أن تقبل وتوافق على الفحص والتدقيق المالئمينو  ،على المجتمع والبيئة

 االهتمامات بخصوص لمساءلةل قابلة لتكون  اإلدارة على التزاما ةالمسؤولية االجتماعي تفرض والتدقيق.
 القانونية قبل الهيئات من لمساءلةل لةقاب تكون  المؤسسة أن على التزما أيضا الكبرى للمؤسسة، وتفرض

 المتحكمة للجهات منتظم بشكل وتبرر تكشف أن أيضاا  عليها واللوائح، وينبغي بالقوانين يتعلق فيما
 مالئم السياسات حد والى وأمينة وحيادية واضحة ذات المصلحة بطريقة القانونية واألطراف والسلطات

 الرفاهية على سبق لما المتوقعة ثاراأل وأيضا مباشر، بشكل مسئوليتهاتتحمل  التي واإلجراءات والقرارات
 .المجتمعية

المجتمع والبيئة،  على تؤثر التي وأنشطتها قراراتها في بالشفافية المؤسسة تتحلي أن ينبغيالشفافية:  مبدأ -2
 تكون  التي وقراراتها وأنشطتها سياستها عن وتام ودقيق واضح نحو على تفصح أن عليها ينبغي كما

بشكل  تأثرهم المحتمل أو المتأثرين لألشخاص متاحة المعلومات هذه تكون  أن عنها، ويجب مسئولة
 ،فعلية تكون معلومات وأن المناسب الوقت في المعلومات هذه تقدم أن وينبغي المؤسسة، قبل من جوهري 
 لألطراف ذات المصلحة تكشف المؤسسة أن على يجب كما ،وموضوعي  واضح نحو على تتاح أن وينبغي

ن م ومسؤولياتها وعمليات اتخاذ القرار وغيرها وقوانينهاوسياساتها  بشكل مالئم عن هيكلها الد اخلي
ل القنوات التواصل من خال ويجب ان يكون ذلك، ية المجتمعية والتنمية المستدامةالمعلومات المتعلقة بالرفاه

 ذات المصلحة.والمالئم مع األطراف  تتالءم مع الترابط الهادف والتيالمتفق عليها 
 ىبنوينبغي أن ي ،يجب أن تتصرف المؤسسة بشكل أخالقي في جميع األوقات مبدأ السلوك األخالقي: -3

 وذلك فيما يتعلق باألشخاص والحيوانات والبيئة ،سلوك المؤسسة على أخالقيات األمانة والعدل والتكامل
 وينبغي على المؤسسة أن تعمل بشكل فعال على تعزيز السلوك ،ذات المصلحة األطراف اتجاهوااللتزام 

 :األخالقي من خالل
  ؛تعزيز السلوك األخالقي داخل المؤسسة وفي تفاعلها مع اآلخرين علىوضع هيكل يساعد 
 ؛تحديد وتبني وتطبيق معايير السلوك األخالقية التي تتالءم مع غرضها وأنشطتها 

                                                           

  04الشركات، لمسئولية المصرى  المركز، ISO26000الدولية  والمواصفة المجتمعية المسئولية ندوة المليجى، أسامة - 1 
 .28-20، 2009أكتوبر
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 بها؛ وك األخالقي الخاصتشجيع وتعزيز مراعاة معايير السل 
 ؛تحديد معايير السلوك األخالقي المتوقعة من موظفيها 
  على المؤسسة من شانه إحداث سلوك غير أخالقي والعمل فيمنع حدوث أي تضارب في المصالح 

 ؛مواجهة ذلك وحله في حالة حدوثه
 ؛إنشاء آليات رقابية لمراقبة وتطبيق السلوك األخالقي 
 ملية تقديم التقارير حول المخالفات الخاصة بالسلوك األخالقيإنشاء آليات لتسهيل ع. 
: يجب على المؤسسة إقرار وقبول أن هناك مجموعة من األطراف ذات المصلحةاحترام مصالح األطراف  -4

وغيرها من العناصر التي قد تؤثر على تلك  ذات المصلحة لها مصاح متنوعة في أنشطتها ومنتجاتها
 .كما يجب على المؤسسة أن تحترم وتضع في اعتبارها وتتجاوب مع مصالح أطرافها المعنية ،األطراف

 ينبغي أن تقوم المؤسسة بما يلي:و 
  األطراف ذات المصلحة؛أن تحدد 
 ؛وأن تحترم هذه المصالح األطراف ذات المصلحة أن تكون على دراية بمصالح وحاجات 
  ألطراف ذات المصلحة؛شرعية لأن تعترف بالحقوق القانونية والمصالح ال 
  متعلقة لمجتمع والالمصالح الخاصة باذات المصلحة و أن تضع في االعتبار العالقة بين مصالح األطراف

 بالتنمية المستدامة؛
  يكن  مل ما، حتى لو التي قد تتأثر بقرار ذات المصلحة أن تضع في اعتبارها الرؤى الخاصة باألطراف

 .لمؤسسة أو لم يكونوا على دراية بمصلحتهم في قرارات وأنشطة المؤسسةرسميا في حوكمة ا دورا لهم
 كون فوق أن ي ؤسسةحيث أنه ال يحق ألي فرد أو م ،يقصد بسلطة القانون سيادته احترام سلطة القانون: -5

 احترام سلطة القانون يعني أن فإناالجتماعية ولية ؤ وفي سياق المس .القانون الذي تخضع له الحكومة
لقانون ينبغي على المؤسسة أن تخضع لسلطة ا وبالتالي ،لكافة القوانين واللوائح المطبقة المؤسسةتنصاع 

تطبيق ويتضمن ذلك االلتزام ب ،القوانين واللوائح السارية سواء منها المحلية أو الدولية بجميع وأن تلتزم
ينبغي  كما ،ا داخل إطار المؤسسةوضرورة اإلعالن عنها ومالحظتهواللوائح السارية واإللمام بها  القوانين

 إعالمهمب العليا للمؤسسة أن تتخذ جميع الخطوات تجاه مختلف األفراد داخل المؤسسة وذلك اإلدارةعلى 
 بالقوانين واللوائح المطبقة حتى يراعوها.

 االلتزام مع للسلوك الدولية المعايير تحترم أن المؤسسة على ينبغي معايير السلوك الدولية: احترام مبدأ -6
الحد األدنى  رقانونها الداخلي أو تطبيقه ال يوف يكون  التي بالبلدان يتعلق وفيما ،القانون  سلطة احترام بمبدأ

 للسلوك. الدولية المعايير احترام إلي جاهدة تسعي أن المؤسسة على ينبغي من حماية المجتمع أو البيئة
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لحقوق انها احترام أسياسات والممارسات التي من ش: يجب أن تنفذ المؤسسة المبدأ احترام حقوق اإلنسان -7
عترف ت على المؤسسة أن تحترم حقوق اإلنسان وأن وينبغي، اإلنسانالموجودة في اإلعالن العالمي لحقوق 

 كما ينبغي على المؤسسة القيام بما يلي: ،بأهمية هذه الحقوق 
 ؛انفي الميثاق الدولي لحقوق اإلنس وجودةاحترام وتعزيز الحقوق الم 
 ول؛دالقبول بأن هذه الحقوق تعد عالمية وعامة وتعد جزءا ال يتجزأ من الحقوق المطبقة في كافة ال 
  إلنسان ا فيها حقوق  ىحمق اإلنسان في البالد التي ال ت  أن تتخذ إجراءات نحو العمل على احترام حقو

 ؛وأن تعمل أيضا على االبتعاد عن االستفادة من هذه المواقف
  مايةتطبيقه ال يوفر ح بمبادئ احترام األعراف الدولية للسلوك إذا كان القانون الوطني أوأن تلتزم 

 .كافية لحقوق اإلنسان
  المصالحممارسة المسؤولية االجتماعية من خالل إدارة العالقة مع أصحاب الرابع:  ثالمبح

هات تناقض واختالف وجاتضح لنا  ،من خالل تطرقنا لتعريف المسؤولية االجتماعية وتطورها التاريخي   
النظر حول مفهوم وحدود هذه المسؤولية، حيث يرى أصحاب النظرة الكالسيكية والتي كان من أهم روادها 

Milton Friedman قطة يعتبر المساهمون النو  ،أن المسؤولية االجتماعية تعني زيادة أو تعظيم أرباح المؤسسة
هذه النظرة في الواقع تهدف إلى حماية المساهمين  فإنالمحورية في السعي وراء هذا الهدف، وبالتالي 

بالكامل مع المفهوم الحديث للمسؤولية االجتماعية أين تحظى مصلحة أصحاب  قوهذا ما ال يتف ،ومصالحهم
 Freemanلح والذي تم طرحه ألول مرة من قبل الباحث ووفقا لنموذج أصحاب المصا ،المصالح بأهمية كبيرة

ليست مسؤولة اتجاه المساهمين فقط ولكن أيضا مسؤولة اتجاه كل األطراف ذات المصلحة  المؤسسات فإن
لنظرية  امن خالل هذا الطرح يمكن القول أن المسؤولية االجتماعية تعتبر امتداد ؤثر في نشاطها،التي تتأثر وت

 معهم. اإلدارة الفعالة للعالقاتمن خالل تتم أصحاب المصالح وأن ممارسة هذه المسؤولية 

 المطلب األول: اإلطار المفاهيمي ألصحاب المصالح 

القات ع بنيةوذلك لكونه يمثل  ،االستراتيجية ةاإلدار  مواضيع موضوع أصحاب المصالح من أبرزيعد    
المؤسسة  عيق بقاءتبشكل مناسب قد  ادون إدارته والتي ،مؤسسةوتفاعالت مع البيئة الخارجية والداخلية لل

 .واستمرارها

تقتصر على أنها وجدت لهدف واحد وهو تعظيم العائد على استثمارات  ؤسسةإن النظرية التقليدية للم   
يثة فترى أن كافة الفئات التي تتعامل مع المؤسسة وتتأثر النظرة الحد أما ،والمساهمينأصحاب رؤوس األموال 
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ا أن تأخذ وعلى المؤسسة عند ممارسة نشاطه وأولويات فيهالهم مصالح  ،إيجابا بأفعالها وقراراتها وأوتؤثر سلبا 
 المصالح.بعين االعتبار تلك 

  المصالح:أصحاب  تعريف: أوال

 1963نة لألبحاث س دالمصالح فقد عرفها اجتماع معهد ستانفور قد تعددت التعاريف المتعلقة بأصحاب ل   

  .1عن العمل" ؤسسة" الجماعات التي بدون دعمها تتوقف الم :على أنها

بتحقيق أهداف  " كل جماعة أو فرد يمكن أن تؤثر أو تتأثر:على أنها Freeman (1984) كما عرفها   
 .2"ؤسسةالم

 .3"مسؤولة عنهامؤسسة " كل الجماعات التي تكون ال :على أنها Alkhafaji (1989)وعرفها 

 .4" مجموع الهيئات التي لها مطالب شرعية في المؤسسة" :على أنها Hilland Jones (1992)كما عرفها 

 .5وأنشطتها" المؤسسةحق، أو مصلحة في  ملكية، مطالبة،" كل من له : فيرى أنها   Clarksonأما 

" كل مجموعة أو  :حيث يرى أنها Freemanفهو ال يختلف عن تعريف  Harruson (2010) تعريفوبالنسبة ل
  .6للمؤسسة " ةاالستراتيجيفرد يمكن أن يؤثر أو يتأثر بالنتائج 

وأصحاب المصالح  لمؤسسةأربع أسس تحدد العالقة الشرعية بين ا 1997آخرون عام و  chelltMiوقد حدد 
  7وهي:

   ؛وأصحاب المصلحة في عالقة تعاقدية المؤسسة -
  المؤسسة؛صاحب المصلحة لديه مطالب في  -

  المؤسسة؛صاحب المصلحة قد يتعرض لخطر من نشاط  -

                                                           
1 R. Edward Freeman, david L reed, Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate 

Governance, California Management Review, the regents of the university of California, vol 27 n° 3, 1983, p89. 

Cambridge university press, 1984, "Strategic management : A stakeholders approach", R. Edward Freeman,  2

p46. 
3 Andrew L.Friedman and Samantha Miles, Stakholders : theory and practice, oxford university press, new york 

2006, p6. 

, gabler edition wissenschaft, 2008, p6., a stakeholder rationale for risk managementGregor Gossy 4 
5 Max B.E. Clarkson, A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance,  

 The Academy of Management Review, Vol. 20, No. 1, pp. 92-117, 1995, p106. 
6 Harrison.J, Bosse.D, Philips.R, managing for stakeholders, stakeholder utility functions, and competitive 

advantage, Strategic Management Journal Strat. Mgmt. July 2009, p60. 

, Toward a Theory of Stakeholder Identification and ell, Bradley R. Agle and Donna J. WoodRonald K. Mitch7

Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts , The Academy of Management Review, Vol. 

22, No. 4 , pp. 853-886, 1997, p862. 
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 المؤسسة.صاحب المصلحة لديه مطالب أخالقية على  -

من خالل التعاريف السالف ذكرها نالحظ أنه يوجد مفهومين ألصحاب المصالح، المفهوم الضيق والذي    
و ملكية إلى عقد متبادل أ استنادا ،والمؤسسةالقائمة بين أصحاب المصالح  وقانونية العالقةيؤكد على شرعية 

عائد  اتفاق حول ما يحصل عليه منتموين والمساهم له  اتفاقيةفالمورد مثال تربطه  ،قانونية أو حق قانوني
  .وقانونيةمع المؤسسة عقد عمل هذا ما يجعل العالقة شرعية  والعامل يبرم

 هو كل من تكون له عالقة التأثير صاحب المصلحةأن  مفادهصحاب المصالح والذي ألوالمفهوم الواسع       
 ة البيئةفجمعيات حماي ،ال أم ةو قانونيأسواء كانت هناك مطالب شرعية  ،والتأثر بنشاطات المؤسسة ونتائجها

ها بالتزامبة على المؤسسة عن طريق المطال مثال ونظرا لتأثر البيئة الطبيعية بنفايات المؤسسة، تقوم بالتأثير
ديدة قد تؤثر على ج أغلفة مالية فتتأثر المؤسسة هنا بهذه المطالب بسعيها إلى تسخير ،لنفاياتل باإلدارة الجيدة

أن موضوع المسؤولية االجتماعية هو امتداد لنظرية أصحاب  القول يمكنمن هذا المنطلق  ي.الجانب المال
 الواسع.المصلحة من مفهومها 

 مفهوم أصحاب المصالح:  تطور: ثانيا

"األطراف اب المصالح" أو " والذي غالبا ما يترجم بالعربية بمصطلح "أصحStakeholder"إن مصطلح    
لإلشارة إلى أنه توجد أطراف أخرى  ،أو المساهمون  "Stokeholder" جاء إلعادة النظر في مصطلح "المعنية

وقد تم استخدام مصطلح أصحاب المصالح ألول مرة  ،في المؤسسة غير المساهمين"  Stakeلها مصلحة "
 .1في الواليات المتحدة األمريكية في اجتماع ستانفورد لألبحاث 1963عام 

 1932عام Berle و Meansعمال أ تمتد إلى ه جذور  ، يمكن القول أنقبل استخدام مصطلح أصحاب المصالح   
ن تتأثر أواللذان الحظا تطور في زيادة الضغوط على المسيرين لكي يعترفوا بمسؤوليتهم تجاه جميع من يمكن 

  .2ةمؤسسرفاهيته بقرارات ال

فكرة أن المؤسسة يجب أن  لما طرح ،رواد نظرية أصحاب المصالحمن  Bernard (1938) عتبارا يمكن و    
 . 3توازن بين المصالح المتنافسة لمختلف األطراف المشاركة من أجل الحفاظ على تعاونهم الضروري 

                                                           
1R. Edward Freeman, Strategic management : A stakeholders approach, op.cit. p31  
2 Jean-Pascal Gond et Samuel Mercier, Les théories des parties prenantes: une synthèse critique de la 

littérature, February 2003, p2, disponible sur le site  https://www.researchgate.net/publication/228772810 consulté 

le 12/02/2018. 
3Samuel Mercier, L’apport de la théorie des parties prenantes au management stratégique : une synthèse de la 

littérature, Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Université Laval Québec, 13-

14-15 juin 2001, p2.   

https://www.researchgate.net/publication/228772810
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 ،1هافي رينالمسي التي ساهمت في إثراء المعرفة حول طبيعة المؤسسة ودور Penrose (1959)تلتها أعمال    
من خاللها المؤسسة  وصفا نواللذا )and Rhemman  Stymne )1965كل من أعمال كما تجدر اإلشارة إلى

 .2يلعب كل أصحاب المصالح دورا حاسما وتقني أين كنظام اجتماعي

بر أن وهو يعت ،أول من استخدم مصطلح أصحاب المصالح في تعريفه لألهداف التنظيمية  Anssofويعتبر   
ويجب على  ،وعات التي لها عالقة مباشرة معهاهي التوفيق بين المصالح المتضاربة للمجم مؤسسةمسؤولية ال

 األهداف، هو أحد تلك بحالر حيث أن  ،التي تسمح بإشباع  رغبات كل منهمالمؤسسة تحديد أهدافها بالطريقة 
 . 3أهمية من األهداف األخرى ولكل ليس بالضرورة أن يكون له مكانة بارزة أو أكثر 

   Freemanنشرلكن يمكن القول أن مفهوم أصحاب المصالح لم يتم طرحه فعال في أدبيات اإلدارة إال مع 
(، منذ ذلك الحين تطورت نظرية أصحاب المصالح 1984نهج أصحاب المصالح" ) االستراتيجية:لكتابه "اإلدارة 

، ي للمؤسسةتعلقة باألداء االجتماعالبحوث الم والمجتمع وفيبطريقة متزايدة في تحليل العالقات بين االقتصاد 
أهمية النهج الذي يركز على أصحاب المصالح  Weiss (1994) و Carroll (1989)وقد أكدت أعمال كل من 

 . 4ةاالستراتيجيفي اإلدارة 

 المطلب الثاني: تصنيف أصحاب المصالح 

ه رؤية االتجاه األول والذي ل ،هناك عدة تصنيفات ألصحاب المصالح وقد اتخذت هذه التصنيفات اتجاهين   
ي تتسم واالتجاه الثاني والذي له رؤية إدارية والت ،أخالقية والتي ترفض ترتيب أصحاب المصالح وفقا ألولويات

بقدر كبير من الواقعية وتأخذ بعين االعتبار حقيقة اتخاذ القرار من طرف المدراء وفقا ألولويات أصحاب 
نها عرض نظريات الرؤية اإلدارية  أل رتأينااومن خالل تصنيفنا ألصحاب المصالح في بحثنا هذا  ،المصالح
سب يلي أهم هذه التصنيفات ح أهم الرواد المنظرين ألصحاب المصالح وفي ما هتماما ية وكانت محل عأكثر واق

 تسلسلها التاريخي . 

 :  Clarkson  (1965)تصنيف :أوال
صحاب المصالح تنقسم إلى أ فإن Coroll (1996) وقد أيده في هذا التصنيف Clarksonحسب تصنيف 

 : 5مجموعتين

                                                           
1 ibid 
2 Archie B Carroll and Juha Näsi, Understanding Stakeholder Thinking: Themes from a Finnish Conference,  

  Business Ethics A European Review vol 6 n1 p 46-51, january 1997, p50. 
 3 Jean-Pascal Gond et Samuel Mercier, op.cit. p3.  
4 Samuel Mercier, op.cit.p3. 
5 Max B.E. Clarkson, op.cit. pp 106-107.  

https://www.researchgate.net/profile/Archie_Carroll
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2125663121_Juha_Naesi
https://www.researchgate.net/journal/1467-8608_Business_Ethics_A_European_Review
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وقد  ،وهم أصحاب المصالح الذين ال يمكن للمؤسسة االستمرار من دونهم ن:الرئيسيوالمصالح  أصحاب-1
تلك األطراف التي لها حق في المؤسسة بناء على عالقة تعاقدية، كما أن هناك " :على أنهم Clarksonعرفهم 

ن ثمرو والمستن و المساهم)عادة كل من  المجموعة، وتشمل هذه "من الترابط بينها وبين المؤسسةعال مستوى 
دور  امله واللذان والمجتمع المحليإلى السلطات العمومية  باإلضافة ،والموزعينالعمالء الموردون،  ،العمال

على  Clarksonد يؤكو  ،(المؤسسةتعمل فيها  واألسواق التي واألطر القانونيةأساسي في توفير البنية التحتية 
 سةمؤسشأنه أن يلحق الضرر بال من ،والموردون لعمالء عدم رضا أي طرف من هذه األطراف وانسحابه كا أن

دارة واستمرارها يتوقف على قدرتها على إ المؤسسةوقد تصبح غير قادرة على االستمرار وبالتالي فإن بقاء 
  .الرئيسيون العالقة مع أصحاب المصالح 

ون معها كن ال يتعاملهم أولئك الذين يؤثرون أو يتأثرون بنشاط المؤسسة ول ن:الثانويوالمصالح  أصحاب-2
عليهم  وقد أطلق ،(وسائل اإلعالم وجماعات الضغط والمنظمات غير الحكومية)مثل  ن لبقائهاو يوليسوا ضرور 

Clarkson ادرون قهم وال تتعامل معهم ولكن هم بفالمؤسسة غير مرتبطة  ،ن إجباريو ن أو و مصطلح ال إرادي
  العتبار.إذن يجب أخذهم بعين ا وبالتالي التأثير السلبي على المؤسسة ،على إثارة الرأي العام وخلق المعارضة

 :  )Mitchel, Bradly and Wood  )1997: ـتصنيف أصحاب المصالح وفقا ل :ثانيا

ن أهم يعتبر م  (Ronald Mitchel،  Bradly Agle، Donna Wood) طرفمن  اقتراحهن التصنيف الذي تم إ   
معرفة حيث اهتم هذا التصنيف ب ،كبير في أدبيات نظرية أصحاب المصالح ىالتصنيفات التي كان لها صد

من ميزة تك، و المؤسسةمن طرف مدراء  االهتماممن هو صاحب المصلحة الذي يحصل على أكبر قدر من 
يمهم ألن أصحاب المصالح ليسوا ثابتون وإنما يتم تحديدهم وتق ،درته على التكيفقهذا التصنيف في مرونته و 

 للحاالت.وفقا 

منح كل صاحب مصلحة صفة أو مجموعة من الصفات في عالقته  حاول الباحثون من خالل هذا التصنيف   
حيث أن التأثير الذي من الممكن أن يمارسه أحد  ،(والضرورة الملحة السلطة، الشرعية،) وهيمع المؤسسة 

 : 1يلي ماالصفات كهذه  ويمكن تعريفالصفات  بين هذهأصحاب المصالح على المؤسسة يعتمد على المزج 

حيث أن  ،" عالقة بين الشركاء االجتماعيين :فالسلطة تعرف على أنها  Jeffrey Pfeffer :لـوفقا  السلطة:
 ."بمبادرته الخاصةيقوم به ل Bيقوم بشيء لم يكنB ينجح في أن يجعل الشريك  Aالشريك 

                                                           
1Ronald K. Mitchell, Bradley R. Agle and Donna J. Wood, op.cit. p869.  
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أن يكون أحد الفاعلين االجتماعيين داخل العالقة االجتماعية  احتمال"  :السلطة على أنها Maxweberيعرف و  
 ."في وضع يسمح له بتنفيذ إرادته الخاصة على الرغم من المقاومة 

لمستخدمة ا التأثيراتنوع إلى  استنادايحدد األسس التي يمكن أن تقوم عليها السلطة    Amitai etzioniالباحث 
 لممارسة السلطة وهي ثالثة أنواع: 

 ؛أي بالقوة أو التهديد )االجبارية(:سرية قالسلطة ال -

  ؛د مادية أو ماليةر ق عناصر أو موايعن طر  النفعية:السلطة  -

  .عن طريق التأثيرات الرمزية المعيارية:السلطة  -

" تصور عام وافتراض أن أعمال أو  :على أنها الشرعية Maxweber Mark and كل من عرف الشرعية:
على القواعد والقيم  مبني أخالقية ومناسبة في إطار نظام اجتماعي، كيان معين مرغوبة تصرفات نشاط

 فإن الشرعية يمكن أن تكون نابعة من المستوى الفردي أو التنظيمي أو   Woodــبالنسبة ل والمعتقدات"
  المجتمعي.

" الدرجة التي يحتاج فيها طرف من األطراف ذات  :وآخرون على أنها Mitchelفها : عر الضرورة الملحة
  محورين:إلى  ويستند في هذا التعريف، " افوري االمصلحة اهتمام

 ؛االستجابةخير إلى أي مدى يمكن تأ الوقت: -

  .وجه الخصوص علىهذا الطرف  ماهي أهمية الطالب وماهي عالقة المؤسسة مع الحرجة:النقطة  -

أنماط من  وآخرون ثمانية Mitchel حددو  ،والشرعية والضرورةمن خالل الدمج بين الصفات الثالثة السلطة 
  أدناه:في الشكل  مبينة أصحاب المصالح
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 Mitchel, Bradly and Wood(: تصنيف أصحاب المصالح حسب 6-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Ronald K. Mitchell, Bradley R. Agle and Donna J. Wood, Toward a Theory of Stakeholder 

Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts , The Academy of 

Management Review, Vol. 22, No. 4, pp. 853-886,1997, p874 

نه كلما كان صاحب المصلحة يمتلك صفة أو مجموعة من الصفات المهمة كلما كان أالباحثون يرى        
نالحظ  من خالل النموذج أعالهالمؤسسة، و لى التأثير ع قدرةوبالتالي له الحظ في الحصول على اهتمام المدراء 

كون ا ما يوغالب " كامنا"أنه إذا كان صاحب المصلحة يمتلك صفة واحدة من بين الصفات الثالثة فهو يعتبر
 : 1أنواع من أصحاب المصالح الكامنة هناك ثالثةأقل أهمية بالنسبة للمؤسسة و 

 :ولكن لديهم قوة مستمدة من السلطة  ،ن(نشطي )غيروهم أصحاب المصالح الغير فعالين  الساكنون
هؤالء ليست لديهم مطالب معينة لكن هذه الحالة يمكن  والحالة ونالحظ أنرف ظالممنوحة لهم وفق ال

 بسرعة.أن تتغير 
 :ولكن ليس لديهم قدرة التأثير على المؤسسة وال تشعر  ،م الذين لديهم مطالب شرعيةهو  التقديريون

هذه األخيرة بالحاجة الملحة لتحقيق هذه المطالب، وهؤالء هم بالتحديد من يهتم بهم الباحثون في مجال 

                                                           
1 Ibid, p 874-875 
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على مساعدات مالية أو مبادرات طوعية من طرف المؤسسات ألنهم يحصلون  ،المسؤولية االجتماعية
  بادرات أخالقية.مقول عنها نكن أن مالتي مو 

 :فهي تقلق وتزعج ولكن لها طابع االستعجال فقط  ،وهم مثل "البعوض في آذان المدراء " المطالبون
  المدراء.فهي ال تحظى باالهتمام التام من طرف 

من بين الصفات الثالث فيسمى هنا صاحب المصلحة صفتين أما إذا كان صاحب المصلحة يمتلك    
من قبل المدراء ونميز بين ثالث أنواع من أصحاب المصالح المتوقعون  المعتد ااهتماموالذي يلقى  المتوقع""

 :1وهم

  :وعليه يجب على المدراء إعطاءهم أهمية  ،وهم الذين يمتلكون صفتي السلطة والشرعيةالمهيمنون
  المؤسسة.كبيرة ألن لهم قدرة على التأثير على 

 :جلب ولكنهم يفتقرون إلى السلطة ل والضرورة الملحةوهم الذين يمتلكون صفتي الشرعية  التابعون
 ليهم.إتم تسميتهم بالتابعين ألنهم يعتمدون على أصحاب مصالح آخرين ليتم االستماع  ،اهتمام المدراء

 :هم نوهم يعتبرون خطرون ألنه بإمكا والضرورة الملحةوهم الذين يمتلكون صفتي السلطة  الخطرون
  وقعهم.متحديدهم بدقة وتحديد  وبالتالي يجباستخدام وسائل جبرية أو قسرية للتعبير عن مطالبهم 

هم و  الحاسمين"" ـــأما بالنسبة ألصحاب المصالح الذين يحظون بأكبر قدر من االهتمام تمت تسميتهم ب  
سة لما مصالح بالنسبة للمؤسيعتبرون أهم أصحاب ال والضرورة وهميمتلكون كل من صفة الشرعية والسلطة 

  المؤسسة.لهم من قدرة للتأثير على سلوك 

مع ولكن و  صفة من الصفات الثالث ةوهم ال يملكون أي ،كما نجد خارج اإلطار أصحاب المصالح البعيدون 
 الصفات.  إحدىالوقت قد يكتسبون 

  :)Perry Sadorsky  Irene Henriqus and )1999تصنيف : ثالثا

 ،فإن تصنيف أصحاب المصالح ال يتم على أساس وظيفتهم فقط Henriqus Sadorsky andبالنسبة لكل من 
فئات  عالباحثان في تصنيفهم بين أرب وقد ميز ،وإنما كذلك على أساس قدرتهم على التأثير على المؤسسة

 :2ي كاآلتيألصحاب المصالح وه

                                                           
877-Ibid, p876 1 

2Eric Persais, L'excellence durable : vers une integration des parties prenantes, revue des sciences de gestion, 

direction et gestion n205, Université de Poitiers, 2004, p6-7 
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رسمية المهنية والشبكات الغير  الحكومة والجمعيات) وهي مكونة من :النظامالمصالح من  أصحاب-1
 التالي فإنوب (،ى جميع المؤسسات داخل هذا القطاعوالتي لها قدرة التأثير عل ،الرائدة في القطاعمؤسسات وال

 المؤسسة.هذه المجموعة لها قوة التأثير على القطاع الذي تعمل فيه 

هذه المجموعة  (،والموردون والعمال والمساهمون العمالء ) وهي مكونة من التنظيمية:أصحاب المصالح -2
في  قع المؤسسةومو قراراتهم تؤثر على نتيجة  وبالتالي فإن ،لها تأثير مباشر في األداء التشغيلي للمؤسسة

 .السوق 

 طوجماعات الضغ والمنظمات البيئيةالجمعيات التعاونية )وهي مكونة من  المجتمع: أصحاب المصالح من-3
 لعكس. ا فإن هذه المجموعة قادرة على إثارة الرأي العام لصالح المؤسسة أووبالتالي  (،واألجيال المستقبلية

وسائل  وبالتالي فإن ،والتي يمكن اعتبارها كمكبر الصوت للجهات الفاعلة داخل المجتمع وسائل االعالم:-4
 .هالشرعية لمطالب ةصف وإعطائهاالعالم يمكن أن تؤثر على نظرة المجتمع وتصوراته 

  التالي:الشكل ويمكن توضيح هذه المجموعات من خالل 

 Henriqus Sadorsky and(: تصنيف أصحاب المصالح حسب 7-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eric Persais, L'exelence durable: vers une integration des parties :المرجع من إعداد الباحثة باالعتماد على

prenantes, revue des sciences de gestion, direction et gestion n205, Université de Poitiers, 2004, p6-7 
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  Sanjay Sharma (2001:) تصنيف أصحاب المصالح حسبرابعا: 

يها والتي يمكن أن نسم)إلى أصحاب مصالح اقتصادية وغير اقتصادية  ،ب المصالحاأصحصنف الباحث    
 يثحوالمنافسون، ومن أمثلة أصحاب المصالح االقتصادية كل من العمالء الموردون  ،(والبيئيةباالجتماعية 

ة ألصحاب النسبأما ب ،االقتصاديبإمكان هؤالء توليد المعرفة التي من شأنها تحسين المهارات التشغيلية واألداء 
توفير يل المثال المجتمع يطالب بعلى سب ،باالستدامةهذه الفئة ا ما تهتم بغالف ،المصالح غير االقتصادية

  .1نشاط المؤسساتالحد من التلوث الناتج عن  أو وكذلك التقليلظروف اجتماعية جيدة 

ى العالقة التي عل نا بدورنا بتصنيف أصحاب المصالح بناءماستنادا إلى التصنيفات المفصلة أعاله فقد ق   
 :يوضحه الشكل المواليتربط بينهم وبين المؤسسة كما 

 في المؤسسة (: تصنيف أصحاب المصالح8-1)الشكل

 المرجع: من إعداد الباحثة

 

                                                           
Analyse du rôle des parties prenantes dans la stratégie de développement durable d’une , Annika CAYROL 1

banque, Étude de cas : la Banque Triodos, Diplôme d'Études Spécialisées en Gestion de l'Environnement, IGEAT, 
Université Libre de Bruxelles, 2006, p33  

 أصحاب المصالح الرئيسيون

 مساهمون

 عمالء عمال

 موردون

 المؤسســـــــة

 المنافسون

 البيئة

 الحكومة المجتمع

 اإلعالم

 جماعات 

 الضغط

 أصحاب المصالح الثانويون
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 لي:ي حسب درجة تأثيرهم وتأثرهم بنشاط المؤسسة إلى مجموعتين كماقمنا بتصنيف أصحاب المصالح    

وتضم هذه الفئة أصحاب المصالح الذين تربطهم مع المؤسسة  صالح:الرئيسية من أصحاب الم المجموعات-1
  يلي:لها تأثير مباشر على أداء المؤسسة وهي كما  وبالتالي فهيعالقات رسمية أو تعاقدية 

 من نشاط والمستفيدون المباشرون  ،يمثل المساهمون فئة مهمة جدا من أصحاب المصالح المساهمون: –أ 
حيث أن هؤالء يتحملون مخاطر االستثمار من خالل المخاطرة بأموالهم الخاصة متوقعين عائدا  ،المؤسسة

وبالتالي فإن هذه الفئة من أصحاب المصالح لها القدرة على التأثير على  .1ثماراتهذه االستلمجزيا ومناسبا 
ق الربحية واتخاذ القرارات االستثمارية بهدف تحقي ،من خالل الحق في توجيه سياستها واستراتيجياتها ،المؤسسة

  لبيئية.واالجوانب االجتماعية  من خالل األخذ بعين االعتبارمدى القصير أو على المدى الطويل سواء على ال

 لذيواألهم واوهي عنصر اإلنتاج الرئيسي  ،يعبر العمال عن الثروة األساسية في أي مؤسسة العمال: – ب
وتضم الموارد البشرية كل األفراد العاملين في المؤسسة مهما  ،عناصر اإلنتاج األخرى ى تطغى أهميته عل

أساسيا  اإن الموارد البشرية تعتبر عنصر . 2بهاالتي يقومون  األعمال وأنواعتنوعت واختلفت مستويات المهارة 
 ات المؤسسةوقرار لها القدرة على التأثير على سياسات  وبالتالي فهي ،من عناصر القيمة المعنوية للمؤسسة

التدريب  العمل وسياسات واحترام قوانين ومكافحة التمييزكتحسين ظروف العمل  ،خاصة في الجانب االجتماعي
ة وتعبئة قدراتها البشريما يجعل المؤسسة تتبنى سياسات مسؤولة اجتماعيا للحفاظ على الموارد  إلخ،...والتحفيز

 ها.لصالح

ويعرف  ،والتي بها تضمن بقاءها واستمراريتها ،يعد العمالء المصدر األساسي إليرادات المؤسسة :العمالء-ت
ن العمالء . ا3"والخدماتالعمالء على أنهم " األشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين تبيع لهم المؤسسة السلع 

لذا فيجب عليها  ،ةللمؤسسويعتبرون مصدر للمعلومة بالنسبة  ،هم أهم العوامل التي تؤثر في القرارات التسويقية
لى إألن الخطأ في الوقوف على ما يريده العميل قد يؤدي  ،ان تسعى جاهدة لتلبية حاجياتهم واشباع رغباتهم

وبالتالي فإن معرفة المؤسسة لعمالئها وحرصها على رضاهم والتزامها بشروطهم قد يكسبها فرصة يمكن  ،فقدانه
 بنيتدورا محوريا في حث المؤسسات على  وتجدر اإلشارة إلى أن العمالء يلعبون  ،لصالحهاأن تستغلها 

  واالجتماعية.الجتماعية عن طريق المطالبة بمنتجات تراعي الجوانب البيئية المسؤولية ا

                                                           

 88الرحمان، مرجع سبق ذكره، ص لعايب عبد ا 1 

 233، ص2003، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، مصر، مصطلح إداري  766محمد فتحي،  2 

  3 بو يعقوب عبد الكريم، أصول المحاسبة العامة وفق المخطط المحاسبي الوطني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005، ص58.
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ن وبالتالي يجب على المؤسسة أ ،والخدمات للمؤسسةهم من يقومون بتقديم مستلزمات اإلنتاج  الموردون:-ث
لموردين حيث كلما كان الوفاء بمتطلبات ا ،االعتبار لضمان استمرارية توريدها بما تحتاجه مطالبهم بعينتأخذ 

  المناسب.الوقت  فيرة مستمرة بسعر أقل وجودة أفضل و كبير كلما استطاعت المؤسسة أن توفر مستلزماتها بصو 

تتمثل هذه الفئة في أصحاب المصالح الذين ال تربطهم مع المؤسسة عالقات أصحاب المصالح الثانويون:  –2
 بنشاطها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وهم كما يلي: ويتأثروا وا ولكن يمكن أن يؤثر  ،رسمية

تأثر معها عن طريق سن القوانين وهي لها عالقة ذات تأثير و  ،تتدخل الحكومة في المؤسسة الحكومة:-أ
االلتزام  المؤسسة من وتنتظر ،والمالية واالجتماعية والسياسيةأهدافها االقتصادية  والتوجيهات لتحقيقالتشريعات و 

  .المؤسسة تعمل فيها والقانونية واالقتصادية التيتهيئ البيئة السياسية بذلك، فالحكومة إذن 

م المؤسسة وهنشاط تحتوي هذه المجموعة على جميع المؤسسات التي تنشط في قطاع  المنافسون:- ب
التنبؤ يين و التعرف على منافسيها الحال على المؤسسة وبالتالي يجب ،يتأثرون بنشاط المؤسسة ويؤثرون عليها

 . الشريفةوكيفية التصدي لهم على أن يكون ذلك في إطار المنافسة العادلة و  بالمحتملين

حول  شيعينقصد بهم كل من و  ،نالمستفيدييشمل المجتمع المحلي شريحة مهمة من  المحلي:المجتمع  – ت
مع إن حياة وتطور المجت. مباشرة أو غير مباشرة من النشاط الذي تمارسه ويتأثرون بصفة المؤسسةمحيط 

 تزام بدفعوااللخاصة فما يخص التوظيف  ،واالجتماعية للمؤسسةالمحلي تعتمد على التأثيرات االقتصادية 
  امة.لمستدا وتحقيق التنميةفي برامج التطوير اإلقليمي  الخيرية والمساهمةاألعمال  والمشاركة فيالضرائب 

الكائنات الحية  ةالظروف الخارجية التي تؤثر في حياإجمالي تعرف البيئة الطبيعية بأنها البيئة الطبيعية:  – ث
و األرض  اءم، ومن المعروف أن البيئة الطبيعية تعتمد على ثالث عناصر رئيسية وهي الهواء والونموها وبقائها

الل السلبية التي تلحقها المؤسسات بالبيئة الطبيعية من تلوث و اخت ثاروتعتبر من أساسيات الحياة ، ونظرا لأل
التي تواجهها  أحد أكبر التحديات فقد أصبحت المسؤولية البيئية في المؤسسة  ،وعناصر النظام البيئي لمكونات

ذي ال صورتها في المحيط وكذا الحفاظ على ،دائهاأضروري لضمان استمراريتها وتحسين هذه األخيرة وأمر 
  .تعمل فيه

 منظمات لواء تحت دولي أثر لها التي الهيئات بعض تجمعت تقريبا عقود ثالثة منذ الضغط: جماعات- ج
 االقتصادية للمؤسسات السيئة الممارسات حول اإلعالم وكذا العام الرأي إثارة في دورها يكمن ،ةحكومي غير
 السيئ االستغالل الحظوا إذا ما حالة في إيضاحات بتقديم وذلك شفافية أكثر يكونوا بأن مسيريها تطالب التي

. البيئة وتلويث العمل قوانين ومخالفة الشريفة غير المنافسة مثل ،المؤسسات بعض عليه تحوز الذي للنفوذ
 منها البعض أن تصرفات حيث ،الجماعات هذه من العالم عبر االقتصادية المؤسسات كبريات كثيرا وتعاني
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 أيضا عليه يترتب وقدتها، منتجا مقاطعةب العام الرأي من مثال تطالب كأن سمعتها وصورتها تدهور إلى أدى
 .1المستثمرين وانسحاب البورصة في أسهمها قيمة انخفاض بسبب المالي الجانب من سلبية ثارأ

لصالح  تعبئتهو وتصوراته تلعب وسائل االعالم دورا كبيرا في التأثير على نظرة المجتمع  وسائل االعالم: – ح
ومعلومات  تإيضاحا وأن تقدمعلى المؤسسة أن تأخذ بعين االعتبار هذه الفئة  وبالتالي يجب ،أو ضد المؤسسة

  .والمصداقية بالشفافيةتتسم 

 المطلب الثالث: ممارسة المسؤولية االجتماعية من خالل إدارة العالقة مع أصحاب المصالح 

ة صورة واضحة لتبني مفهوم المسؤولي هين الطريقة التي تلتزم بها المؤسسة اتجاه أصحاب المصالح إ   
االجتماعية، حيث أن صياغة وتنفيذ برامج هذه المسؤولية ال يتم إال عن طريق اشراك األطراف ذات المصلحة 

 وذلك من خالل اإلدارة الفعالة للعالقات معهم. 

 : حاب المصالحإدارة العالقة مع أص: أوال

 فمنهم من يصطلح ،تعددت اآلراء بين المنظرين والمفكرين حول موضوع العالقة مع أصحاب المصالح   
 غير ،" صطلح عليها " حوكمة أصحاب المصالحومنهم من ي ،" " إدارة العالقة مع أصحاب المصالحعليها 

 Stakholders هو مصطلح "إدارة أصحاب المصالح وآخرون  Freemanأن المصطلح الشائع والذي تبناه 
Management"  ر بين التأثير المباش ومطالبهم وإدارة عالقةفي إشارة إلى كيفية تسيير وتحليل تطلعاتهم

 .2وهاته األطرافالمؤسسة 

كما أنها أحد العوامل الرئيسية التي تحدد  ،تعتبر إدارة أصحاب المصالح جزءا من نظرية أصحاب المصالح   
جميع : "وآخرون على أنها Freemanوقد عرفها  ،3نجاح المؤسسة وبالتالي فهي أحد األولويات االستراتيجية لها

اعالت وتحليل التف ،الممارسات التي تعمل على فهم العالقات المتشابكة بين المؤسسة وأصحاب المؤسسة
 . 4ة واتخاذ القرارات االستراتيجية تبعا لهذا التحليل"الناتجة عنها لخلق القيم

                                                           

  1 العايب عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره، ص 89.

 المؤسسة في المستدامة التنمية أبعاد تفعيل في المصلحة أصحاب مع العالقة إدارة دورزحوط،  رملي، إسماعيل حمزة  2
  .330ص بقسنطينة، األدوية لصناعة فارم زاد مجمع على ميدانية دراسة "االقتصادية

,  Master  thesis,  School Stakeholder EngagementValue for Corporate Sustainability: Daria Mushka Creating  3

of Business and Management, 2015, p24. 
4Edward Freeman, Jeffrey S. Harrison, Andrew C. Wicks, Managing for Stakeholders Survival, Reputation, and 

Success, Yale University Press New Haven& London, 2007,p3, 4  
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الجدول الموالي يصف ملخص لبعض نماذج إدارة أصحاب المصالح التي اقترحها بعض الباحثين في هذا و    
  :المجال

 (: نماذج إدارة العالقة مع أصحاب المصالح3-1الجدول )

 عملية إدارة أصحاب المصالح الباحثين
Karlesen (2002) - ؛الحتحديد أصحاب المص 

 ؛الحمع أصحاب المص وتبادل المعلوماتالتواصل  -
 ؛تطوير االستراتيجية -
 .المتابعة  -

Preble (2005) 

 
  ؛الحتحديد أصحاب المص -
 ؛ثار السلطةأو  الحطبيعة مطالب أصحاب المص -
 ؛تحديد فجوة األداء  -
 ؛المصالحتحديد أولويات أصحاب  -
 ؛االستجابة التنظيمية -
 .رقابةال -

Young (2006) - ؛الحتحديد أصحاب المص 
 الح؛جمع المعلومات عن أصحاب المص  -
  المصلحة.تحليل تأثير أصحاب   -

Walker (2008) - ؛تحديد أصحاب المصلحة 
 ؛(صالحاألولويات )أولويات أصحاب الم تحديد -
 ؛إشراك أصحاب المصالح  -
 الرقابة؛  -
 فعالية االتصاالت.   -

Source : Daria Mushka, Creating Value for Corporate Sustainability:Stakeholder Engagement,  Master thesis,  

School of Business and Management, 2015, p25. 

 :بناء على النماذج المذكورة في الجدول أعاله يمكن إيجاز خطوات إدارة أصحاب المصالح في النقاط التالية

 المصلحة: أصحاب تحديد-1

كل األشخاص  بتجميع الخطوة هذه عنىوت   تحليلهم، في األولى الخطوة المصلحة أصحاب تحديد يعد    
 .المؤسسةبنشاط  مباشر غير أو مباشر بشكل ؤثر أو تتأثرت   أن يمكن التي والمنظمات والجماعات
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 معهم: التعامل وأولويات المصلحة أصحاب تطلعات تحديد-2

 احتياجات تحديد فيها على القائمين يكون  دقيق، بشكل المؤسسةفي  المصلحة أصحاب تحديد بعد    
 أن إدارة كما ،عنها واإلجابة األسئلة من جملة بطرح ذلك ويكون  ،األطراف هاته من طرف كل وتطلعات
 هي من التالي: السؤال إلى هنا الحديث ويقودنا معهم، التعامل بأولويات اإللمام تقتضي المصلحة أصحاب
 المؤسسة؟ بنشاط تأثيرا وتأ ثرا األكثر األطراف

 في المهيمن بالنموذج يسمى ما على والتركيز للمساهمين الكبيرة األهمية رغموتجدر اإلشارة هنا إلى أنه  
له مح وحل شديدة تعرض النتقادات أنه إال ،واإلدارة المالك بين للعالقة والذي يولي االهتمام األكبر ،السابق
 المؤسسة في المخاطر تحمل أن وهو ،سابقه إلى يوجه انتقاد أهم بني على والذي ،المصلحة أصحاب نموذج

 أهمية لمس كل مؤسسة لها فإنوبالتالي  ،المصلحة أصحاب جميع على بل فقط المساهمين على يقتصر ال
 منهم. كل أهمية تحديد وعليها األطراف لهذه بالنسبة

 خارطة أصحاب المصالح:-3

 هذه تتخذها التي المختلفة والوضعيات األولويات لتحديد المصلحة أصحاب خارطة وتصميم وضع يتم    
 :ل الموالي يبين هذه الخارطةوالشك حسب درجة التأثير والمصلحة، األطراف،

 خارطة أصحاب المصالح(: 9-1)الشكل 

conseil canadien de l’information sur la performance, Guide d’introduction au rapport sur le développement 

durable, Comptables professionnels agréés, Canada, 2013, p19 

 األطراف 
 الفاعلة

 األساسية

 أطراف البد

 من إرضاءها

 أطراف البد
من التواصل معها 

 وإعالمها

 أطراف غير فاعلة
 البدلكن 

 من مراقبتها

D C 

B A 

 ضعيف المصلحة

 التأثير

 ضعيف

 قوي

 قوي
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 الكفيلة االستراتيجيات يضعوا أن المصلحة أصحاب إدارة على القائمين على يبقى الخارطة هذه إعداد وبعد
 :1اآلتي عن كثيرا تختلف ال االستراتيجيات هذه ،المصلحة مختلف أصحاب مع والحوار بالتعامل

 المجموعة  مع والحذر استراتيجية المراقبةA: اتهحاجا لتلبية كبيرة مجهودات المجموعة هذه تتطلب ال 
األساسية  فاألطرا على التأثير للمؤسسة فيمكن ،المؤسسة لدعم استراتيجيات هاما مصدرا تبقي ولكنها
 عدد دعم على والحصول المؤسسة في Aاألطراف  ومصالح نفوذ بتطوير ،(Dتشكل المجموعة  )والتي

 منها؛ كافي
 المجموعة  معالتواصل  استراتيجيةB:  هؤالء األطراف يولون أهمية كبيرة لنجاح وتطور المؤسسة، وهم

على إطالع مستمر على التقدم المحرز، وبالتالي يجب على المؤسسة التواصل المستمر  ايرغبون أن يظلو 
مراقبة هذه األطراف قد يكون مفيدا في حالة ما اكتسب أحدهم القوة على  فإنمعهم، في نفس الوقت 

 أثير؛الت
 المجموعة  إرضاء استراتيجيةC:  هؤالء األطراف ليس لهم مصالح خاصة في المؤسسة، لكن لهم تأثير

 تحديد احتياجات فإنوبالتالي  ،سوء تقدير مصالحهمفي حالة  Dقوي عليها، وقد يتحولون إلى المجموعة 
 هؤالء األطراف وتلبيتها تعتبر وسيلة لتفادي وتجنب الصراعات في المستقبل؛

 المجموعة  المشاركة استراتيجيةD :األساسي يحظى باالهتمام أن يجب األساسية األطراف فعل رد إن 
 معهم وتلبية احتياجاتهم يعتبر أمرا أساسيا لضمان بقاء واستمرار النشاط. واصلتالألن  ،ةللمؤسس

 أن هذه غير معهم، المؤسسة عالقة تسيير في المصلحة أصحاب إدارة أدوات بمثابة السابقة الخطوات وتعد
 .فتحإطار حوار من في تسير أن البد الخطوات

 المصلحة:  أصحاب مع الحوار-4

 المؤيدة األطراف حصر حيث يتم ،تعد خطوة تحديد أصحاب المصالح أهم خطوة للحوار البناء معهم    
 أقصى إلى خاللها من الوصول من بد ال والتي والتفاوض التشاور عملية بعدها وتبدأالمعارضة،  واألطراف

 األطراف ودعم تأييد وكسب المعارضة األطراف ومحاولة إرضاء المتضاربة، المصالح بين ممكن توازن 
 مع المباشر وغير التواصل المباشر طرق  توضيح طريق عن الشكاوى بجدية تسيير يتم كما، المستفيدة
 االستراتيجيات تنفيذ على الرقابة في أصحاب المصلحة مشاركة حتمية تأتي الممارسات هذه وبعد ،المشتكين

 ويكون ، العمليات السابقة كل نتائج توضح التي التقارير إعداد المؤسسة على يكون  األخير وفي ،المؤسسة في

                                                           

 333مرجع  سبق ذكره، ص زحوط، رملي، إسماعيل حمزة -1 
  - prenantes-gestion/parties-https://www.mybeeye.com/outils  05/12/2018االطالع يوم 

https://www.mybeeye.com/outils-gestion/parties-prenantes
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 واالستبانات االستطالعات طريق عن وذلك الضروريات، من التقارير هذه إعداد في المصلحة أصحاب إشراك
 .1الموزعة عليهم

  المسؤولية االجتماعية باشراك األطراف ذات المصلحة: عمليات: ثانيا

حيث  ،التي تتبنى المسؤولية االجتماعية مؤسساتسمة ضرورية للتعتبر إن العالقة مع أصحاب المصالح   
أن المسؤولية االجتماعية عادة تصف العالقة بين قطاع األعمال والمجتمع في حين أن إدارة العالقة مع 

وبالتالي الممارسة  ،2باإلدارة االستراتيجية للعالقات بين قطاع األعمال والمجتمع " أصحاب المصالح تهتم
 الفعلية للمسؤولية االجتماعية. 

عدم  يرجع إلى ،خفاق المؤسسات في تبني المسؤولية االجتماعيةأكدت العديد من الدراسات على أن إقد و   
اإلدارة الفعالة ألصحاب المصالح أصبحت هي الركيزة األساسية  فإنوبالتالي  ،اشراك األطراف ذات المصلحة

 .3المجتمعيةللمسؤولية االجتماعية والعالقات 

الحوار حول المسؤولية االجتماعية و   Linda o’ riordan  Jenny Fairbrass andمت بها الباحثتانافي دراسة ق   
قسم والتي ت ،اقترحتا من خاللها نموذجا لمراحل وخطوات ممارسة المسؤولية االجتماعية ،مع أصحاب المصالح

 الي:كما يوضحه الشكل المو  ،مرحلة تنقيذ االستراتيجيةتيجية و إلى مرحلتين هما: مرحلة تطوير االسترا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1حمزة رملي، إسماعيل زحوط، مرجع سبق ذكره، ص333
2 Aissata Diallo and Nana Benyiwa Ewusie, Corporate Social Responsibility and Stakeholder Management in 

Unilever Ghana limited, Master Thesis, school of management, 2011, p13 
3 Harrison.J , Bosse.D , Philips.R , op.cit. p61 
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 (: مراحل وخطوات ممارسة المسؤولية االجتماعية في المؤسسة10-1الشكل )

Source :Linda O’Riordan and Jenny Fairbrass,, Corporate Social Responsibility (CSR) Models and Theories in 

Stakeholder Dialogue, CRRC 2008: Call for Papers open! 7-9 September 2008, Queen's University Belfast, p18 

 

 تضمنتوكل مرحلة  ،إلى مرحلتينتنقسم عملية ممارسة المسؤولية االجتماعية  من خالل الشكل يتضح أن   
 يلي: مجموعة من الخطوات كما

 يلي: تتضمن هذه المرحلة ما االستراتيجية:تطوير  مرحلة-1

 اعية.استراتيجية المسؤولية االجتمتدفع المؤسسة لتبني  والمبادئ واألهداف التيالقيم تحديد  أي: القيم -

التي تشمل مختلف الخيارات المتاحة أمام صانعي القرار، والتي يطرح من و البدائل تحديد : البدائل والخيارات -
ماهي األسباب التي تدفع المؤسسة لتبني المسؤولية االجتماعية أي أسباب الدعم  هما:خاللها تساؤلين مهمين 

 م.أولوياتهوكيف يتم ذلك؟  ويمكن اإلجابة عن هذه األسئلة عن طريق تحديد أصحاب المصالح وتحديد 

يتم اتخاذ القرار واختيار االستراتيجية عن طريق المزج بين قيم واهداف المؤسسة من تبني  االستراتيجية:-
ق االستراتيجية مبنية على هدف خل تكون هذهيجب أن و  ،أصحاب المصالحتوقعات و  ،المسؤولية االجتماعية

 . وتحقيق الربحالقيمة 

 القيم

 تطوير االستراتيجية

 االستراتيجية البدائل والخيارات

 الرؤية والرسالة -
 األهداف -

 النطاق -

أولويات أصحاب  -
 المصالح

 أسباب الدعم -
 طرق الدعم -
الممارسات  -

 والسياسات

 اختيار -
 االستراتيجية

مزج بين  -
متطلبات أصحاب 
المصالح وإبعاد 

المسؤولية 
 ترتكزاالجتماعية 

على )خلق القيمة 

 وتحقيق الربح(

 التنفيذ 

 والمراقبة

 تنفيذ االستراتيجية

 النتيجة

 االتصال -
الحوار مع  -

أصحاب 

 المصالح

 ةالشهر -
 السمعة -
صورة  -

 المؤسسة

 خلق القيمة -
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 :يما يلوتتضمن هذه المرحلة تنفيذ االستراتيجية:  مرحلة-2  

 حواروالتي تنطوي على الجوانب الفنية للمؤسسة والتي تدعو إلى التنفيذ االستراتيجية أي  :التنفيذ والمراقبة-
 .االتصال والتحكم اإلداري و مع أصحاب المصالح، والمناسب  الدائم

معة الحسنة الشهرة والسحتما  ستكون والتي  النتيجة المتوقعة من تبني المسؤولية االجتماعية وهي النتيجة:-
 وخلق القيمة.  

تبني مفهوم المسؤولية االجتماعية ن إشراك أصحاب المصالح في من خالل النموذج السابق يتضح لنا أ   
والتي من شأنها أن تعزز الثقة بين المؤسسة  ،هذه المسؤوليةفي ممارسات معهم دارة العالقة يصف ضمنية إ

توضيحه من  يمكنربحيتها وهذا ما  وبالتالي زيادة وزيادة مبيعاتهاالمؤسسة  وتحسين سمعة وأصحاب المصالح
  :لموالياالشكل  خالل

 (: المسؤولية االجتماعية ونموذج خلق القيمة11-1الشكل )

 

 

 

 
Source : Aissata Diallo and Nana Benyiwa Ewusie, Corporate Social Responsibility and Stakeholder 

Management in Unilever Ghana limited, Master Thesis, school of management, 2011, p18 

فعالة للعالقات مع أصحاب المصالح، مما سبق يمكن القول ان جوهر المسؤولية االجتماعية هو اإلدارة ال   
حديد أولوياتهم واشباع حيث أن المؤسسة تمارس هذه المسؤولية من خالل تحديدها ألصحاب المصالح، ت

تحسين سمعتها  بالتاليشطتها و األطراف التي تؤثر وتتأثر بأن كلوهذا ما يعزز الثقة بين المؤسسة و  ،رغباتهم
لمدى على ا لو كانو  أدائها الماليإلى زيادة أرباح المؤسسة وتحسين  بدوره يؤدي وهذا ما وزيادة مبيعاتها

 الطويل.        

 
 

 
 

 الثقة 
 الشرعية
 السمعة

 والء للعالمة

 التجارية

 المسؤولية

 االجتماعية

 إدارة العالقة
 مع أصحاب

 المصالح

تحسين 
 المبيعات

+ 
 زيادة

 قيم األسهم

 األرباحزيادة 
+ 

تحسين األداء 

 المالي
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 خالصة:

من  ،مؤسساتلل للمسؤولية االجتماعية استهدفنا من خالل هذا الفصل تسليط الضوء على اإلطار المفاهيمي   
خالل التطرق إلى مختلف الدراسات النظرية ذات الصلة بالموضوع، وقد اتضح لنا أن مفهوم المسؤولية 

وم وخاصة تطور هذا المفهوأن  ،االجتماعية للمؤسسات ليس بالمفهوم الجديد بل هو قديم قدم المؤسسات نفسها
 ها وتطور البيئة االقتصادية واالجتماعية التي تعملتطور المؤسسات وأنشطتونة األخيرة إنما راجع إلى اآلفي 

 فيها.

ليف سوى تكاليست أنها اختلفت وجهات النظر حول المسؤولية االجتماعية حيث يرى المعارضون قد و    
جله أإضافية تتحملها المؤسسة، وأنها تشتت المسيرين في سعيهم نحو تحقيق الهدف األسمى الذي وجدت من 

كاليف حمل المؤسسة تفي حين يرى أنصار هذه المسؤولية أنها وإن كانت ت   ،المؤسسة أال وهو تحقيق الربح
إال أن هذا سوف يعود عليها وعلى المجتمع بفوائد كثيرة على المدى الطويل، وانه رغم  ،على المدى القصير

ت مؤسسة إال أن هذا لن يمنعها من اتخاذ مبادراالبعد ذو األولوية بالنسبة لل هواعتبار أهمية البعد االقتصادي 
 اجتماعية تعود بالفائدة عليها وعلى المجتمع الذي تعمل فيه. 

حيث  ،نهخيارا ال بد م لمسؤوليتها االجتماعيةأصبح إدراك المؤسسة فقد  ،تعقيد البيئة الخارجيةوفي ظل    
ادرت العديد في هذا المجال ب، والبيئية واالجتماعيةتستطيع من خالله التوفيق بين كل من األهداف االقتصادية 

من خاللها  تهدف ،قياسية ومعايير ومواصفاتمن الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية في وضع قواعد ومبادئ 
 .مساعدة المؤسسات على ممارسة ودمج المسؤولية االجتماعية في استراتيجياتها وأنشطتها اليومية إلى

بر حيث تعت ،خالل اشراك األطراف ذات المصلحة من، يكون المسؤولية االجتماعيةممارسة  وقد أوضحنا أن  
 ،ةالجتماعياالطريقة التي تلتزم بها المؤسسة اتجاه أصحاب المصالح صورة واضحة لتبني مفهوم المسؤولية 

اإلدارة الفعالة للعالقات مع أصحاب المصالح ن صياغة وتنفيذ برامج هذه المسؤولية ال يتم إال عن طريق إو 
  .ومتطلباتهمواالستجابة لتوقعاتهم  معهم تحديدهم والحوارمن خالل 
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 تمهيد

مع أصحاب المصالح، حيث أن هو اإلدارة الفعالة للعالقات  للمؤسسات إن جوهر المسؤولية االجتماعية   
قط ليست مطالبة ف ةالمؤسسف ذنإ ،تمارس هذه المسؤولية من خالل تحديد أولوياتهم واشباع رغباتهم ةالمؤسس

فصاح عن واإلقياس العن طريق  ،حةثبات ذلك لكل األطراف ذات المصلإباتخاذ ممارسات مسؤولة وإنما 
  .االجتماعيةلمسؤوليتها ها أدائ
التي تستطيع من خاللها األساليب واألدوات في هذا المجال خاض العديد من الباحثين في اقتراح    

تعميق دور المحاسبة المتمثل في قياس وقد حاول البعض ، لمسؤوليتها االجتماعية المؤسسة قياس أدائها
ال وهو ن طريق اقتراح فرع أخر للمحاسبة ألي فقط ليشمل كل من األداء االجتماعي والبيئي عاألداء الما

ومن  ال صلة لها بالمحاسبةبينما حاول البعض األخر اقتراح نماذج أخرى  ،محاسبة المسؤولية االجتماعية
المتوازنة لوحة القيادة ك والتي تم تطويرها لتشمل نماذج أخرى  ،بين هذه النماذج مايطلق عليها بلوحة القيادة

 . المستدامة ةة القيادة المتوازن( ولوحبطاقة األداء المتوازن )
يتم ان لم  غير كاف بقياس أدائها لمسؤوليتها االجتماعية يعتبر اتسسن التزام المؤ أوتجدر اإلشارة إلى    
، أم البه من مسؤوليات تلتزم بما تعهدت  اتهذه المؤسس إذا كانت وبيان ما ،نتائج القياسفصاح عن اإل

مساعدتهم  ويسهم في المؤسسات التي تهتم بالمعلومات التي تنشرهااألمر الذي يحقق الفائدة لكل األطراف 
توحيد أسلوب النماذج التي حاولت مجال ظهرت العديد من هذا الفي  ،ترشيد قراراتهم عل تقييم أدائها وبالتالي

هم أ  ولعل ،بينهاإمكانية المقارنة توفير معيار توحيد المعلومات و بهدف اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية 
والتي تعتبر أكثر األطر استخداما من طرف  ،GRIهذه النماذج ما يعرف بالمبادرة العالمية العداد التقارير 

 المؤسسات عبر أنحاء العالم.
ؤوليتها سلم لمؤسسةء اأدا بقياس األدوات التي تسمح همرق ألمن خالل هذا الفصل سنحاول التط 

 نعلمفهوم اإلفصاح في المبحث الثالث كما سنتطرق  ،من خالل المبحثين األول والثاني عيةاالجتما
 باعتباره أهمالمبادرة العالمية العداد التقارير لنموذج فقد خصصناه المبحث الرابع  أما، االجتماعيةالمسؤولية 

 .هذا النوع من اإلفصاحنماذج ممارسة 
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: محاسبة المسؤولية االجتماعية األولالمبحث   

 دورها عن خروج مهنة المحاسبةأدى إلى ضرورة  ،ن االهتمام المتزايد بمفهوم المسؤولية االجتماعيةإ   
 يتصف أعمق دور إلى فقط، المالية األحداث وقياس وتبويب تسجيلفي  المتمثلو  ،عليه المتعارف التقليدي
أفرز مفهوما جديدا للمحاسبة سمي بمحاسبة  والذي، والبيئي للمؤسسات االجتماعي باألداء ويهتم بالشمول

 بشكل موسع من خالل هذا المبحث. سنحاول التطرق إليه، والذي المسؤولية االجتماعية
  االهتمام بها وأسباب زيادة نشأة محاسبة المسؤولية االجتماعية األول:المطلب 

 نتيجة التطور هذا نشأة كانت ولقد ،المحاسبي التطور مراحل أحدث االجتماعية المسؤولية محاسبة تعتبر   
ولم يعد االهتمام مقصورا على نطاق مصالح ، وتطور أنشطتها المؤسسات حجم في طردالم االزدياد

على البيئة  اتالمؤسس أنشطةإلى دراسة وتحليل أثر  ليمتد ذلك بل تجاوز ،المساهمين والمحافظة عليها فقط
، إذ بعدا جديدا وهو البعد االجتماعي ،المحاسبة لجملة أهدافها وبذلك أضافت ،امعمل فيهت والمجتمع اللذان

أهميتها  والتي تتصاعدوهو محاسبة المسؤولية االجتماعية،  ،أدى ذلك إلى نشأة فرع جديد من فروع المحاسبة
 وحقوق  البيئة لىأجل المحافظة ع من ،للمؤسسات والبيئ االجتماعي الدور تصاعد بفعل وذلك مطرد بشكل

 اإلنسان.
 نشأة محاسبة المسؤولية االجتماعية : أوال
 :1يمكن تتبع أهم مراحل تطور المحاسبة إلى أن ظهرت محاسبة المسؤولية االجتماعية كمايلي   

 :األولى المرحلة
ور          ظه بداية منذ النظرية هذه هيمنت وقد األرباح تعظيم الهدف كان حيث ،مؤسسةال مالك مصالح مراعاة

 .عشر التاسع القرن  نهاية في المساهمة وانتشار شركات الصناعية الثورة وحتى المحاسبة،
 :الثانية المرحلة

 مستوى  وتحقيق التمويل كان حيث ،أصحاب المصالح()والدائنين  والمستثمرين المساهمين مصالح ةمراعا   
 .العامة المساهمة الشركات بظهور المرحلة هذه وارتبطت النشاط، محرك هو والعوائد األرباح من مرضي

 
 

                                                 

 وائل للنشر، الطبعة األولى، دارعمان،  النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير، ن حلوة حنان،رضوا 1 
 .15-14صص ، 2003
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 :الثالثة المرحلة
 تأثيراتها وتزايد ،المؤسسات حجم كبر مع متزايد باهتمام حظيت حيث المجتمع، أفراد جميع مصالح مراعاة  

 ءاألدا تقييم نحو أساسي توجه إلى أدى الذي األمر الدولي، وأحيانا المحلي المستوى  على البيئية واالجتماعية
 .ؤسسةللم االجتماعي

 في للمحاسبة االستمرارية على فرضية تأكيد إال ماهو المحاسبة تاريخ في حصل الذي التطور إن   
 ازدياد بعد وخاصة ومتطلباته، العصر مستجداتو  وجدت لتتماشى المحاسبة أن مفادها والتي ،المؤسسات

 على المجتمعات سلبية تأثيرات من عملها رافق وما واستثماراتها، أموالها رؤوس وضخامة المؤسسات حجم
 .البشرية

تطلق على محاسبة المسؤولية  والمصطلحات التيأما من حيث المصطلحات فقد تعددت المسميات    
 االجتماعية نذكر منها: 

  Social-Economic Accountingاالجتماعية -االقتصادية المحاسبة -
 Social -Environmental Accounting االجتماعية-البيئية المحاسبة -
 Social Accountingاالجتماعية  المحاسبة -
 Corporate Social Accounting للمؤسسات االجتماعية المحاسبة -
 Social Responsibility Accounting (SRA)االجتماعية  وليةؤ المس محاسبة -

  .شيوعا األكثر التسمية تعتبراألخيرة هذه  بان علما
 :1كمايلي ذا المسمىوقد تدرج ظهور ه

 ملحوظا هتماماا   social accountingاالجتماعية المحاسبة نالتمن القرن الماضي  السبعينيات فترة في   
 حد إلى وصل- واضحا إهماال التسعينات منتصف  حتىت و الثمانينيا خالل تالها قبوال واضحا،كفكرة  والقت

 .العلمي المحاسبي البحث برامج من-الكامل التجاهل
 استمر وقد في السبعينيات، أيضا بذورها بدأت فقد environmental accountingالبيئية  المحاسبة أما   

 االهتمام عاد وبعدها التسعينات، خالل ة جديدةووالد انبعاثا القت أن إلى ا،بطيئ بها البحثي االهتمام
 .التسعينيات أواخر في البيئية والمحاسبة االجتماعية بالمحاسبة

                                                 

في القوائم المالية  واإلفصاح عنهاالقياس المحاسبي لتكاليف أنشطة المسؤولية اإلجتماعية نوفان حامد محمد العليمات، 1 
  .22، ص2010مشق درجة الدكتوراه في المحاسبة، جامعة دأطروحة مقدمة لنيل الختامية، 
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 البيئيةو  االجتماعية المحاسبيتين من كل بدأت الجديدة األلفية في والدخول الماضي القرن  انعطاف عوم  
 تسمية لتصبح ،البيئيةو  واألحياء والقانون  واالجتماع والمحاسبة اإلدارة علم وتحوزان اهتمام معا تتكامالن
 البديل لهما.هي  social responsibility accountingاالجتماعية  المسؤولية محاسبة
  زيادة االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية أسبابثانيا: 

     أهمها:ازدادت أهمية محاسبة المسؤولية االجتماعية نتيجة لعدة عوامل    
 ةاالقتصادي ؤسسةلما أداء تقييم معيار يعد لم حيث، 1مؤسساتلل االجتماعية بالمسؤولية االعتراف تزايد-1

 البيانات وتوفير لنشاطاتها االجتماعي األثر مراعاة مع الربح هذا يتسق أن يجب ما بقدر ،الربح تعظيم هو
 المجتمع. على توزيعها وكيفية منافع من عليها يترتب وما التكاليف االجتماعية عن المالئمة

اح عن االقتصادية باإلفص ؤسساتالمتزايدة من قبل الدول والهيئات والجمعيات المحاسبية للم المطالبة-2
 :2ويبرز هذا االتجاه من خالل استعراض النقاط التالية ،البيانات التي لها مضمون اجتماعي

عة لجمعية المحاسبين والتاب ،ظهور اقتراحات من قبل مجموعة العمل لدراسة أهداف القوائم المالية - 
طة التي لها تأثير ، تتطلب أن تتضمن القوائم المالية للمشروعات اإلفصاح عن تلك األنشاألمريكيين

 ؛اجتماعي ملموس
تكوين عدد من اللجان التابعة لجمعية المحاسبين األمريكيين لدراسة وتطوير أنظمة القياس في المحاسبة      - 

                   ؛االقتصادية في هذا المجال ؤسساتاالجتماعية، لمساعدة الم
في  مؤسسةبضرورة اإلفصاح عن سياسة ال مؤسساتلالمالية األمريكية ا لجنة بورصات األوراق مطالبة -

 ؛مجال محاربة تلوث البيئة وما تم تنفيذه منها
تخصيص الجمعية األمريكية للمحاسبين إحدى اللجان التابعة لها تحت اسم "المحاسبة ألغراض األداء       -

                                االجتماعي " ومن بين أهداف هذه اللجنة:                                   
 ؛مراجعة الجهود التي تبذل في مجال المحاسبة ألغراض األداء االجتماعي 
  ؛مراجعة وإجراء تقييم انتقادي لما وصل إليه القياس في مجال األداء االجتماعي 

                                                 

( على )تطبيقيةدراسة ميدانية  قياس التكاليف االجتماعية ومدى مساهمتها بتحقيق الرفاهية االجتماعيةاياد محمد عودة،  1 
 .41ص ،2008رق االوسط للدراسات العليا، مذكرة ماجيستير، جامعة الشفنادق ذات فئات خمس نجوم في االردن، 

، الدار دراسات في تطور الفكر المحاسبي وبعض المشكالت المحاسبية المعاصرةمرعي عبد الحي، الصبان محمد سمير،  2 
 .388، ص1990الجامعية، بيروت، 
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  أوتحديد المجاالت المحتملة لألبحاث في القياس االجتماعي، وإذا كان من الممكن دراسة مجال 
 .أكثر من هذه المجاالت بعمق

على لترا بإعادة النظر في مجال وأهداف القوائم المالية المنشورة ججمعية المحاسبين القانونيين بان مطالبة - 
المتطلبات الجديدة لمستخدميها، ولقد أوضحت الجمعية أن المجتمع يعتبر من بين مستخدمي بيانات ضوء 

 يجب اإلفصاح عن البيانات المالئمة لمقابلة أهداف المجتمع. القوائم المالية المنشورة ومن ثم
 :1إدخال التكاليف االجتماعية لألنشطة التي لها مضمون اجتماعي عند تحديد تكلفتها الحقيقية تجاهل-3
تتمثل مخرجات أي نظام محاسبي في مجموعة من المعلومات المالئمة التخاذ القرارات التي سوف تتحول  

وتركز المحاسبة التقليدية على حصر التكاليف  ،موعة من األنشطة االقتصادية واالجتماعيةبدورها إلى مج
هذا النشاط له تأثير على بغض النظر عما إذا كان  ،واعتبارها التكلفة الحقيقية للنشاطؤسسة الخاصة بالم

وث البيئة سواء كان ذلك أو المجتمع، فعلى سبيل المثال، هناك العديد من الصناعات التي تؤدي إلى تلالبيئة 
وهذا التأثير الضار على البيئة ما هو إال تكلفة  ،في صورة تلوث للهواء أو المياه أو إحداث ضوضاء

 لنشاط المعين. بار عند تحديد التكلفة الحقيقية اجتماعية ال تؤخذ في االعت
: حيث كان من 2ؤسساتللمعلى جانب التكاليف دون المنافع في مجال قياس األداء االجتماعي  التركيز-4

التي تتحمل مسؤولياتها االجتماعية ومن ثم انخفضت أرباح  ؤسساتنتيجة ذلك أن ارتفعت التكاليف الكلية للم
األخرى التي  ؤسساتإظهارها بمظهر غير مالئم عند مقارنتها بالم هووما ترتب على ذلك  ،ؤسساتتلك الم

ألمر عند دراسة األداء االجتماعي أن يؤخذ في االعتبار لذا يتطلب ا ،ال تتحمل مسؤولياتها االجتماعية
 .من جهة والتكاليف االجتماعية لتلك األنشطة من جهة ثانيةؤسسة المنافع االجتماعية التي تسببها أنشطة الم

  وأهدافها االجتماعيةمحاسبة المسؤولية  تعريف الثاني:المطلب 

 هاهدافباإلضافة إلى أ اعية، المسؤولية االجتماسبة محطلب التطرق لمفهوم من خالل هذا المسنحاول    
 .المحاسبةفروع التي يقوم عليها نظام هذا الفرع من دئ المباو 

 محاسبة المسؤولية االجتماعية تعريف-أوال
  :اريفالتعهذه هم سنحاول التطرق أل يلي ماوفيلقد تعددت تعاريف محاسبة المسؤولية االجتماعية 

                                                 

 .391مرعي عبد الحي، الصبان محمد سمير، مرجع سبق ذكره، ص 1 

 .399نفسه، ص 2 
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 قياس عملية في يختص محاسبي "نظام نها:أ على المسؤولية االجتماعية محاسبة Linowessعرف    
 عن اإلفصاح ثم ومن حولها من االجتماعية والبيئة ؤسسةالم بين فيما تحدث التي العمليات أو الصفقات

 سقيا في يتمثل النظام لهذا الرئيسي الهدف نإف وعليه ،العالقة ذات األطراف لجميع عليها ترتبت التي ثاراأل
 .1"للمؤسسات االجتماعية والفوائد التكاليف عن واإلفصاح

 المترتبةواالقتصادية  االجتماعية ثارلأل والتحليل والقياس الترتيب عملية" :بأنها عرفها فقد Mobley ماأ   
 .2"الخاص والقطاع الحكومي، القطاع نشاط على
 والمقاييس للمتغيراتؤسسة الم بها ومتق اختيار " عملية :أنها على هاعرف قد Ramanathan أن كما   

 ؤسسةللم االجتماعي األداء تقييم في المفيدة للمعلومات المنظم التطوير على والعمل القياس وأساليب
 3"خارجها أو ؤسسةالم بداخل سواء العالقة ذات المجموعات إلى المعلومات هذه وتوصيل

 وتوصيل قياس "عملية :بأنهااالجتماعية  يةالمسؤول محاسبة يعرفان فإنهما Gray and Perks أما   
 .4والبيئة" المحلي والمحتمع رفاهية العاملين علىؤسسة الم ونشاطات ثارأب الصلة ذات المعلومات

 لوحدة األداء االجتماعي وتحليل بقياس تختص التي األنشطة من على أنها: "مجموعة ها الشرازي كما عرف   
 القرارات اتخاذ في مساعدتهم بهدف المختصة، للفئات الالزمة المعلومات وتوصيل معينة، محاسبية

 .5الصحيحة"
مجموعة األنشطة  والتقرير عن" نظام معلومات للقياس  أنها: علىمحاسبة المسؤولية االجتماعيةرفت وع     

 التي تفي باالحتياجات االجتماعية سواء كانت هذه االحتياجات ال تعود على مؤسساتالتي تضطلع بها ال
االجتماعية من هذه  ومعرفة المنافعبفائدة اقتصادية أو كان االضطالع بها اختياريا أو إجباريا  ؤسسةالم

مكن ي وغيرهم بحيثكالمنافع التي تعود على العاملين  داخلية:األنشطة سواء كانت خارجية: كالبيئة مثال أو 
 .6"ؤسسةمالمنافع لمعرفة صالحية استمرار الإجراء موازنة بين التكاليف و 

                                                 

 .412، ص2004دار وائل للنشر، عمان، ية المحاسبية،التاصيل النظري للممارسات المهنمحمد مطر،  1 

دراسة أثر نظام محاسبة المسؤولية االجتماعية في تبني مفهوم المسؤولية االجتماعية "دراسة ميدانية حسناء مشري، 2
  109ص، 2014ف"، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة سطيف،لبعض المؤسسات االقتصادية بوالية سطي

 3
 ،عماندار المسيرة للنشر و التوزيع،  المشاكل المحاسبية المعاصرة،ؤيد الفضل، عبد الناصر نور، علي الدوغجي، م 

 .164، ص2002

 .109حسناء مشري، مرجع سبق ذكره، ص4

 
5

 .350ص، 1990، دار ذات السالسل للنشر، الكويت، الطبعة األولى،نظرية المحاسبة الشيرازي، مهدي عباس 

 6
 51ص، 2003، دار وائل للنشر، عمان، المراجعة عن المسؤولية اإلجتماعية في المصارف اإلسالميةم الشرع، مجيد جاس 
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يمكن اقتراح تعريف شامل مفاده  ،م ومن خالل استعراضنا لتعاريف محاسبة المسؤولية االجتماعيةتقد مما   
األثار  يهتم بقياس وتحليل ،محاسبة المسؤولية االجتماعية هي فرع جديد من فروع المحاسبة أن: "

الرفاهية االجتماعية والحفاظ على االجتماعية واالقتصادية لنشاط المؤسسة، ومدى مساهمتها في تحقيق 
بهدف مساعدتهم على تقييم األداء واتخاذ  ،واإلفصاح عن نتائج القياس لكل األطراف المعنية ،البيئة الطبيعية

 القرارات الرشيدة"
 محاسبة المسؤولية االجتماعية أهدافثانيا: 

 :1في محاسبة المسؤولية االجتماعية أهداف أهم تلخيص يمكن   
 نأ حيث ،المجتمع فئات على تأثير لها التي ؤسسةللم االجتماعية المساهمة صافي وقياس تحديد-1

 ،االجتماعيةوبيئتها  مؤسساتال بين التبادلية العالقات أثر عن التقريرو  قياس إلى تهدف االجتماعية المحاسبة
 البيئيةو  االجتماعية وائدوالعالتكاليف  قياس في تتمثل االجتماعية المحاسبة هدف نأب القول يمكن هنا ومن

 .مالئمةو  شموال األكثر النتيجة لتحديد
 وأهدافها ؤسسةإستراتيجية الم كانت إذا ما تحديد خالل من وذلك، ؤسسةللم االجتماعي األداء تقييم-2

 جهة من األرباح من معقولة نسبة بتحقيق ؤسسةالم طموح ومع جهة، من االجتماعية األولويات مع تتماشى
 الهدف لهذا الجوهري  العنصر االجتماعية والرفاهية االقتصادي المؤسسات أداء بين العالقة مثلوت أخرى،

 االجتماعية. المحاسبة أهداف من
دريب ت علىالمؤسسة  قرارات )أثر اجتماعية ثارأ لها والتيؤسسة الم بها تقوم التي األنشطة عن اإلفصاح-3

 البيانات توفير ضرورة الهدف هذا ويظهر ،الموارد( كاستهال وعلى البيئة تلوث وعلى العاملين وصحة
 إيصال اوأيض االجتماعية، األهداف تحقيق في مساهمتها ومدى مؤسسةلل االجتماعي األداء عن المالئمة

 والعامة الخاصة القرارات ترشيد أجل من سواء، حد على والخارجية الداخلية المستفيدة لألطراف البيانات هذه
 وجهة من أو المستخدم نظر وجهة من سواء لها األمثل النطاق وتحديد االجتماعية األنشطة بتوجيه المتعلقة

 المجتمع. نظر

                                                 

 في المالية بالقوائم االجتماعية المسئولية عن المحاسبة في واإلفصاح القياس تطبيق مدىجربوع،  محمود يوسف 1 
 األول، الجامعة العدد عشر، الخامس المجلد اإلنسانية( الدراسات )سلسلة اإلسالمية الجامعة مجلةغزة،  بقطاع الشركات

  .347- 346ص ،2007فلسطين، غزة، اإلسالمية،
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 االجتماعي الدور تفعيل وهو ،رئيسي هدف لهاالمحاسبة عن المسؤولية االجتماعية  نيمكن القول أ   
 التي توفير كل المعلومات، و تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة الطبيعية فيمساهمتها من خالل  للمؤسسات

 واإلفصاح. القياس خالل من االجتماعية البيئة على اإلنتاجية ومدى تأثير أنشطتها في تقييم أدائها تساعد
المطلب الثالث: مشكالت محاسبة المسؤولية االجتماعيةا  

 استخدامها هدف منال يحقق الذي بالشكل االجتماعية والعوائد التكاليف حول المعلومات توفير نظرا ألن   
 لذلك ومنافع، تكاليف االجتماعية من األنشطة عن يترتب ما قياس عملية خالل من إال يكون  أن يمكن ال

 كل قياس مشكلة هي االجتماعية، عن المسؤولية للمحاسبة نموذج أي بناء تواجه التي الحقيقية المشكلة فإن
 االجتماعية في األنشطة قياس صعوبة في رئيسيال و يكمن السبب ،1االجتماعية التكاليف والمنافع من

 يدفع مما قيمة مالية، له ليس بعضه أن إذ ،ثانيا فيه تحدث الذي وبالنطاق ،أوال األنشطة هذه طبيعة
 . 2الوصفي عنها باإلفصاح االكتفاء أو ،أحيانا تجاهلها إلى المحاسب

 إلى الوصول على القدرة عدم أن مفاده تاجاستن توصل الباحثون في مجال المحاسبة االجتماعية إلى وقد   
 تحديدها على القدرة عدم يعني إنما ،وتحديد نطاقها ومجاالتها االجتماعية المسؤولية ماهية حول محدد اتفاق
 يمكن ال ثم ومن ودقيق، موضوعي بشكل قياسه يمكن ال دقيق بشكل تحديده يمكن ال وما دقيق، بشكل

 .3عليه التحاسب
 أال ينبغياالجتماعية المحاسبي للمسؤولية  القياس عملية تكتنف التي الصعوبات أن إلى رةاإلشا لكن تجدر

 مبررا ال تكون  وان ،المؤسسات إطار في العملي للتطبيق الالزمة األبحاث بإجراء المضي دون  عائقا تقف
 .القياس هذا أهمية وإغفال للصد

 :التالي في االجتماعية المسؤولية محاسبة مشكالت أهم وتتمثل
 االجتماعية ومجاالت المسؤوليةنطاق  تحديد مشكلة: أوال
 واالجتماعية االقتصادية الظروف لتغير تبعا آخر، إلى زمن من تتغير االجتماعية المسؤولية مجاالت إن   

 في والمواقف القيم لتغيرات وتبعا، البيئية واالجتماعية الظواهر بعض ثارأب العلمية المعرفة ولتقدم السائدة
لالهتمام  محورا يصبح قد ؤسسةالم في االجتماعي األداء وتقييم الرقابة من حاليا مستبعد هو وما المجتمع،

                                                 

 .177الفضل مؤيد، نور عبد الناصر، الدوغجي علي، مرجع سبق دكره، ص  1 

  100، ص 2004، عمان، األردن ،ومكتبة الحامد، دار دراسات في المشاكل المحاسبية المعاصرةوليد ناجي الحيالي،  2 

 .167 صذكره، ، مرجع سبق وآخرون الفضل مؤيد  3 



اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية :ثانيلفصل الا للمؤسسات  

 

 
94 

 في التباين بعض وجود الطبيعي فمن ،الجتماعيةا لألنشطة محددو  ثابت نطاق هناك ليس لذلك ،مستقبال
 متجانسة. مجموعات في وتبويبها األنشطة هذه تحديد

 :1وهيمجاالت للمسؤولية اإلجتماعية  ةأربع من األبحاث والدراسات ركزت على إال أن العديد   
: يتضمن هذا المجال األنشطة التي تؤدي إلى تخفيف أو والمساهمات البيئيةمجال الموارد الطبيعية  –1

 :وأهمها مايليمنع التدهور البيئي 
 الطبيعية:خاصة بالموارد  أنشطة-أ

 ؛الخامالقتصاد في استخدام المواد ا 
  ؛االقتصاد في استخدام مصادر الطاقة 
  الطاقة.ة للمواد الخام و المساهمة في اكتشاف مصادر جديد 

 البيئية:خاصة بالمساهمات  أنشطة-ب
  ؛والهواء وإحداث الضوضاءتجنب مسببات تلوث األرض 
 ؛تصميم المنتجات وعمليات تشغيلها بطريقة تؤدي إلى تقليل المخلفات 
 التلوث.ت تكفل تخفيض التخلص من المخلفا 

قيق منافع لكافة أفراد : يتحدد نطاق هذا المجال باألنشطة التي تؤدي إلى تحمجال المساهمة العامة-2
 أهمها مايلي: المجتمع و 

 اإلنسانية:خاصة بالبذل في سبيل  أنشطة-أ 
 ؛تدعيم المؤسسات العلمية 
  ؛تدعيم الهيئات الخاصة بالرعاية الصحية 
  لتي تقوم باألنشطة الثقافيةئات اتدعيم الهي. 

 :والنقلأنشطة خاصة بالمواصالت  –ب 
  ؛الطرق المساهمة في رصف وإنشاء 
   العاملينتوفير وسائل نقل. 

 باإلسكان:أنشطة خاصة  – ت
 ؛المساهمة في تنفيذ برامج اإلسكان 

                                                 

، دار الجامعة الجديدة للنشر، للمشروع والمسؤولية اإلجتماعيةالمحاسبة عن التاثيرات البيئية محمد عباس بدوي،  1 
 88-86 ص ص ،2000اإلسكندرية،
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   للعاملين.إنشاء مساكن 
 الصحية:أنشطة خاصة بالخدمات  –ث 

 ؛األمراضن األوبئة و م البرامج التي تحد متدعي 
  .توفير وسائل وإمكانيات وخدمات العناية والرعاية بالصحة 

 األفراد:خاصة برعاية مجموعات معينة من  أنشطة-ج
 ؛المساهمة في رعاية المعوقين أو ذوي العاهات 
   المسنين.و المساهمة في رعاية الطفولة 

ؤسسة التي توجه تلبية لمتطلبات العاملين بالم : يتحدد نطاق هذا المجال باألنشطةالموارد البشرية مجال –3
 ويتضمن األنشطة اآلتية: داخليا لذلك فإن هذا المجال يمثل مجاال عامة،االقتصادية وتحسين أحوالهم بصفة 

 التوظف:أنشطة خاصة بسياسات  –أ  
  ؛المجتمعتوفير فرص عمل متكافئة ألفراد 
 ؛لصيفيةقبول توظيف الطالب أثناء العطلة ا 
 توظيف األفراد المعوقين قبول. 

 الوظيفي:أنشطة خاصة بتحقيق الرضا  –ب  
  ؛مناسبمنح العاملين أجور ومرتبات تحقق لهم مستوى معيشي 
 ؛إتباع سياسة للترقية تعترف بقدرات كل العاملين وتحقق فرص متساوية للترقية  
  ؛إعداد برامج تدريب لزيادة مهارة العاملين  
   ؛لعمالةعلى استقرار االمحافظة 
 تهيئة ظروف للعمل تتصف باألمن. 

: يتحدد نطاق هذا المجال باألنشطة المرتبطة بالعالقات مع العمالء مساهمات المنتج أو الخدمة مجال-4
 من حيث تحقيق رضائهم على المنتج أو الخدمة. وتتضمن هذه األنشطة مايلي:

 المنتجات:أنشطة خاصة بتحديد وتصميم  –أ  
 ؛لتسويقية لتحديد احتياجات المستهلكينالقيام بالبحوث ا 
  تعبئة المنتجات بشكل يؤدي إلى تقليل احتماالت التعرض ألي إصابة عند االستخدام. 

 أنشطة خاصة بتحقيق رضاء المستهلكين: –ب 
 ؛وضع بيانات على عبوة المنتج للتعريف بحدود ومخاطر االستخدام وتاريخ عدم الصالحية 
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  ؛عرف المستهلكين بخصائص المنتج وطرق ومجاالت استخدامهالقيام ببرامج إعالمية ت 
 توفير مراكز خدمة لصيانة وإصالح المنتج. 

 لكن االقتصادية،مؤسسة األنشطة السابقة توضح اتساع نطاق العمليات المرتبطة باألداء االجتماعي للإن    
ؤسسة معينة قد تقوم به فما ال تقوم به م ،سوف تضطلع بكل هذه األنشطة مؤسسةال يعني أن كل ذلك 

يؤثر في ال يعتبر قيدا لمجموعة األنشطة التي يمكنها القيام بها،  ؤسسةاختيار المأن  كما، مؤسسة أخرى 
 .ضرورة دخول هذه األنشطة جميعها في دائرة الوظيفة المحاسبية

 المؤسسة مستوى  على االجتماعية التكاليف قياس مشكلةانيا: ث
 المحاسبي األدب اتفاق فعدم ا،وبسيط سهال أمرا دال تعؤسسات للم االجتماعية يفالتكال قياس ن عمليةإ   
 في مشكلة يعد التكاليف من النوع لهذا ومحدد واضح مفهوم حول االجتماعية المسؤولية محاسبة مجال في
 :1هما االجتماعية التكاليف تعرف نظر وجهتا القياس وهناك أسس عن البحث قبل حلها ينبغي ذاتها، حد

 :وجهة النظر المحاسبية ˗أ
نشاطها االقتصادي، وتتصف  وال يتطلبها ؤسساتترى أن التكاليف االجتماعية تمثل المبالغ التي تنفقها الم   

تكون أو عائد اقتصادي مباشر مقابلها، فالتكاليف هنا  على منفعة ؤسسةهذه التكاليف بعدم حصول الم
أو إجباريا )تكاليف  ببعض مسؤولياتها االجتماعية اختياريا المؤسسةالتي تم إنفاقها نتيجة التزام  المبالغ

 مباشرة(.
 :االقتصادية النظر وجهة ˗ ب
 نتيجة لممارسة تضحيات أو أضرار من يتحمله المجتمع ما قيمة هي االجتماعية التكاليف أن ترى   

 .للطبيعة الجمالي المنظر هتشوي أو المياه أو الهواء تلوث النشاط هذا على يترتب حيث عملها، المؤسسة
 الخارجية السلبية االقتصادية ثارلأل نتيجة المجتمع عاتق على ألقيت التي األعباء تمثل االجتماعية فالتكلفة

تصيب المجتمع، أي تحديد  وغير خاف أن هناك صعوبات في تحديد قيمة نقدية لألضرار التي ،ؤسسةللم
 )تكاليف غير مباشرة(.  النشاطه ؤسسةعن ممارسة المالتكاليف أو األعباء االجتماعية الناتجة 

التطبيق ال  سهل قياس استخدام ينتج عنه المحاسبية وجهة النظر من االجتماعية التكلفة بمفهوم األخذ إن   
 ألحقت التي ؤسسةالم أن طالما الواقع عن يعبر الالقياس المستخرج من  الرقم أن إال ،يثير مشكالت كبيرة

                                                 

 158 ص، 2007الطبعة األولى، عمان،، يعوالتوز ، دار الثقافة للنشر نظرية المحاسبةحسين القاضي، مأمون حمدان،  1 
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 بشكل االجتماعية التكاليف قياس اليالئم األساس هذا لذلك األضرار، هذه مقابل تدفع لم معبالمجت أضرار
 .1عام
التضحيات  قيمة تجاهل إلى سيؤدي االقتصادية، النظر وجهة من االجتماعية التكاليف بمفهوم األخذ أما   

 ؤسسةالم مزاولة نتيجة لمجتمعا يتحملها التي باألضرار فقط واالهتمام المؤسسة، تتحملها التي االجتماعية
 التكاليف بقياس المهتمين الباحثين معظم يرى  كما حاليا، الصحيح االتجاهفان  لذلك ،االقتصادي لنشاطها

 المحاسبية النظر وجهتي والمتضمن تعريفها عند االجتماعية للتكاليف الواسع بالمفهوم األخذ هو االجتماعية،
 للتكاليف الحقيقي القياس إلى للوصول منهما، كل في القصور اوجهالتخلص من  يمكن ، لكيواالقتصادية
 .2االجتماعية

 سيشمل نهأ إذ االجتماعية، للتكاليف األخير المفهوم هو المؤسسات في للتطبيق المالئم المفهوم فإن وعليه   
 االجتماعية، ؤوليةالمس تفرضها التي األنشطة ببعض اختياريا أو إلزاميا قيامها نتيجةمؤسسة ال تنفقه ما كل
  .3بالمجتمع تلحقها التي األضرار قيمة من تضمنه ما جانب إلى
 التي األضرار خضوع كيفية في تتمثل جديدة مشكلة سيخلق الباحثين بعض يرى  كما المفهوم هذا أن إال   

 االجتماعية، فالتكالي تمثل نقدية قيم إلى القياس هذا ترجمة ومدى الكمي، للقياس بالمجتمعؤسسة الم تلحقها
 تكاليف إلى المجتمع عبئها ويتحمل ؤسسةالم لرقابة خاضعة غير خارجية تكاليف من التكاليف هذه وتحويل
 السلبية ثاراأل فقيمة لرقابتها، وخاضعة إحداثها في السبب أنها أساس على ؤسسةالم عبئها تتحمل داخلية

 .قياسها يصعب القتصاديةا ألنشطتها ؤسسةالم ممارسة نتيجة المجتمع يتحملها التي
 :4المباشره عن طريق غير بالطرق التكاليف ومن الحلول المقدمة لحل مشكلة صعوبة قياس هذه    
على  ن التكلفة االجتماعية هي قيمة األضرار التي تقعأ: حيث تكاليف منع حدوث األضرار قياس-1

تحديد قيمة هذه  الصعب أو غير العملياالقتصادية، وقد يكون من  ابأنشطته ؤسسةالمجتمع نتيجة قيام الم
يقارب التكلفة االجتماعية الصحيحة.  األضرار، ومن ثم يجب االلتجاء إلى أسلوب بديل يمكننا من تحديد رقم

على مستوى المشروع هي تكلفة تجنب األضرار  ويمكن القول أن التكلفة االجتماعية التي يمكن قياسها
لتكاليف منع  كاليف االجتماعية معادلة تقريبا  التلوث البيئي تكون الت مجالاالجتماعية أي تكاليف المنع، ففي 

                                                 

 .63نوفان حامد محمد العليمات، مرجع سبق ذكره، ص 1 

 .نفس المرجع 2 
 .64، صنفسه 3 

 .159-158ص  ذكره،سبق  عمرج المحاسبة،نظرية  حمدان،حسين القاضي، مؤمون   4
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باإلنفاق على منع التلوث، انخفضت  مؤسسةاألسلوب على إفتراض أنه كلما قامت ال التلوث، ويقوم هذا
 المترتبة لتكاليف االجتماعية )قيمة األضرار(لمجتمع، وكانت تكاليف المنع أقرب التي تصيب ال األضرار

األضرار التي تصيب  . إن تكلفة المنع تمثل أفضل رقم تقريبي لقيمةؤسسةعلى األنشطة االقتصادية للم
 أي أفضل رقم بديل للتكاليف االجتماعية الصحيحة. المجتمع،

 وهي تكاليف تقريبية أخرى بديلة إعادة الوضع إلى ما كان عليه )تكاليف التصحيح(: تكاليفقياس -2
المجتمع لحالتها  بإنفاقها سواء إلعادة بعض موارد ة، وهي المبالغ التي تقوم المؤسسةجتماعيللتكاليف اال

 .مؤسسةباألنشطة االقتصادية لل أو إلنشاء مورد جديد يحل محل المورد االجتماعي الذي تأثر األصلية تقريبا
 من بالقبول يحظى قد التصحيح( )تكاليف عليه كان ما إلى الوضع إعادة تكاليف مفهوم أن من الرغم وعلى
 لألسباب التالية: وذلك المنع تكلفة مفهوم من قبوال أقل أنه إال المحاسبين، جانب

يدل على توقع المشكلة  وأن المنع مفهوم مقبول نفسيا تكاليف المنع أقل عادة من تكاليف إزالة الضرر، إن-أ
 ؛ومعالجتها قبل الحدوث

يكون  ففي كثير من الحاالت قد ال فهوم غامض نسبياما كان عليه، م مفهوم إعادة الوضع إلى إن-ب
 ؛زالة التلوث أو إزالة الضوضاءإلواضحا  كيفية قياس تكلفة التصحيح 

اآلخرين نتيجة  إعادة الوضع إلى ما كان عليه قد ال يؤدي إلى تصحيح كل األضرار التي أصابت إن-ج
مثل سرطان الرئة ال يمكن  وث الهواء، فبعض األضرار المتسببة عن تلؤسسةاألنشطة االقتصادية للم

 تصحيحها بأي مبلغ من التكلفة.
 التي لقيمة األضرار الدقيق الرقم عن الواقع في التعبر ريقتينإن قياس التكاليف اإلجتماعية باستخدام الط   

 أفضل التقديري  التقريبي القياس فاستخدام األضرار، لهذه تقريبي رقم أفضل تمثل أنها إال ،المجتمع تصيب
 .نهائيا االجتماعية التكاليف قياس عدم من بكثير
 ؤسسةالم مستوى  على االجتماعية العوائد قياس مشكلةثالثا: 

 االجتماعية، التكاليف قياس مشكلة من بكثير أكثر أبعادا وتأخذ االجتماعية العوائد قياس مشكلة تتعمق   
 تكون  قد أو المحيطة، البيئة أو والعمالء، مستهلكين،كال ،لمؤسسةا خارج تكون  قد ألطراف تتحقق لكونها نظرا
 حسب وذلك ،اخارجه أو لمؤسسةا داخل سواء واحد آن في األطراف لكل أو كالعاملين لمؤسسةا داخل من

 في تكون  االجتماعية العوائد أن إلى يعود األصل في ذلك وكل .ؤسسةالم تمارسها التي االجتماعية األنشطة
 ،المؤسسة عن األفراد لدى الرضا من حالة إلى فتؤدي المعنوية أو النفسية النواحي ىعل تؤثر سلوكية صورة
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 لنا وكيف المباشرة، النقدية بالوحدات كميا قياسها يصعب كمية غير ظاهرة الرضا( ظاهرة)مثال  أن والشك
 1؟ؤسسةالم تجاه المستهلكين عن المتولد الحسن االنطباع قيمة قياس

 التكاليف بقياس واالكتفاء االجتماعية العوائد يتجاهل والباحثين الكتاب من كثيرال يجعل األمرالذي   
 التكاليف على االقتصار أن إال ،االجتماعية المنافع قياس في البالغة الصعوبة من الرغم وعلى ،االجتماعية
 مؤسسةلل االجتماعية األنشطة نتيجة قياس صحة عدم إلى يؤدي االجتماعية المنافع دون  االجتماعية

 نتيجة عليها الحصول يتم التي االجتماعي األداء محصلة على النتيجة هذه تنعكس حيثاالقتصادي، 
 .2االجتماعية والمزايا المنافع وبين االجتماعية واألعباء التكاليف بين المقابلة

لوحة القيادة كأداة لقياس أداء المؤسسة لمسؤوليتها االجتماعية الثاني:المبحث   

اهمت بيئة األعمال المتغيرة والغير مستقرة، وتعقيد الهياكل التنظيمية للمؤسسات، في زيادة االهتمام لقد س   
مفهوم المسؤولية االجتماعية ومفهوم األداء الشامل من بموضوع قياس وتقييم األداء، كما أن ظهور كل 

األداء، مما أدى إلى هذا ياس المتعلق بممارسة هذه المسؤولية أصبح يشكل تحديا كبيرا أمام المؤسسات لق
ضرورة تطوير الممارسات في هذا المجال، من خالل تطوير أدوات ونظم جديدة أكثر نجاعة، والتي تسمح 

ه األدوات ولعل أهم هذ، بقياس ومتابعة المكونات المالية وغير المالية، الداخلية والخارجية ألداء المؤسسات
رها لتشمل عدة نماذج مثل لوحة القيادة المتوازنة )بطاقة األداء والتي تم تطويما يسمى بلوحة القيادة، 

سنحاول من خالل هذا المبحث التطرق لمخلف هذه األدوات حة القيادة المتوازنة المستدامة، المتوازن(، ولو 
 مع التركيز على دورها في قياس وتقييم أداء المؤسسات لمسؤوليتها االجتماعية.

ةالمطلب األول: لوحة القياد  

أداء  دفانه ال يوج Lebas وير االستراتيجي للمؤسسة، ووفقا لـ:يعتبر األداء هو جوهر اتخاذ القرارات والتط   
، وقد يكون اتخاذ األداة الجيدة في قياس األداء هو اآللية األقوى التي تسمح للمؤسسة 3إال إذا أمكن قياسه

 باتخاذ قراراتها وتنفيذ استراتيجيتها بنجاح. 

                                                 

 .65نوفان حامد محمد العليمات، مرجع سبق ذكره، ص 1 

، منشأ المعارف، اإلسكندرية، معاصرة ومشاكل محاسبيةدراسات في قضايا ميرة إبراهيم عثمان، األ بدوي،محمد عباس  2 
 .456 ص، 2000

3 Mohamed Bouamama, Nouveaux défis du système de mesure de la performance : cas des tableaux de bord, 

thèse présentée pour obtenir le grade de docteur, spécialité sciences de gestion, l’université de bordeaux, décembre 

2015, p68. 
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إحدى األدوات األساسية لقياس األداء، بحيث تساعد على توفير وتجميع المعلومات  القيادة ةر لوحتعتب   
وقد أصبحت لوحة القيادة جزء  ،الخاصة بمختلف نشاطات المؤسسة، وتسمح بإعطاء نظرة شاملة عن أدائها

 ال يتجزأ من اإلدارة الجيدة للمؤسسات.

 لوحة القيادة ووظائفها مفهومأوال: 

هر مفهوم لوحة القيادة ألول مرة في فرنسا في بداية القرن العشرين، من طرف مجموعة من المهندسين ظ   
يعملون في وظائف تقنية، وكان هدفهم هو البحث عن طرق تسمح بتحسين عمليات اإلنتاج، وفهم أفضل 

 .1للعالقة بين اإلجراءات المتبعة والمنفذة وتأثيرها على أداء العمليات المختلفة

نشاؤها لتمكين صانع تم إي"مجموعة من المؤشرات التي  :على أنها لوحة القيادة Bergeronف الباحث عر    
تجاهات التي قد وتحديد اإل ،طالع على الوضع السابق والحالي لألنشطة الخاضعة لمسؤوليتهالقرار من اإل

 .2"تؤثر على هذه األنشطة في المستقبل

 ايتم استخدامه األهداف،تركز على تتبع  تسييرأداة "  :نهاعلى أ Gray   Pesqueux andوعرفها كل من  
 .3"مقارنة باألهداف المحددة في نظام اإلدارة مؤسسةلتقييم األداء الفعلي لل

تمكين المؤشرات تستخدم لمجموعة من للعمل تضم أداة " :اأنهعلى القيادة  فقد عرف لوحة Bouquin أما  
وتحديد االتجاهات التي من شأنها  ،التي يتحكمون فيها وتطور األنظمةة المديرين من التعرف على حال

 .4التأثير عليهم في أفق يتوافق مع طبيعة وظائفهم"

تسمح بأخذ نظرة  ،عبارة عن مجموعة من المؤشرات والمعلومات الرئيسيةن لوحة القيادة " فإ Selmerــ ووفقا ل
 .5هداف االستراتيجية"األتحقيق قرارات لالاكتشاف االضطرابات واتخاذ شاملة و 

 نظام"مجموعة من المؤشرات المنظمة في  :لوحة القيادة عل أنها Alazar  Sépari andويعرف كل من 
 القسم عمليات على والرقابة والتنسيق ،القرارات اتخاذ على للمساعدة ما مسؤول أو عمل فريق لمتابعة خاضع

                                                 
1 Semaoune Khalissa, Un référentiel d'indicateurs de performance intégrant la démarche RSE : cas du groupe 

FERTIAL, thèse de doctorat Spécialité : managaement des ressources humaines, université d’oron 2, octobre 2015, 

p119.  
2 Mohamed Bouamama, op.cit, p68. 
3 Fana Rasolofo-Distler, Conception d’un Systeme De Tableaux De Bord Integrant Le Developpement Durable : Une 

Demarche Qui Articule “ Methode Ovar ” Et “ Balanced Scorecard ”, publier dans «crises et nouvelles problématiques 

de la valeur », nice, france, 2010, p5 
4 Henri.Bouquin, Le contrôle de gestion, 7 eme édition, Gestion PUF, Paris, 2006, P455. 
5 Mohamed Bouamama, op.cit, p68. 
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 إدارته في األساسية النقاط إلى المسؤول انتباه بلفت التسيير بيلمراق تسمح اتصال أداة  تعتبر كما ،المعني
 .1"تحسينها بغرض

من خالل التعاريف التي سبق ذكرها يمكن القول أن لوحة القيادة هي أداة تسييريه تضم مجموعة من 
 مؤشرات القياس، تسمح بتزويد المسيرين بنظرة شاملة عن نشاط المؤسسة وتساعدهم على التنبؤ واتخاذ

 القرارات المناسبة بهدف تحقيق األهداف االستراتيجية.

 :2فان لوحة القيادة يجب أن تحتوي على معلومات حول Daumحسب 

 )متغيرات العمل(؛ عوامل النجاح التي تسهم في تحقيق األهداف المحددة -
 ؛التدابير والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف )خطط العمل(   -
 من حيث تحقيق النتائج )النتائج(.المؤسسة لكل وحدة في  محددةة مستويات األداء وفقا لرؤي -

 :3فيمايلي   Guerny ,Guiriec, Lavergneوتتميز لوحة القيادة بمجموعة من الخصائص لخصها كل من 

 ؛بسرعة اإعدادهأي إمكانية : بسيطة -
االت محدودة: تركز على بعض العناصر األساسية للمعلومات، وتنحصر في مجال محدد من مج -

 المسؤولية؛
، أي خارج الفترات بناء على طلب صانعي القرار سرعة رد الفعل: حيث أن المعلومات تتاح بسرعة -

 المحاسبية.
عرض النتائج النهائية فقط وانما هي أداة تسييريه تسمح  علىمما سبق يتضح لنا أن لوحة القيادة ال تقتصر 

 بالقيام بمجموعة من الوظائف نذكر منها:

األداء والتقليل من حالة عدم اليقين: تسمح لوحة القيادة بقياس أداء كل العمليات داخل المؤسسة قياس  -
بناء على مجموعة من المؤشرات يمكن متابعتها باستمرار، مما يسمح بإمكانية اتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

داء المؤسسة وبالتالي سهولة فهي اذن تسمح بتوفير صورة شاملة أل ديل في العمليات كلما تطلب األمر؛والتع
 اتخاذ القرارات.

 المستويات مختلف بين واالتصال الحوار عمليةتسهيل ب القيادة لوحات تسمحتسهيل عملية االتصال:  -
 االنحرافات أسباب ويشرح نتائجه على يعلق أن مسؤول كل يستطيع خاللها فمن المؤسسة، في اإلدارية

  .عملياته إدارة في تساعده التي التوجيهات على يحصل أن مسؤول ألي نيمك كما اتخذها، التي واإلجراءات
                                                 

1Claude Alazard et Sabine Sépari, Contrôle de Gestion, 5ème édition, Dunod, Paris, 2001, p591 
2 Semaoune Khalissa, op.cit.p122 
3 Ibid, 
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وبالتالي فان لوحة القيادة تعتبر أداة مشتركة لكل المسؤولين داخل المؤسسة وهي توفر رؤية موحدة لوضع 
 وأهداف المؤسسة.

واقتراح الحلول،  المهارات: حيث تتطلب لوحة القادة أدوات تحليل قوية لدراسة الموقف ةالتحفيز وتنمي -
وبالتالي فهي تعمل على تنمية مهارات المسؤولين من خالل تحفيزهم على التفكير والتحليل القتراح الحلول، 

 ومنحهم القدرة على اتخاذ القرارات.

التحكم في المخاطر: تسمح لوحة القيادة بتوفير نظرة شاملة وواضحة لبيئة المؤسسة، وبالتالي فهي تسمح  -
 الخطر المحتمل الناتج عن عملية اتخاذ القرار. بالتحكم في

 دئ تصميم لوحة القيادة ومكوناتهامباثانيا: 

 مبادئ تصميم لوحة القيادة:-1

 :1ترتبط فعالية وكفاءة لوحة القيادة بمدى احترام عملية اعدادها للمبادئ التالية

قيادة مع هيكل السلطة في المؤسسة، يجب أن تتكيف لوحات المبدأ االرتباط بالهيكل التنظيمي للمؤسسة: -أ
 هذه السلطة تظهر في شكل هرم يتم فيه مايلي:

 منه، أعلى تنظيمي مستوى  من تفويضا يتلقى العليا اإلدارة ماعدا) التنظيمي مستواه  كان أيامسؤول ) كل -
 .حققها التي النتائج حول دوريا تقريرا يقدم أن المسؤول هذا على يجب كما

 .مباشرة منه األدنى التنظيمي المستوى  إلى سلطته من جزء ويضبتف يقوم مسؤول كل -
 :توفي هذا الهرم فان كل مسؤول يقوم بعملية االتصال في ثالثة اتجاها

 ؛احققه التي النتائج حول دوري  تقرير بتقديم مسؤول كل يقوماتصاالت تصاعدية: حيث  -
 المستوى  نفس في المتواجدة المصالح أو األقسام بين فيمااتصاالت أفقية: وتتمثل في عمليات االتصال  -

 ؛التنظيمي
 األهداف بتحقيق ويلزم( بوسائل مرفقة مهمة) تفويضا معين قسم مدير يتلقى أيناتصاالت تنازلية:  -

 .إليه الموكلة
 ولكي يستطيع نظام لوحات القيادة تحقيق هذا التواصل يجب أن يتميز بما يلي:

 ؛به الخاصة القيادة لوحة له مسؤول كل -

                                                 
1 Voir : - Michel Leroy, le Tableau de Bord au Service de L’entreprise, Éd : Organisation, Paris, 2001, p60-61 

            - Claude Alazard et Sabine Sépari, op.cit.p637. 



اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية :ثانيلفصل الا للمؤسسات  

 

 
103 

 النهائية النتيجة تحدد التي التفاصيل مختلف تجميع فيه يتم تلخيصي إطار على تحتوي  قيادة لوحة كل -
 لوحة في يظهر التلخيصي اإلطار وهذا وتحليالته، المسؤول بتعليق مرفقة المعني، المسؤولية لمركز
 ؛مباشرة منه األعلى التنظيمي للمستوى  القيادة

متجانس ومتشابه لتسمح  لمتواجدة بنفس المستوى التنظيمي بشكليجب أن يتم عرض لوحات القيادة ا -
 ؛بتجميع المعطيات )تجميع مؤشرات(

المستويات السفلى وتتم  عملية تجميع المعلومات المتواجدة بلوحات القيادة والمصادقة عليها تنطلق من -
  .تعاقبيا

 مته التي تلك المتاحة المعلومات جميع بين من باختيار األمر ويتعلق مبدأ شمولية وتجميع المحتوى:-ب
 عمل مجال مع تتوافق والتي المناسبة المؤشرات تحديد على ترتكز االختيار فعملية إدارته، في المسؤول
 .إليه الموكلة والمهام المسؤول

 السير حول المسؤولين تنبيه هو القيادة للوحات الفعلي الدور أن بمامبدأ سرعة اإلعداد واالرسال: -ت
 معطيات على الحصول يكون  ما فغالبا بسرعة، القيادة لوحات تحضير يستوجب فهذا م،تهلعمليا اليومي
 يجب كما ،أطول مدة في دقيقة فعلية معلومات على الحصول من أفضل قصيرة مدة في معيارية تقديرية
 إلى 5 من حضيرالت مدة تستغرق  شهر، كل تحريرها يتم القيادة لوحات أغلبية أن إلى النقطة هذه في التنبيه

 يوجب مما نشاطها، حولومتجددة  يومية معلومات إلى تحتاج المؤسسة في أقساما هناك أن إال غالبا، أيام 8
 المؤسسة في للقيادة لوحات مختلف بين تناسق هناك يكون  وكي ،األقسام ذهه القيادة للوحات يوميا تحريرا

 اليومية والنتائج المعلومات تجميع طريق عن األقسام لبعض الشهرية القيادة لوحة تشكيل يتم ،(شهري  تحرير)
 .1الشهر تكون  التي واألسبوعية

 مكونات لوحة القيادة:-2

 خصائص القطاع الذي تنشط فيهحجم المؤسسة و  حسب تتغيرللوحات القيادة  مختلفة أشكال رغم وجود   
 ، والتي تظهر فيالقيادة لوحات أنواع جميع فيها تشترك مشتركة نقاطا هناك أن إال ،وحاجات المسؤولين

 وأخيرا المؤشرات، خانة التحقيقات، خانة األهداف خانة هي: أدنى كحد خانات أربع على يحتوي  جدول شكل
 لها حسب حاجتها أخرى  بمعطيات التصميم هذا تدعيم في الحرية كامل لها االنحرافات، والمؤسسة خانة
والجدول الموالي يوضح لنا  ،بالمعلومات اإلخالل حد إلى صرامخت أو المبالغة حد إلى مفصال يكون أال  شرط

 التصميمات للوحة القيادة الخاصة بمركز مسؤولية معين:  نموذجا إلحدى

                                                 
1 Michel Leroy, op.cit.p 119 



اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية :ثانيلفصل الا للمؤسسات  

 

 
104 

 الشكل العام للوحات القيادة (:1-1)الجدول 

 ما مسؤولية بمركز الخاصة القيادة لوحة
 الفروقات األهداف النتائج 

 :1الموضوع 
 المؤشر أ -
 المؤشرب -
 :2لموضوع ا

 
 
 
 
 

  

 

 خانة المقاييس االقتصادية      خانة النتائج               خانة األهداف            خانة الفروقات
Source : Claude Alazard et Sabine Sépari, Contrôle de Gestion, 5ème édition, Dunod, Paris,p 595 

 :1يضم الجدول أربع خانات هي

 مسؤولة، مراكز) في عموما وتتمثلمواضيع والتي تضم قائمة من ال تصادية:خانة المقاييس االق -
 لها فوض التي بالجهة يرتبط موضوع كل ،معين مسؤولل تابعة المواضيع هذه (...ورشات مصالح،
 يضم موضوع كل أن إلى إضافة ،معينة أهداف تحقيق على معها وتفاوض صالحياته من جزءا المسؤول
 بالتركيز المركز عن للمسؤول تسمح المؤشرات وهذه ،نشاطه دائرة تخص والتي المؤشرات من مجموعة

 .إدارته في األساسية النقاط أهم على
وتضم هذه الخانة النتائج المتعلقة بنشاط معين، وقد تكون في صورة تراكمية أو لفترة  خانة النتائج: -

 محددة )شهر(.
دة األهداف التي تم تحديدها مسبقا، ويتم استخدام تظهر في هذه الخانة من لوحة القيا خانة األهداف: -

 نفس طريقة عرض النتائج في عرض األهداف، أي أهداف تراكمية أو أهداف تتعلق بفترة زمنية محددة.
عنها  برويتم الحصول على الفروقات بإيجاد الفرق بين األهداف والنتائج الفعلية، ويع خانة الفروقات: -

أي  سب طبيعة المؤشرات، ويتم عرض الفروقات بنفس الطرق السابقةمئوية ح بنسب بقيم مطلقة أو
 فروقات تراكمية أو فروقات فترة زمنية محددة.

 

                                                 
1 Claude Alazard et Sabine Sépari, op.cit.p595 
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 المسؤولية االجتماعيةب المتعلقاختيار المؤشرات في لوحة القيادة لقياس األداء ثالثا: 

 المؤشرات ألهم عرض هي القيادة لوحة أن حيث القيادة، للوحات الرئيسي المكون  المؤشرات تعتبر  
وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه في السابق كانت المؤشرات ، متهعمليا إدارة في المسؤولين تساعد التي والمعلومات

لكن مع  ،المالية هي التي تطغى على محتوى لوحات القيادة وتعكس الوضعية المالية واالقتصادية للمؤسسة
المفاهيم كمفهوم المسؤولية االجتماعية أدى إلى ضرورة  مرور الوقت وتغير الظروف المحيطة وبروز بعض

 .للمؤسسات إيجاد واستحداث مؤشرات تسمح بقياس األداء البيئي واالجتماعي

 تعريف المؤشر-1

المؤشر على أنه " معلومة تساعد الفرد أو الجماعة على قيادة مسار العمل نحو  lorinoيعرف الباحث    
من خالل التعريف يتضح لنا أن المؤشر يتم بناؤه من  ،1لى تقييم النتيجة"تحقيق هدف معين أو تساعدهم ع

وهو  ،طرف الفرد أو الجماعة اعتمادا على طبيعة النشاط الذي يقومون به أو األهداف التي يسعون إليها
 :2بـيسمح 

 األنشطة؛متابعة العمليات و  -
 ؛تقييم العمليات  -
 ؛مشكلأو تشخيص وضع ما،   -
 .فيه المؤسسة تنشطالتغيرات والمحيط الذي التنبيه ومراقبة   -

 :3اآلتية المعلومات توضيح طريقه عن يتم أن يشترط فإنه مؤشر لكل وبالنسبة

 ؛...الطلبيات عدد العمال، غياب لكمعد : المؤشر اسم  -

 ؛المؤشر حساب طريقة  -

 ؛المؤشر بناء في المستخدمة المعلومات بمصادر كشف أو بيان  -

 ؛...منحى رقم، : لمؤشرا عرض طريقة - 

 ؛عليه يكون  أن يجب الذي المستوى  لتحديد المؤشر مقارنة خالله من يتم هدف أو مرجع  -

 ، والجهات المعنية باستعماله؛ويتابعه يراقبه من بحسابه قام منأي  : المؤشر هذا عن المسؤول  -
                                                 

1 Philippe Lorino, Méthodes et pratiques de la performance, 3eme édition, Edition d’Organisation, 
Paris, 2003, p. 131. 
2 Claude Alazard et Sabine Sépari, op.cit.p596 
3 Philippe Lorino, Op. Cit., p. 132. 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/philippe-lorino-7292/
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 .النتائج...()األهداف،  التالية بالخانات المؤشر يرفق كأن المتابعة طرق  تحديد -

 استخدام المؤشرات في قياس أداء المؤسسات لمسؤوليتها االجتماعية-2

لقد طغى ولفترة طويلة من الزمن االهتمام باألداء المالي، من خالل التركيز على المعايير والمقاييس المالية   
 رات الواجب اتخاذها. فقط لقياس وتقييم أداء المؤسسات، والحكم على نجاحها، وتوفير التوجيه بشأن القرا

لكن وفي الوقت الراهن ونظرا للتطورات السريعة التي تشهدها بيئة األعمال والتي تبرز الدور األساسي    
للمعرفة واألصول غير الملموسة في تقييم األداء والحكم عليه، أصبحت المعايير المالية فقط ال تسمح بتقديم 

ويتضح ذلك من  ،عتبار المعايير غير المالية لتقييم األداء الماليفهم شامل لألداء واستوجب األخذ بعين اال
خالل االنتقادات التي وجهها العديد من المفكرين ورجال األعمال للمؤشرات المالية والتي تهتم فقط بتعظيم 

ذي أكد وال ،المدير السابق لشركة جنرال الكتريك Jack Welch ومن أهم هذه االنتقادات انتقاد ،قيمة المساهمين
على أن " تعظيم قيمة المساهمين هي الفكرة األكثر غباء في العالم، فهي تمثل نتيجة وليست استراتيجية في 

 .1، عمالؤك ومنتجاتك"تها، ألن قوتك الحقيقية هي عمالكحد ذا

خرون فان "القياسات المالية قصيرة المدى تحتاج إلى االعتماد على مؤشرات غير وآ  Loningوحسب   
 .2ة يمكن من خاللها بناء أهداف أفضل من خالل قدرتها التنبئية بأهداف الربحية طويلة المدى" مالي

على أن القياسات غير المالية وخاصة تلك المتعلقة برضا  خرون وآ  Banker  كما أكد كل من الباحثين   
الحصول عليها من  نيمكالزبائن ترتبط بوضوح باألداء المالي المستقبلي وتحتوي على معلومات إضافية ال 

 .3خالل االعتماد على المقاييس المالية التقليدية فقط

إذن يمكن القول المؤشرات غير المالية تعتبر مؤشرات تكميلية للمؤشرات المالية وهي تسمح بالتنبؤ أفضل   
المثال  باألداء المالي، كما أنها تسمح بتحسين هذا األداء على المدى المتوسط أو البعيد، فعلى سبيل

المؤسسة التي تقرر االستثمار في استراتيجية تطوير السوق أو تحسين السمعة من خالل التأكيد على تحسين 
جودة العالقة مع عمالئها أو مع المجتمع الذي تعمل فيه، قد يؤدي إلى انخفاض ربحيتها على المدى 

 ى المدى المتوسط أو البعيد.القصير لكن هذا االستثمار سوف يعود عليها حتما بفوائد إيجابية عل

                                                 
1 Mohamed Bouamama, op.cit, p.73 
2Helene Loning et al, Le contrôle de gestion : organisation et mise en oeuvre, Dunod, 2ème édition, Paris, 2003, 

p158. 
3 Mohamed Bouamama, op.cit, p.73 
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حصر أهم األسباب التي أدت إلى ظهور وزيادة االهتمام بالمقاييس والمؤشرات غير المالية  وبالتالي يمكننا 
 في:

بالتنبؤ باألداء  حوبالتالي ال تسم ،األداء المالي على المدى القصير حدود المؤشرات المالية والتي تقيس -
 المستقبلي بشكل صحيح؛

والبيئة الطبيعية  كاألداء اتجاه الزبائن والعمال)ية بيئة األعمال التي أدت إلى توسيع نطاق األداء ديناميك -
 ؛(والمجتمع المحلي

م إدارة سلسلة تطور النظم اإلدارية مثل: نظام إدارة الجودة الشاملة، نظام إدارة العالقة مع الزبون، نظا -
والتي تسعى المؤسسات إلى تطبيقها  ة،م اإلدارة البيئينظام إدارة صحة وسالمة الموظفين ونظاالتوريد، 

 بهدف تحقيق نجاحها وضمان بقائها.
مما سبق يتضح أنه أصبح لزاما على المؤسسات مراعات األبعاد المتعددة لألداء في عملية القياس من خالل 

 يواجتماعية وفيما يلأي مؤشرات اقتصادية، بيئية  ،االعتماد على المؤشرات المالية والمؤشرات غير مالية
 :  1شرح لهذه المؤشرات

 المالي األداء بقياس تسمح التي تلك هي االقتصادية المؤشرات كانت سابقا :االقتصادية المؤشرات-أ
 إلى ظهرت المسؤولية االجتماعية، تبني على اإلقبال في المؤسسات تعرفه بدأت الذي التطور ومع ،للمؤسسة

بغرض  للمؤسسة االقتصادية اإلسهامات بقياس تسمح وهي المالي الجانب عن تبتعد أخرى  مؤشرات الوجود
 على المؤسسة تأثير على الحكم يمكن المؤشرات هذه خالل فمن ،قياس مدى مراعاتها لمسؤوليتها االجتماعية

 استثمارات حجم ذكر يمكن ذلك على األمثلة ومن الطبيعية، البيئة وعلى األفراد حياة وعلى االقتصاد
 .العمال وغيرها أجور ومستويات والتطوير للبحث سسةالمؤ 

 التي المالية غير المعلومات على تحتوي  التي المؤشرات تلك هي البيئية المؤشرات : إنالبيئية المؤشرات-ب
 على الحكم يمكن المؤشرات هذه فبواسطة المؤسسة، تمارسها التي األنشطة عن المترتبة البيئية تعكس األثار

 باستهالك يسمى ما على التركيز يمكن الداخلية ثاراأل عن األمثلة منو ، والخارجية ية الداخليةالبيئ ثاراأل
 والغبار واألتربة الغازات انبعاث نسبة ذكر يمكن الخارجية ثاراأل أمثلة عن أما، كالماء والكهرباء الطاقة
 . كالتدوير معها التعامل وكيفية اإلنتاجية العملية عن الناجمة نسبة الفضالت وكذلك

تأثير  مدى قياس في تستعمل التي المؤشرات تلك االجتماعية بالمؤشرات ويقصد :االجتماعية المؤشرات-ت
يرى ، الشركاء وباقي والزبائن والمجتمع المحلي العمال من كل ضمنه يدخل المؤسسة على المجتمع والذي

                                                 
 .168-167العايب عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره، ص 1 
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استعماله  يتم ما كل أن حيث ا،تطويره بغرض معمقة دراسات محل حاليا البعض أن هذه المؤشرات هي
التركيز  يتم ما وغالبا المؤسسات طرف من اجتهادات إال هو ما االجتماعي األداء لقياس مؤشرات من حاليا

التي  اإلعانات وقيمة المهنية والسالمة والصحة العمالة مستوى  مثل مؤشرات على المؤسسات طرف من
 .الحكومية غير المنظمات إلى تقدمها

لوحة القيادة المتوازنة )بطاقة األداء المتوازن(: لثانيالمطلب ا  

بهدف تحسين وتطوير إطار قياس األداء ليشمل باإلضافة إلى المتغيرات المالية متغيرات غير مالية، اقترح   
 األداء مع األخذ بعين االعتبار المتغيرات غير المالية لقياس نموذجا Norton and Kaplanكل من الباحثين 

 ـ:والتي تم ترجمتها إلى الفرنسية ب (balanced Scorecard card) المتوازن  بطاقة األداء عليه اسم أطلقا
(Tableaux de Bord prospectif)  .أي لوحة القيادة المتوازنة 

 إلى المؤسسة استراتيجية ترجمة خالله من يتم متكامل عمل بإطار المدراء المتوازنة القيادة لوحة زودت    
تساهم في إنجاز األعمال، وتحقيق الترابط واالتصال بين االستراتيجية  األداء مؤشرات من تناسقةم مجموعة

 الحديث المفهوم هذا فحسب ،1واألعمال والمساعدة في التنسيق الفردي والتنظيمي لتحقيق األهداف العامة
 المالية غير األهداف توضيح يتم بل، المالية األهداف على بالتركيز االكتفاء يتم ال فإنه القيادة للوحات
 .المالية األهداف تحقيق بغرض إليها الوصول المؤسسة على الواجب

 المالية المؤشرات بين توازن  إيجاد عن للبحث تسعى نهاكو  االسم ذابه المتوازنة القيادة لوحة تسمية تم وقد   
الموازنة بين أربع أبعاد لألداء  من خالل ،الطويل والقصير  ىالمد على األداء تقييم أجل من المالية وغير

وهي: البعد المالي، بعد العمالء، بعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو، والشكل الموالي يوضح أبعاد لوحة 
 القيادة المتوازنة: 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Robert S. Kaplan, David P. Norton, the Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance, Harvard 

Business Review, January – February; 1992, p70. 
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 أبعاد لوحة القيادة المتوازنة(: 1-2)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Robert S. Kaplan, David P. Norton, the Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance 

Harvard Business Review, January – February, 1996, p21. 

 :1األبعاد لهذه عرض يلي وفيما

يسمح هذا البعد بالتقييم الفعال لألثار االقتصادية القابلة للقياس الكمي لإلجراءات المتخذة البعد المالي: -أوال
 ،المقترحة المالي مدى فعالية تنفيذ وتطبيق االستراتيجية األداء مقاييس في أداء أنشطة المؤسسة، وتبينيا فعل

 :توجد المالية األهداف قياس في المستعملة المؤشرات أمثلة ومن النتائج المالية، تحسين في إسهامها ومدى
 .غيرها، و األعمال رقم االقتصادية، المضافة القيمة االستغالل، نتيجة

 العمالء في وحاجات متطلبات وضع على في الوقت الحاضر المؤسسات معظم : تعتمدبعد العمالء -ثانيا
 نشاطها واستمرارية المؤسسة وبقائها نجاح في تنعكس كبيرة أهمية من هذا البعد يعكسه لما استراتيجيتها، قلب
 من العمالء المستهدفين على بدقة التعرف من المدراءبعد العمالء  ي مك ِّن المنافسة. سوق تسوده شدة في

اشباع رغباتهم وكسب  في المؤسسة نجاح مدى بقياس لهم يسمح كما يديرونه، الذي القسم أو المركز طرف
                                                 

1 Robert S. Kaplan, David P. Norton, comment utiliser le tableau de bord prospectif, Editions d’Organisation, 

Paris, France, 2001, p.38-40. 

 النتائج المالية
ن؟نقدم للمساهمي نماذا يجب أ  

 التعلم والنمو
غيير كيف يمكن إدارة قدرتنا على الت

التحسينو   

ات الداخليةالعملي  
سمح ماهي العمليات األساسية التي ت

ن؟بتحقيق رضا العمالء والمساهمي  

 العمالء
؟ماذا يجب أن نقدم للعمالء الرؤية  

يةواالستراتيج   
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 حصة الزبائن، أنواع حسب المردودية الزبائن، ارض: مثل أساسية مؤشرات على باالعتمادوذلك  والئهم الدائم
 وغيرها. المستهدفة تحسب القطاعا السوق 

تتفوق  على المؤسسة أنتحديد العمليات الرئيسية التي يجب ب البعدهذا  يسمحبعد العمليات الداخلية:  -ثالثا
د المساهمين بالعائدات المالية التي يوتزو  ،بهم االحتفاظو وهي العمليات التي تسمح بجذب العمالء ، فيها

 أين ،األداء لقياس التقليدية األنظمة في به معمول وه عما اختالفه هو المحور هذا في والمالحظ، يتوقعونها
 الحديث المفهوم في بينما المؤسسة، في المتواجدة العمليات تحسينو  مراقبة هو لها األساسي هدفال كان

لط فهو المتواجدة بالعمليات اهتمامه إلى باإلضافة فإنه ،المتوازنة القيادة لوحات في والمستعمل  الضوء يس 
 أو منها المالية سواء المسطرة األهداف لتحقيق فيها التحكم المؤسسة واجب من والتي الجديدة العمليات على
 من النوع فهذا ، ...للزبائن المستقبلية الرغبات تلبي وخدمات جديدة منتجات كخلق بالزبائن المتعلقة تلك

ومن  ،التحديثو  باإلبداع ون مره المالي فاألداء ،لالطوي المدى على جيد مالي أداء بتحقيق يسمح العمليات
بين المؤشرات التي تسمح بقياس هذا البعد نذكر: فترات اإلنتاج، جودة المنتوج، جودة العمليات، فترات 

 التسليم، متوسط وقت اتخاذ القرار وغيرها.

داء وضعها لتحسين األ لمؤسسةبالبنية التحتية التي يجب على ا البعديتعلق هذا  بعد النمو والتعلم: -رابعا
. لتحقيق األهداف تنميتها الواجب الداخلية والمهارات القدرات على حيث يركز وتحقيق نمو طويل األجل

من خالل تفعيل نظم  األنظمة األشخاص من خالل تحفيزهم،على ثالثة مكونات:  هذا البعديحتوي 
 وتطوير المهارات تنميةو  التدريب طريق عن العاملين في قدرات االستثمارالمعلومات واإلجراءات من خالل 

 ،تحديد الفجوة بين القدرات الحالية وتلك الالزمة لتحقيق تقدم حقيقي في األداءويسمح هذا البعد ب ،الكفاءات
 هذا في المستعملة المؤشرات أهم وتتمثل ،والتطويرللتغيير واالبتكار  مالئميشجع على تهيئة مناخ  فهو إذن
 ،الحوافز نظام التدريبية، البرامج العمل، الترقيات، ساعات فرص يلي: رضا العاملين، كما الجانب

 .وغيرها االختراع نسبة االستثمار في البحث والتطوير، براءات الداخلية، االتصاالت

يقود  النمو والتعلمعرض المحاور األربعة للوحة القيادة المتوازنة يتضح جليا أن تطوير عمليات  من خالل   
السوق، وبالتالي تكون  الداخلية التي ينتج عنها ارتفاع رضا الزبائن وزيادة في حصة إلى تحسين في العمليات

وبالتالي يمكن القول أن هناك عالقات تكامل وترابط بين  ،النتيجة النهائية هي تحقيق نتائج مالية معتبرة
ما يسمى بسلسلة  Kaplan and Nortonاألبعاد األربعة للوحة القيادة المتوازنة والتي أطلق عليها كل من

 والشكل الموالي يبين لنا هذه العالقات: ،العالقات السببية
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 عالقات التكامل والترابط بين أبعاد لوحة القيادة المتوازنة (:2-2)الشكل 

 

 البعد المالي       

 

 بعد العمالء        

 

 

 بعد العمليات        

 الداخلية        

 

 بعد التعلم والنمو       

 
 

Source : Robert S. Kaplan, David P. Norton, comment utiliser le tableau de bord 

Prospectif, Editions d’Organisation, Paris, France, 2001, page 110 

البعض  بعضها مع وتتكامل تتفاعل األربعة للوحة القيادة المتوازنة ألبعادا أن من خالل الشكل أعاله يتضح  
( مثال المستثمر المال رأس على العائد تحسين) المالية األهداف حيث أن من العالقات السببية، وفقا لسلسلة

 هؤالء والء مدى على يعتمد التوسع هذا وإن للعمالء، في المبيعات التوسع تتطلب المالي، المحور ضمن
 المال رأس على العائد على كبير تأثير له يكون  أن المتوقع من الذي ،(العمالء بعدضمن ) العمالء

 .  المستثمر

 تسليم وهما العمالء والء على الحصول رئيسيا في دورا يلعبان أساسيين متغيرين هناك أن فرض وعلى   
 والء زيادة إلى يؤدي سوف المتغيرين هذين تحسين فإن لذا العالية، اتهوجود المناسب الوقت في المنتجات

 بد ال (والجودة التسليم وقت) نالمذكوري المتغيرين ولتحسين لي،الما التحسين إلى يؤدي الذي األمر العمالء

رأس المال العائد على 
 المستثمر

 وفاء العمالء

محترام فترات التسليا  

 جودة العمليات مدة العمليات

 كفاءة العاملين
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 العمليات محور ضمن) العالية  بالجودة الداخلية العمليات تمتاز وأن قصير، التشغيل دورة زمن يكون  أن
 موالتعلي التدريب من خالل التشغيلية للعملية الزمنية الفترة تقلل أن المؤسسة وتستطيع (،الداخلية التشغيلية
 .والنمو( التعليم محور ضمن) متهمهارا وتحسين للموظفين

 ضوء في تتم أن الداخلي، يجب التشغيل عمليات لبعد االستراتيجية األهداف اختيار أن إذن يمكن القول   
 تطوير إلى تؤدي أن يجب والتعليم، بعد النمو في األهداف تحديد فإن وكذلك والمساهمين، العمالء أهداف

 األخرى. الثالثة الجوانب في دافاأله وتحسين

 :1يتم تطويره وفقا للخطوات التاليةاستراتيجي،  إداري  نظام يعتبر نموذج لوحة القيادة المتوازنة

 ؛إلى أهدافالمؤسسة ترجمة استراتيجية  -
 والنتيجة؛السبب وعالقات روابط ل القيادة المتوازنة وفقا المحاور األربعة للوحة علىاألهداف  توزيع -
 عمل؛وترجمة أهداف كل محور إلى خطط  ؤسسةد عوامل النجاح الرئيسية للمتحدي -
 تحقيق األهداف.لقياس مدى ر المؤشرات يااخت -

مما سبق ومن خالل تناولنا للوحة القيادة المتوازنة واألبعاد التي تقوم عليها، نجد أنه وفي ظل التغيرات    
في بنائهما لنموذجهما على  Kaplan  Norton andالباحثان البيئية الخارجية والتي تتسم بشدة المنافسة، ركز 

فبالنسبة للبعدين  ،ات الداخلية وبعد التعلم والنموأربعة أبعاد وهي البعد المالي، بعد العمالء، بعد العملي
األولين )البعد المالي وبعد العمالء( نجد أنهما يمثالن أهدافا استراتيجية بالنسبة للمؤسسة في حين نرى أن 

 البعدين األخرين )بعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو( يمثالن وسائل لتحقيق تلك األهداف.

أهمال جوانب أخرى  ةن الباحثان من خالل نموذجهما األولي للوحة القيادة المتوازنوبالتالي فيمكن القول أ   
تمثلة في كل من البعدين البيئي ذات أهمية بالغة والتي أصبحت تمثل أهم سمات البيئة الخارجية، والم

والمجتمعي واللذان أصبحا يحظيان باهتمام كبير من طرف المؤسسات في وقتنا الحاضر، باعتبارهما أحد 
 أهم عوامل تحقيق النجاح وضمان البقاء واالستمرارية لهذه المؤسسات.

 المطلب الثالث: بطاقة األداء المتوازن المستدامة 

 Kaplan Norton and من كل اقترحها لوحة القيادة المتوازنة التيالباحثين استعمال لقد حاول العديد من    

من خالل دمج البعدين البيئي  ،للمؤسسات االجتماعية المسؤولية استراتيجيات تطبيق في تستعمل كأداة 
 واالجتماعي. 

                                                 
1 Fana Rasolofo-Distler, op.cit.37-36  
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ه في مجلة أول من تطرق لهذا الموضوع من خالل مقال له نشر  Johnson(1998)يعتبر الباحث    
"، حيث حاول الباحث من خالل مقاله االحتفاظ باألبعاد األربعة للوحة القيادة مؤسسات"االستراتيجية البيئية لل

عن العالقات السببية بين هذه األبعاد،  مع اقتراح مثالين Kaplan Norton andالمتوازنة لكل من الباحثين 
لعمليات تدريب العاملين المتعلقة بالتقليل من مخاطر المثال األول يوضح من خالله النتائج اإليجابية 

الحوادث البيئية والتي تسمح بحماية وتحسين سمعة المؤسسة وكذلك التقليل من مخاطر العقوبات المالية 
أما المثال الثاني فتعلق بتحليل دورة حياة المنتج خالل عمليات  ،الناتجة عن شكاوى المجتمع المحلي

المستهلك، والذي يسمح بزيادة والء العمالء ومن ثم زيادة الحصة السوقية وبالتالي  التصنيع وتأثيره على
  .1تحسين األداء التجاري والمالي للمؤسسة

فانه في سعي المؤسسة إلى تمييز Bieker  Gminder and (2001 )وحسب تحليل متقدم لكل من الباحثين    
يمكنها تحديد العديد من االستراتيجيات المتعلقة بدمج  ،منتجاتها من خالل التزامها البيئي أو المجتمعي

وقد اقترح الباحثان  ،التنمية المستدامة بدرجات متفاوتة تبنى على أساس الضغط من طرف أصحاب المصالح
من خالل دراستهما بعدا جديدا إضافة إلى األبعاد األربعة للوحة القيادة المتوازنة وهو البعد المجتمعي، حتى 

أول من  اقترحا مصطلح Bieker  Gminder andة قيادة متوازنة مستدامة، وبالتالي يعتبر الباحثان تصبح لوح
 . 2"لوحة القيادة المتوازنة المستدامة"

( لهذا المصطلح لكن هؤالء الباحثون اقترحوا بعدا أخر 2002وآخرون ) Figgeوقد أشار كل من الباحث    
بشكل خاص على  ن ركز الباحثو وقد  ،عليه اسم "البعد الالسوقي" اطلقو للوحة القيادة المتوازنة التقليدية أ

وكذلك قضايا الصورة المتعلقة ببعد العمليات الداخلية، مشكلة عمالة األطفال وربطها بمسألة ضوابط الجودة 
 والسمعة المتعلقة ببعد العمالء. 

لوحة القيادة المتوازنة المسؤولة تستوجب فان   van der Woerd  van der Brink and نأما بالنسبة للباحثي   
خلق بعد جديد لألبعاد األربعة أال وهو "المجتمع والكوكب" كما اقترح الباحثان إعادة امتداد بعد العمالء 

 .3ليشمل الموردين

يار بناء على كل االنتقادات واالقتراحات التي قابلها النموذج األولي للوحة القيادة المتوازنة وبالحفاظ على مع
بدمج قضايا  ،2003سنة  ن شرلهما خالل مقال  من Kaplan and Nortonاألبعاد األربعة قام الباحثان 

                                                 
1 Scott D.Johnson, Identification and selection of environmental performance indicators: Application of the 

balanced scorecard approac, Corporate Environmental Strategy, Vol.5, Issue 4,1998, pp 34-41. 
2 Stéphane Trebucq, cartographie stratégique des actions de développement durable : le cas de pme françaises, 

HAL Id: halshs-00460640, France, 2010, p7-8. 
3 Ibid, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1066793800800792?via%3Dihub#!
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ضمن نموذجهما  التكنولوجيات النظيفة، رأس المال البشري، السالمة البيئية، المساواة وعدم التمييز والمواطنة
المالي  ءثير اإليجابي لكل هذه القضايا على األدافي مقالهما على التأ التقليدي للوحة القيادة المتوازنة، وأكدا

والشكل الموالي يوضح النموذج الجديد للوحة القيادة المتوازنة لكل  ن خالل تحسين صورة وسمعة المؤسسة،م
 المجتمعية والبيئية: ةوالذي يدمج االستراتيجيKaplan   Norton and من

 لوحة القيادة المتوازنة المستدامة (:3-2)الشكل 

 

 

 

               

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Stéphane Trebucq, cartographie stratégique des actions de développement durable : le cas de pme 

françaises, HAL Id : halshs, France, 2010, p7 

أساسا يتناسب مع استراتيجية البحث عن شرعية المعتقد التقليدي لألداء المالي، استنادا يمثل هذا النموذج   
من خالل تبني مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات قد  تطبيق استراتيجيات بيئية واجتماعيةإلى حقيقة أن 

قيمة تعظيم ال

للمساهمين على المدى 

 الطويل

ب مستثمرين ومستهلكين جذ

يان اجتماعمسؤولو  تقليل المخاطر 

 استراتيجية النمو       اإلنتاجاستراتيجية 

 مواطنة المؤسسة
الشراكة مع المجتمع 

 المحلي

 والء العمالء

ثقافة داخلية تعزز 

 المسؤولية االجتماعية

ة في تنمي رالستثماا

البشريالمورد   
التكنولوجيات 

 النظيفة
 

 البعد المالي

 بعد العمالء  

 بعد العمليات

 الداخلية   

 بعد التعلم والنمو

إدارة الموارد 

 البشرية:

الممارسات العمالية  -

 والعمل الالئق

 يالتوظيف االجتماع -

 )المعوقين(

 

معايير الصحة 

 المهنية: والسالمة

أماكن عمل آمنة  -

 وصحية

 

 اء البيئي:األد

استهالك الموارد -

 والطاقة

 تلوث الماء والهواء -

 األثر لبيئي للمنتج -

 االحسان:

برامج الدعم -

 والمساعدة

المشاركة مع -

 الجمعيات
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وبالتالي زيادة  ،تكون مربحة على المدى الطويل من خالل خفض التكاليف وتحسين صورة وسمعة المؤسسة
 والء العمالء مما يؤدي إلى تحسين األداء المالي.

مما سبق ومن خالل تطرقنا لبعض األبحاث التي هدفت إلى تطوير لوحة القيادة المتوازنة لكي تتماشى مع 
نهج المسؤولية االجتماعية للمؤسسات، يمكننا تحديد ثالث طرق لدمج هذا النهج ضمن لوحة القيادة المتوازنة 

 التقليدية وهي:

 دمج أو إدراج المواضيع البيئية واالجتماعية في األبعاد األربعة للوحة القيادة المتوازنة؛ -
 تمديد أحد أو بعض األبعاد ليشمل متغيرات أخرى لها عالقة باألداء البيئي واالجتماعي؛ -
 إضافة بعد أو أبعاد أخرى مثل البعد البيئي أو البعد المجتمعي أو كليهما. -

للمؤسسات ةعن المسؤولية االجتماعي مفهوم اإلفصاح :الثالثحث المب  

ينطوي اإلفصاح في النموذج المحاسبي على وظيفتي إعداد المعلومات ثم نقلها إلى مجموعة األطراف ذات   
اسبة تختص بالمعلومات المالية أواالقتصادية، ويعتمد المدخل التقليدي لإلفصاح على أن المح ،المصلحة

 دية.ف اإلفصاح في ظل هذا المدخل بأنه إفصاح مالي أو إفصاح عن األنشطة االقتصابذلك يوصو 
فقد ، وليات أخرى ذات بعد اجتماعيمسؤ  إلىاالقتصادية  امتداد مسؤوليتهاو  أنشطة المؤسسة ومع تطور   

 ات،للمؤسسانعكس ذلك على امتداد نطاق اإلفصاح المحاسبي ليشمل اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية 
 من الكافي القدروتوفير االجتماعية، في تحقيق الرفاهية  المؤسسةالذي من شأنه أن يعكس مدى مساهمة و 

 المصلحة. ذات األطراف مختلف لدى الرشيدة القرارات اتخاذ في المعلومات المفيدة
 المطلب األول: اإلفصاح المحاسبي

االقتصادية  لمؤسسةباعتباره أداة اتصال بين ا ،بييعتبر اإلفصاح من المفاهيم الراسخة في الفكر المحاس   
وذلك لما  وغير المحاسبينكما يعتبر من القضايا المهمة التي شغلت اهتمام المحاسبين ، العالم الخارجي لهاو 

 .المؤسسةبأنشطة  وتصرفات المهتمين له من تأثير على قرارات
 المحاسبياإلفصاح  تعريف: أوال
 :فيما يلي المحاسبي اإلفصاحاريف التي تناولت يمكن استعراض بعض التع   
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" إظهار القوائم المالية لجميع المعلومات األساسية التي تهم الفئات الخارجية : بأنه المحاسبي ف اإلفصاحعر  
 .1بحيث تعينها على اتخاذ القرارات الرشيدة" ؤسسةالمعن 

ن، بشكل قوائم وبيانات تختلف باختالف " تقديم المعلومات المحاسبية إلى المهتمي :أنه على رفكما ع  
المنفعة المنشودة والتي تتأثر باختالف األطراف المستفيدة من تلك المعلومات من جهة، وباختالف مستواهم 

       2لظروف االقتصادية من جهة أخرى"، ومعرفتهم بحقيقة االثقافي
ن الخارجيين بالمعلومات لغرض اتخاذ المستخدمي اإلفصاح يعني تزويد"  :أشار رضوان حلوة حنان إلى أنو 

 ،الية وغيرها من المعلومات المالئمةاإلفصاح السليم عن البيانات الم وهذا يتطلب ،القرارات االقتصادية
تمثل معلومات و  ،ؤسسةالمالحظات معلومات اقتصادية متعلقة بالمرورة أن تتضمن القوائم المالية و ضو 

وهذا مايتطلب إظهار جميع المعلومات  ،ها القارئ الواعي لتلك التقاريرجوهرية تؤثر على القرارات التي يتخذ
 3توقع أن تفيد المستخدم في اتخاذ قراراته"التي ي  

 من خالل ،األداء المالي للمؤسسة معلومات عنالنشر عملية المحاسبي هو أن اإلفصاح  مما سبق يتضح   
من المستفيدين، ال سيما في  والعمال وغيرهمالدائنين ين و مر يحقق كثيرا من المزايا للمستث وهوالقوائم المالية، 

 .وتقييم األداءأغراض اتخاذ القرارات 
 المحاسبي أنواع اإلفصاح: ثانيا
نحو التوسع في  ر في الفكر المحاسبي يظهر اتجاها متزايدابالنسبة ألنواع اإلفصاح المحاسبي فإن التطو    

ال يمكن  أن المحاسبين أخذوا يطمحون إلى تسجيل أحداث غير ماليةاإلفصاح والتعدد في مجاالته إلى درجة 
لذلك يمكن  ،العقبات التي تحول دون هذا الهدفويحاولون باستمرار تذليل  ،سجالتهمالتعبير عنها بأرقام في 

 :4من خالل ما يلي هدافهأل شارة إلى أنواع اإلفصاح تبعااإل
 
 

                                                 

 ، مجلة المحاسب القانوني العربي،اإلفصاح ودوره في تنشيط التداول في سوق رأس المال العربيةخالد أمين عبد هللا،  1 
 38 ص ،92،1995 العدد عمان،

 200ص ،2000 دمشق،منشورات جامعة  ،المحاسبةنظرية  حمدان،مأمون  القاضي،حسين  2 

 212ص  ذكره،مرجع سبق  النموذج المحاسبي المعاصر، حنان،رضوان حلوة  3 

دور اإلفصاح المحاسبي في سوق األوراق المالية في ترشيد قرار قيطيم، نغم أحمد فؤاد مكبة،  نزيود، حسالطبف  4 
 سوريا-1العدد 29العلوم اإلقتصادية و القانونية المجلد سلسلة-العلميةرين للدراسات و البحوث ، مجلة جامعة تشاإلستثمار

 181-180 ص، 2007
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 :الكامل اإلفصاح-1
، علومات ذات أثر محسوس على القارئ ة التقارير المالية وأهمية تغطيتها ألي ميشـير إلى مدى شمولي  

ويأتي التركيز على ضرورة اإلفصاح الكامل من أهمية القوائم المالية كمصدر أساسي يعتمد عليه في اتخاذ 
ئع الالحقة القرارات، وال يقتصر اإلفصاح على الحقائق حتى نهاية الفترة المحاسبية بل يمتد إلى بعض الوقا

 القوائم.لتواريخ القوائم المالية التي تؤثر بشكل جوهري على مستخدمي تلك 
 :العادل اإلفصاح-2
يهتم اإلفصاح العادل بالرعاية المتوازنة الحتياجات جميع األطراف المالية، إذ يتوجب إخراج القوائم المالية   

على مصلحة الفئات األخرى من خالل مراعاة والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح مصلحة فئة معينة 
 مصالح جميع هذه الفئات بشكل متوازن.

 الكافي: اإلفصاح-3
، ويمكن مالحظة أن ات المحاسبية في القوائم الماليةيشمل تحديد الحد األدنى الواجب توفيره من المعلوم  

صالح بالدرجة األولى كونـه إذ يختلف حسب االحتياجات والم ،مفهوم الحد األدنى غير محدد بشكل دقيق
 المستفيد.يؤثر تأثيرا مباشرا في اتخاذ القرار ناهيك عن أنه يتبع للخبرة التي يتمتع بها الشخص 

 :المالئم اإلفصاح-4
إذ أنه ليس من  ،وطبيعة نشاطها المؤسسةهو اإلفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروف   

المالية بل األهم أن تكون ذات قيمة ومنفعة بالنسبة لقرارات المستثمرين المهم فقط اإلفصاح عن المعلومات 
 وظروفها الداخلية. ؤسسةوالدائنين وتتناسب مع نشاط الم

 :الوقائي اإلفصاح-5
يجعلها غير مضللة أن التقارير المالية يجب أن يتم اإلفصاح فيها عن كل ما  هنا هيالقاعدة العامة  

من عمومية هذه القاعدة إال أنها تعبر عن االتجاه التقليدي لإلفصاح في  وعلى الرغم ،ألصحاب الشأن
 وبصفة خاصةأساسا إلى حماية المجتمع المالي  والذي يهدف ،بة وهو ما يعرف باإلفصاح الوقائيالمحاس

ويتطلب اإلفصاح الوقائي الكشف  ،المستثمر العادي الذي له قدرة محدودة على استخدام المعلومات المالية
 :1عن األمور التالية

 المحاسبية؛السياسات  -
 المحاسبية؛التغير في السياسات  -

                                                 

 324ص مرجع سبق ذكره، الشرازي،عباس مهدي  1 
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 المحاسبية؛التغير في التطبيقات  -
 المالية؛تصحيح األخطاء في القوائم  -
 المحاسبية؛التغير في طبيعة الوحدة  -
 المحتملة؛المكاسب والخسائر  -
 المالية؛االرتباطات  -
  الالحقة.األحداث  -
 :)اإلعالمي( صاح التثقيفياإلف-6
ولقد ظهر نتيجة ازدياد أهمية  ،المعاصر لإلفصاح المحاسبي اإلفصاح االتجاهيعكس هذا النوع من   

ونتيجة لهذه الخاصية كان التحول نحو  ،الخصائص الرئيسية للمعلومات المحاسبية أحدالمالئمة باعتبارها 
صول الثابتة ض اتخاذ القرارات كاإلفصاح عن مكونات األالمطالبة باإلفصاح عن المعلومات المالئمة ألغرا

 .1الهياكل التمويلية للمؤسسةالمتبعة الخاصة بتوزيع األرباح و اإلفصاح عن سياسة اإلدارة و  والمخزون السلعي
أن التوسع في نطاق اإلفصاح على هذا النحو من شانه الحد من أهمية اللجوء إلى المصادر الداخلية  كوال ش

على معلومات إضافية بالطرق غير الرسمية والتي يترتب عليها تحقيق مكاسب لبعض الفئات على للحصول 
 .2حساب الفئات األخرى 

 األساسية لإلفصاح  المقومات :ثالثا
 : 3 يرتكز اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية المنشورة على المقومات الرئيسية التالية

 :المحاسبيةالمستهدف للمعلومات ـ تحديد المستخدم  1
تتعدد الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسبية وتختلف طرق استخدامها لهذه المعلومات، فمنها من    

ويعتبر تحديد المستخدم المستهدف ، يستخدمها بصورة مباشرة ومنها من يستخدمها بصورة غير مباشرة
إال أن عملية تحديد مستخدمي ، إطار اإلفصاح المناسبللمعلومات المحاسبية ركن أساسي من أركان تحديد 

 .المعلومات المحاسبية واحتياجاتهم صعبة وذلك بسبب تعددهم وتنوع اهتماماتهم واحتياجاتهم

                                                 

ة كلي الدنمارك،األكاديمية العربية في  اإلفصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية الدولية،مجدي أحمد الجعبري،  1 
 13صاإلقتصاد، اإلدارة و 

  181ص ذكره،مرجع سبق ، وأخرون طيف زيود ل 2 

 371، مرجع سبق ذكره، صوآخرون مطر محمد عطية  3 
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ونتيجة لهذه المشكلة فقد اقترح الباحثون تحديد مستخدم مستهدف وجعله محورا أساسيا في تحديد أبعاد    
، وقد اعتمد لفوا في تحديد هوية هذا المستخدمولكنهم اخت، المحاسبيةت اإلفصاح المناسب عن المعلوما

المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين في تحديد هوية المستخدم المستهدف بحيث ال يكون محصورا بفئة 
في  وقد استقر الرأي النهائي ،التقاريروحيدة بل يتعدى ذلك ليشمل مجموعة الفئات الرئيسية المستخدمة لهذه 

عالم مهنة المحاسبة على تحديد احتياجات مشتركة للمستخدمين الرئيسين للقوائم المالية وبالتالي يمكن إعداد 
قوائم مالية ذات غرض عام وفي نفس الوقت تتضمن معلومات مالئمة لهذه االحتياجات المشتركة مع 

لمالك الحاليون والمالك المحتملون ا وهي:التركيز على احتياجات ثالث فئات رئيسية وفق ترتيب لألولويات 
 .1والدائنون 

 استخدام المعلومات المحاسبية: أغراض-2
نعلم أن هناك عدد كبير من االستخدامات للقوائم المالية، فقد تستخدم كأساس للقرارات التشغيلية    

من قبل األطراف  واالستثمارية والتمويلية من األطراف الداخلية وألجل القرارات االستثمارية والتمويلية
، هذا ويتصف مستخدمو القوائم المالية والبيانات من أجل األغراض الضريبية وغيرها الخارجية، وكذلك

، ولكل طرف من هذه األطراف نطاقا واسعا ومتضاربا من المصالحبأن لديهم  المؤسسة المحاسبية من خارج
تختلف الحاجة للمعلومات ونوعها حسب  ، حيثتفسير القوائم والبيانات الماليةهدف معين من تحليل و 

فهناك من يهدف إلى معرفة وتحديد نتائج األعمال التي يواجهها مستخدم هذه المعلومات،  الخيارات التي
حصلت في الماضي، ومنهم من يريد أساسا يبني عليه التقديرات أو التكهنات المستقبلية من أجل المفاضلة 

 .2بين البدائل المتاحة والمتنافسة
ومن هنا تبرز أهمية مالئمة اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية لألغراض التي تستخدم من أجلها، إذ    

قبل تحديد و  ،ة بعنصر أساسي هو خاصية المالئمةيجب ربط الغرض الذي تستخدم فيه المعلومات المحاسبي
إذ أن  ،غرض الذي ستستخدم فيهما إذا كانت معلومة معينة مالئمة أو غير مالئمة ال بد من أن يحدد أوال ال

، ئمة لغرض بديل أو لمستخدم بديلمالئمة معلومة لمستخدم معين في غرض معين قد ال تكون بالضرورة مال
ر معلومة ما مالئمة في تعريفه لخاصية مالئمة المعلومات حيث قال " تعتب  shwyderوهذا ما أكد عليه

 خدم االستفادة من تلك المعلومة في غرض معين " .، إذا كان من المتوقع لهذا المستلمستخدم معين

                                                 

 273-272مرجع سبق ذكره،ص ،  مطر محمد عطية و أخرون  1  

 ،االردن ،الدراسـات المصـرفية معهـد ،القوائم المالية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة عموما ،نعيم حسني دهمش 2  
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لذا  ،تعتبر المالئمة المعيار النوعي الذي يحدد طبيعة أو نوع المعلومات المحاسبية الواجب اإلفصاح عنها
تتطلب خاصية المالئمة وجود صلة وثيقة بين طريقة إعداد المعلومات واإلفصاح عنها من جهة والغرض 

 .1لمعلومات من جهة ثانيةالرئيسي الستخدام هذه ا
 عنها:طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح  تحديد-3

من المعروف أن الهدف الرئيسي من اإلفصاح هو إشباع حاجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية من 
ة ونوعية هذه البيانات وبالتالي فإن تصرفات هؤالء المستخدمين ستتأثر بكمي ،البيانات والمعلومات المحاسبية

 ويمكن تصنيف المعلومات الواجب اإلفصاح عنها في:  .2والمعلومات التي تم اإلفصاح عنها
 كمية:  معلومات-أ

، لومات الكمية ممثلة في الميزانيةيمكن تحديد أربع مجاالت أساسية يتم من خاللها اإلفصاح عن المع   
حيث يتم تضمين هذه القوائم بأرقام  ،، وقائمة التدفقات النقديةقائمة الدخل، قائمة التغير في حقوق الملكية

ومن المالحظ أن هذا  ،ؤسسةتعبر عن مبالغ فعلية أو تقديرية نتيجة األحداث المالية التي قامت بها الم
 .3الجانب من اإلفصاح يلقى استجابة دائمة من قبل المستفيدين

 غير الكمية:  المعلومات-ب
ذا الجانب في التقارير المحاسبية بشكل وصفي من شأنه أن يزيد من فهم المستخدم يتم اإلفصاح عن ه   

إذ أن هذه المعلومات غالبا ما تكون مرتبطة  ،الظاهرة في القوائم المالية النقدية( باألرقام )المبالغوثقته 
الرئيسية أومن خالل بالمعلومات الكمية، ويتم اإلفصاح عن المعلومات غير الكمية من خالل القوائم المالية 

 . 4قوائم مالية ملحقة أو المالحظات الهامشية باإلضافة إلى تقرير اإلدارة
 اإلفصاح  طرق -4
وترتيب فهمها،  إن اإلفصاح المناسب يتطلب عرض المعلومات المحاسبية في القوائم المالية بطرق يسهل  

يتم اإلفصاح عن المعلومات ذات وبشكل عام  ،وتنظيم المعلومات بصورة تركز فيها على األمور الجوهرية
 ،أما المعلومات األخرى وخصوصا التفاصيل ،القوائم الماليةهمة على قرارات المستخدم في صلب ثار الماأل

اإليضاحات المرفقة بالقوائم أو في جداول مكملة أو كشوف تلحق إلفصاح عنها إما في المالحظات أو فيتم ا

                                                 

 375-374، مرجع سبق ذكره،ص مطر محمد عطية و أخرون  1 

 7صذكره، مرجع سبق  النعسان،نزار  2 

 8صذكره، نزار النعسان، مرجع سبق   3 
  53ص ،  2007األردن، ،ن، عماالمالية رالتقاري حماد، طارق  4  
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نا اإلفصاح عن المعلومة الواحدة نفسها في أماكن متعددة في البيانات المالية إذا كما يتطلب األمر أحيا ،بها
 .1كانت مهمة

 اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية: توقيت-5
حتى تكون المعلومات مالئمة يجب أن تقدم في الوقت المناسب، أي أن تتوفر المعلومات لدى متخذ    

ورغم انه من المعتاد إنتاج وعرض القوائم المالية بعد  .على القراراتقدرتها في التأثير  القرار قبل أن تفقد
انتهاء السنة المالية إال أن إنتاج وعرض قوائم مالية ربع سنوية يؤدي إلى درجة عالية من المالئمة نظرا ألن 

  .. 2مستخدم تلك القوائم يستطيع أن يستفيد من هذه المعلومات الربع سنوية للوصول إلى توقعات سريعة
للمؤسسات المطلب الثاني: اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية  

توفير الشفافية في إبرام ضرورة على االهتمام المتزايد ب ،للمؤسسات االجتماعية المسؤوليةاالعتراف ب انعكس  
 فصاحإب هذه األطراف طرف من المتزايدة والذي تبلور في المطالبة، العالقات مع أصحاب المصالح

 .االتجاه هذا أهمية على تؤكد عديدة ظهرت دراسات كما االجتماعية، المعلومات عنات المؤسس
 بمساعدة تهتم وأن اتجاهاتها التقليدية، من تغير أن عليها المحاسبة مهنة أن إلى Churchmanقد أشار ف   

 .ؤسساتهلم االجتماعي األداء على التعرف في المجتمع
 ذلك نتائج عنواإلفصاح االجتماعية  مسؤوليتها بأداءالمؤسسات اء وف أن إلى Bolmstromأشار كما    

 على اعتبار التقليدية، االقتصادية أهدافها لتحقيق لمؤسساتل المتاح الوحيد البديل األمر في حقيقة هو ،ءاألدا
 االقتصادي ءدابين األ التناغم من نوع خلق النهاية في يعني إنما األداء، ذلك بنتائج المجتمع أفراد إعالم أن
  .منها المجتمع توقعات وبين ؤسسةللم
 مدى على النهاية في الطويل، يتوقف المدى على واستمرارها ؤسسةم أي بقاء فان Bukhlozأما بالنسبة    
 فشلت ما فإذا اجتماعية، مسؤوليات من ؤسسةبه الم أوفت بما بها، المحيط المجتمع أفراد إعالم على تهاقدر 

 .3أهداف من إليه تسعى وما ،ؤسسةالم ضد معاكسا اهدج حتما يبذل سوف المجتمع فإن ذلك، في المؤسسة
طرق االتصال بين وأنجع من أهم يعتبر أصبح اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية  1990وبالتالي ومنذ 

 .1المؤسسة ومحيطها الخارجي

                                                 
 نفس المرجع1 

الدار  ،اسبة المالية القياس والتقييم واالفصاح المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والمصريةالمححمد محمد نور، أ 2  
 45، ص 2000، ةالجامعية، االسكندري

 163 -162مؤيد الفضل، و اخرون، مرجع سبق ذكره ، ص  3 
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مح للمؤسسة باعالم مختلف " النشاط الذي يس :على أنهعرف اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية وي  
 2أصحاب المصالح حول أنشطتها وتأثيراتها على البيئة والمجتمع"

األسلوب أو الطريقة التي بواسطتها تستطيع  :على أنهاإلفصاح عن األداء االجتماعي الحيالي كما عرف 
امين االجتماعية، االقتصادية إعالم المجتمع بأطرافه المختلفة عن نشاطاتها المختلفة، ذات المضمؤسسة ال

وتعتبر القوائم المالية أو التقارير الملحقة بها أداة مناسبة لتحقيق ذلك، ولعل أبرز األنشطة التي لها اثر 
 :3مباشر على المجتمع، هي التي تحقق له منافع اجتماعية و يمكن إجمالها بما يلي 

 . أنشطة خاصة بحماية المستهلك.1
 لموارد الطبيعية.. أنشطة خاصة بحماية البيئة وا2
 . أنشطة خاصة بتنمية الموارد البشرية.3

وبالتالي فان اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية هو الطريقة التي تستطيع من خاللها المؤسسة إعالم 
مختلف األطراف ذات المصلحة عن نشاطاتها ذات المضامين البيئية االجتماعية، والتي تسمح بتعزيز الثقة 

 ت بينها وبين هاته األطراف.وتوطيد العالقا
 االجتماعية المسؤولية عن اإلفصاح مبررات :أوال

 : 4أهمها من للمؤسسات االجتماعية األنشطة آثار عن اإلفصاح تؤيد التي المبررات من العديد هناك
 ؛كالتلوث المجتمع وعلى المحيطة البيئة على الصناعية العمليات تأثير-1
 ؛المجتمع دأفرا لدى الوعي ونمو زيادة-2
 حققيبما  االقتصادية مؤسساتال سلوك تنظيم إلى الحاجة اتجاه الحكومات جانب من المتزايد االهتمام-3

 ؛المجتمع مصلحة
 ؛البيئة حماية بغرض الحكومات تلزمها التي والقوانين التشريعات-4
 جيدة للعاملين ملع ظروف بتوفير مطالبة االقتصادية لمؤسساتا أصبحت حيث العاملين، حماية حقوق  -5

 ؛المالية في القوائم ذلك اإلفصاح عن وضرورة ،بها

                                                                                                                                                             
1 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 
2 Ibid ; 

 47الحيالي وليد ناجي، مرجع سبق ذكره، ص  3 
 451ص األميرة إبراهيم عثمان، مرجع سبق ذكره، بدوي،محمد عباس   4 
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 المتزايد لسلوك الميل ظل في خاصة القرارات، اتخاذ عملية على االجتماعية للعوامل المتزايد التأثير -6
 ؛بيئية أضرارا تحدث مجاالت في االستثمار بتجنب المستثمر

 األضرار مقابل المدفوعة والغرامات والقضايا تتعلق بالمطالبات التي بالمعلومات المستثمرين اهتمام زيادة-7
 ؛المؤسسات أنشطة جراء من بالبيئة تلحق التي

بالقضايا  باالهتمام مؤسساتلل الطوعي االلتزام مدى المعلومات على معرفة من مستخدمي الكثير حرص -8
 القانوني. زامااللت من األدنى بأداء الحد انها تكتفيأم  ،والبيئية االجتماعية

 االجتماعية للمؤسساتعن المسؤولية  وطرق اإلفصاح آليات: ثانيا
 : اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية لياتآ-1
 : 1وهي آليات عبر ثالث إلى أصحاب المصالح االجتماعية المعلومات تنتقل أن يمكن  
 أسواق في التنظيمية واإلدارية وائحوالل للقوانين وفقا لمؤسسةا على يفرض الذي وهو اإللزامي: اإلفصاح-أ

 المهنية المحاسبية.جمعيات ال في عاما قبوال المقبولة المحاسبية للمعايير ووفقا المال،
 تماثل عدم وجودإلى  يؤدي مؤسسةال إدارة في أصحاب الصالح راكاش عدم إن ي:االختيار  اإلفصاح-ب

 معايير تتطلبه ما بخالف المعلومات عن االختياري  لإلفصاح حوافز يكون لإلدارة أن يجب ولهذا للمعلومات،
 عنها تفصح التي االجتماعية المعلومات أهمية إلى الباحثين من العديد توصل وقد ،القوائم المالية إعداد

 المؤسسة. في المصالح أصحاب قرارات توجيه وعلى ربحيتها وأثرها على اختياريا المؤسسات
 أو أو المسموعة المقروءة الصحافة مثل ؤسسةالم إدارة بها تتحكم ال التي وهي: الخارجية المصادر-ج 

 صورة تنعكس خاللها من ، حيثالمؤسسات في المصالح أصحاب على كبير أثر ذات وهي المرئية،
 سلبية كانت وإذا ،المؤسسة علىإيجابيا األثر  كان إيجابية الصورة هذه كانت فإذا المجتمع، أمام المؤسسة

 .يهاعلى سلبيا ذلك انعكس
 : اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية طرق -2

موضوع  ومعظمهم عالج ،جتماعية كان محل اهتمام العديد من الباحثيننن المسؤولية اإلعإن اإلفصاح    
اإلفصاح عن المعلومات اإلجتماعية في القوائم المالية، لكن وفي السنوات األخيرة بدأت المؤسسات تفصح 

تسمى بتقارير المسؤولية االجتماعية أو تقارير اإلستدامة، وبالتالي في تقارير منفصلة  عن أدائها االجتماعي
 :2وهمااإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية  ق فهناك اتجاهين حول طر 

                                                 

 46حامد أحمد صالح أبو سمرة، مرجع سبق ذكره ، ص 1 
2 Salma Damak Ayadi,  op.cit.p33. 
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  :الدمج طريقة-أ
االجتماعية مع المعلومات  المعلوماتدمج و  ،اعتبار اإلفصاح االجتماعي مكمال لإلفصاح الماليأي   

، ويعتبر هذا االتجاه أن األطراف التي تهتم باعتبارها األداة الرئيسية لإلتصال القوائم الماليةة ضمن المالي
وهي المستخدم المستفيد من جميع المعلومات، وبالتالي فان  ،بالمعلومات المالية هي األطراف الرئيسية

اعية ضمن حدود المحاسبة لإلفصاح عن المعلومات االجتمأصحاب هذا االتجاه يميلون إلى وضع حدود 
  التقليدية.

  الفصل:طريقة  -ب
ويعتبر هذا  إجتماعية،أي الفصل بين المعلومات المالية والمعلومات االجتماعية، من خالل إعداد تقارير   

من االتجاه األول، حيث يرى أن اإلفصاح االجتماعي يلعب دورا مهما في الحوار بين االتجاه أكثر طموحا 
تكون التقارير االجتماعية موجة للمساهمين وكذلك لكل األطراف التي تؤثر ، و مجتمع بشكل عامالمؤسسة وال

كما أنه يطور الحوار من حوار إقتصادي مالي إلى حوار حول األداء االجتماعي ، أو تتأثر بنشاط المؤسسة
 ومدى مساهمتها في دعم وتنمية المجتمع الذي تعمل فيه. والبيئي للمؤسسة

وفوائده اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية خطوات ثالث:الالمطلب   

، كما اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية وخطوات مراحلأهم إلى سنحاول من خالل هذا المطلب التطرق 
 .هذا النوع من اإلفصاح فوائدإلى  سنتطرق 

  اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية خطواتأوال: 
 فصاح عن المسؤولية االجتماعية فيمايلي:اإلوخطوات تتمثل أهم مراحل    

 :1ويتم ذلك من خالل ،المسؤولية االجتماعية بين إستراتيجية المؤسسة وأبعادالربط  -1
أبعاد المسؤولية دمج على من خالل إجماع كل األطراف داخل المؤسسة الرؤية المشتركة تحديد  -

 االجتماعية؛
ضمان اشراك كل المسؤولين داخل المؤسسة في  من خالل ،تقاسم مسؤوليات التخطيط االستراتيجي  -

ويسمح بتحديد المخاطر التي يجب  ،تطوير مخطط استراتيجي يدمج أبعاد المسؤولية االجتماعية
 ؛تجنبها والفرص التي يمكن االستفادة منها

                                                 
1 conseil canadien de l’information sur la performance,Guide d’introduction au rapport sur le développement 

durable, Comptables professionnels agréés,Canada, 2013, p28-42. 
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تقييم األولويات حيث إذا كانت أولويات المؤسسة على المدى الطويل ال تتوافق وأهداف المسؤولية  -
 .جتماعية يجب إعادة تقييمها وتحسينهااال

من خالل تحديد كل األطراف التي يمكن أن تؤثر أو تتأثر بنشاط المؤسسة ، أصحاب المصالحتحديد  -2
تحديد أولويات هؤالء األطراف، ومن ثم اشر، وتحديد احتياجات وتوقعات بشكل مباشر أو غير مب

على أهمية كل طرف ودرجة اء بن الرئيسيينعن طريق تحديد أصحاب المصالح  توقعاتلاالستجابة ل
 تأثيره.

 من خالل الخطوات التالية: ،تحديد إطار المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها -3
ع أصحاب المصالح وخاصة الرئيسيون )اجتماعات، استبيانات( إيجاد أفضل الطرق للتواصل م -

 ؛المعلومات التي يريدونها رستجابة لتوقعاتهم، وتوفيبهدف ضمان اال
 التعرف على القوانين والتشريعات التنظيمية في مجال اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية؛ -
 في مجال اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية المحلية والدولية التعرف على أفضل الممارسات -

 .، اإلرشادات التوجيهية()المعايير، المواصفات
 وينم ذلك من خالل: ،ترتيبها حسب األولويةتحديد المواضيع المهمة التي يجب اإلفصاح عنها و  -4

تحديد المجاالت التي قد تتأثر بنشاط المؤسسة بدرجة أكثر)البيئة، العمال، المجتمع، المستهلك...(،  -
 وتحديد المواضيع المهمة في كل مجال )اإلنبعاثات، السالمة المهنية، الصحة....(؛

ل بهدف تقييم أثر هذه المواضيع على تحقيق عماتقييم المواضيع التي تم تحديدها داخليا باشراك ال -
بهدف تقييم أهمية هذه المواضيع وخارجيا باشراك األطراف ذات المصلحة الخارجية  نجاح المؤسسة،

 بالنسبة لهم.
 ترتيب المواضيع حسب األهمية بناءا على التقييم الداخلي والخارجي. -

لوية، يجب أن تكون المؤسسة قادرة على تقييم بعد تحديد المواضيع ذات األو : اختيار مؤشرات األداء -5
من خالل عملية القياس ويكون ذلك باالستعانة بمؤشرات لقياس األداء، قد تجتهد المؤسسة في أدائها 

، كما أنها تستطيع االعتماد على المؤشرات المقترحة في اإلرشادات بهاتحديد المؤشرات الخاصة 
  مات الدولية أو المحلية.التوجيهية أو المعايير القياسية للمنظ

ت اإلفصاح: إذا كانت المؤسسة تعتمد على طريقة الفصل بين التقارير المالية وتقارير يوقتتحديد  -6
مع اإلفصاح عن المسؤولية  المسؤولية االجتماعية، فمن المستحسن أن يتزامن اإلفصاح المالي

ماعية قد تكون مكملة لتلك المتعلقة ألن المعلومات عن أداء المؤسسة لمسؤوليتها االجت ،االجتماعية
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باألداء المالي، وبالتالي اإلفصاح في نفس الوقت يمكن أصحاب المصالح من تقييم األداك الكلي 
 .للمؤسسة واتخاذ القرارات المناسبة

تصال: بعد تحديد إطار للإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية، يتم تحديد تخطيط وإدارة عملية اال -7
، وتيسسير إمكانية متابعة وتقييم جودة وفعالية حديد قنوات االتصال للتنسيق فيما بينهاالمسؤوليات، وت

 .اإلفصاح
ة وفي الوقت يتوفير معلومات ذات جودة عالالمتعلقة بمؤشرات األداء الرئيسية: يجب المعلومات  جمع -8

 المناسب، بهدف اتخاذ قرارات صائبة وتحقيق أداء جيد.
ال بد أن  ،وتلبي رغبات أصحاب المصالحموثوقة، التي تقدمها المؤسسة مات : حتى تكون المعلو التدقيق -9

تقوم المؤسسة بتدقيق النظم اإلدارية وخاصة تلك المتعلقة بمؤشرات األداء الرئيسية من طرف جهة 
 .خارجية

عن طريق ارساله عبر البريد االلكتروني إلى ألطراف ذات المصلحة، إعداد التقرير واإلفصاح عنه  -10
شره على موقع المؤسسة أو مواقع أخرى بهدف إيصاله إلى أكبر عدد من الجمهور كنشره على مواقع أون

 التواصل االجتماعي مثال.
وير عالقة جيدة التحسين المستمر: عن طريق استخدام التقرير عن المسؤولية االجتماعية كأداة لتط -11

ألولويات بعين االعتبار في عملية متابعة من خالل أخذ أرائهم المتعلقة باألداء وامع أصحاب المصالح، 
 وتحسين األداء.

 إلفصاح عن المسؤولية االجتماعيةافوائد  :ثانيا
األطراف ذات  كل علىو أيعود اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية بفوائد عديدة سواء على المؤسسة 

 المصلحة ويمكن أن نلخص أهم هذه الفوائد فيمايلي:
على الحفاظ على رخسة مؤسسة ال وبالتالي يساعد ،وار مع أصحاب المصالحللح أساس متين توفير -

 ؛تستمر بناء على رغبة هؤالء ؤسسة، حيث أن الم1التشغيل
 ؛وحصتها السوقيةوالرفع من قيمتها  وصورتها، ؤسسةالم سمعة تحسين -
 ؛المؤسسة مع واندماجهم إخالصهم وبالتالي الموظفين، رضا زيادة -
 ؛وجذب المستثمرين المؤسسة، تحسين تنافسية -

                                                 
1 Claire Gillet , l’tude des déterminants de la vérification des informations sociétales dans le contexte francais ,these  en vu de 

l’obtention du doctorat , univérsité toulouse,23novembre2010, p 36 
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إيصال المعلومات المتعلقة بالمؤسسة إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع وبالتالي الترويج للمؤسسة، والتأثير  -
 ؛على قرارات المتعاملين المحتملين

، وتشجيع واإلجتماعيةتشجيع المؤسسات على وضع نظم إدارة أكثر صرامة لمعالجة التأثيرات البيئية   -
 ؛1بتكاراإل
التواصل مع أصحاب المصالح يسمح بتحديد المخاطر والفرص وبالتالي تحسين عملية التخطيط  -

 ؛االستراتيجي
 ؛التقليل من العقوبات والشكاوى ضد المؤسسة الملتزمة بمسؤوليتها االجتماعية -
 ؛تبادل األراء مع أصحاب المصالح واقتراح التحسينات  -
 ؛كانية متابعته وتحسينهقياس األداء وبالتالي إم -
 ؛يعتبر اإلفصاح عن المسؤولية األجتماعية أداة مهمة وعنصرا أساسيا في عملية االتصال داخل المؤسسة -
 ؛مصلحة التي عادة ما تكون متناقضةمراعات كل مصالح األطراف ذات ال -
 .في خدمة البيئة والمجتمع اللذان تعمل فيهما المؤسسة دور تعميق وإثبات -

المسؤولية  العوامل التي من الممكن أن تؤثر على اإلفصاح عن در اإلشارة إلى أن هناك بعضوتج
 :إدراج أهمها فيمايلياالجتماعية، والتي يمكن 

 المؤسسة داخل السائدةوالثقافة  ،واألخالقيةمثل الخبرة فيما يتعلق باألمور اإلجتماعية  :داخلية عوامل -
 من المصالحجدية العالقة مع أصحاب باإلضافة إلى  ،االجتماعية لمسؤوليتها مدى إدراك المؤسسةو 

 .محلي ومجتمع ومستهلكين وعمال وموردين وعمالء مستثمرين
 والقوانين التشريعات مثل ،المؤسسة هذه خاللها من تعمل التي والظروف البيئة عن ناتجة :خارجية عوامل -

 المعلومات عن واإلفصاح تشجيع في الحكومة تلعبه قد الذي والدور المجتمع، داخل الرقابة وأجهزة السارية
 بدورها المنافسة المؤسسات قيام ومدى ،المجتمعية الضغط ومنظمات ،والبيئية االجتماعية الدالالت ذات

تأثيره على البيئة  ةتعمل فيه المؤسسة ودرج ضافة إلى أهمية قطاع النشاط الذيباإل والبيئي، االجتماعي
 والمجتمع.

 
 
 

                                                 
1 ibid 
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يةاالجتماع: المبادرة العالمية إلعداد التقارير كنموذج موحد لإلفصاح عن المسؤولية الرابعحث المب  

اتضح لنا أن  ،واإلفصاح عنهمن خالل معالجتنا لموضوع قياس األداء المتعلق بالمسؤولية االجتماعية    
وبالتالي اإلختالف  ،صاحوكذلك طرق وآليات اإلف ،ن حول أدوات ومؤشرات القياسيهناك اختالف بين الباحث

  .هذا النوع من اإلفصاح طريقة وتوجيه تنظيم إلىفي المعلومات المفصح عنها، مما أدى إلى بروز الحاجة 
المسؤولية بوضع إطار موحد لإلفصاح عن GRI في هذا المجال بادرت المبادرة العالمية إلعداد التقارير  

هذا اإلطار  بينها، ويعد مقارنةال إمكانية تيسيروبالتالي  مقدمةال يسمح بتوحيد المعلومات والذي االجتماعية،
 .عبر أنحاء العالم استخداما هاأكثر و  وأنجحها طراألأهم ن م

ومبادئهامفهوم المبادرة العالمية إلعداد التقارير المطلب األول:   

سنتطرق للمبادئ التوجيهية سنحاول من خالل هذا المطلب التعريف بالمبادرة العالمية إلعداد التقارير، كما   
ممارسة اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية من عملية ل كدليل تعملوالتي  المبادرة،هذه  تنص عليهاالتي 

 .ناولهاتتس والمؤشرات التيار الموضوعات ذلك فيما يتعلق على سبيل المثال باختيو طرف المؤسسات 

 المبادرة العالميةإلعداد التقارير تعريف أوال:
المبادرة العالمية إلعداد التقارير هي مؤسسة مستقلة تتلخص رسالتها في أن تجعل من اإلفصاح    

أنشئت المبادرة ، 1الصرامةية تستجيب ألعلى ممارسات الدقة و البيئي ممارسة روتينو  االجتماعيو  االقتصادي
اكة مع برنامج األمم بالشر  CERESاالقتصاديات المسؤولة بيئيا  تحالفمن طرف منظمة تسمى ب 1997سنة 

 المتحدة. 
 )المسؤولية االجتماعية( االستدامةتكمن مهمتها في وضع الخطوط التوجيهية األساسية لصياغة تقارير    

أجل الرفع من طرق  وذلك منمن طرف المؤسسات مهما كان حجمها، نوعها أو القطاع الذي تنشط فيه، 
بالتقرير المالي حتى تتوفر في تلك التقارير كل من خاصية إعداد هذه التقارير لمستوى يعادل تلك الخاصة 

المبادرة بهذه المهمة  وقد كلفت ،2من المعلومات المقدمة وإمكانية التحققالدقة، المصداقية، القابلية للمقارنة 
، والمنظمات النقابية، ومكاتب المحاسبةحكومية،  واالجتماعية الغيربالمشاركة النشطة للمنظمات البيئية 

 أصحاب المصالح عبر العالم.و  والمستثمرين

                                                 
 107مؤتمر األمم المتحدة، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 Michel capron,Francoise quairel, reporting sociétal : limites et enjeux de la proposition de normalisation 

internationale « globale reporting initiative », congrés  de l’association francophone de comptabilité,France,2003,p3  
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ة من بعد فتر يهية إلعداد تقارير االستدامة، و نشرت المبادرة نسخة أولية من المبادئ التوج 1999في سنة   
 ،2000المشاورات المكملة تم نشر النسخة الرسمية للمبادئ التوجيهية في جوان الشروحات الوافية التجارب و 

عرضت أمانة المبادرة مجموعة إرشادات إلعداد التقارير  2006مارس  ثم في، 2002تم تعديلها في  والتي
 2016 أكتوبر وفي ،G3 الجيل الثالثسميت ب 2002 سنةمصححة لتلك السارية المفعول و  جديدة معدلة

ها والتي يتم استخدام، G4والتي سميت بالجيل الرابع لإلرشادات التوجيهية النسخة األخيرة  أصدرت المبادرة
التوجيهية للمبادرة العالمية اإلرشادات  ن تتكو  ن طرف المؤسسات عبر أنحاء العالم،اليوم على نطاق واسع م

كل من  ها بما في ذلك مؤشرات قياسالتي يتم اإلفصاح عن والمعلومات القياسيةمن مبادئ إعداد التقارير 
 .األداء االقتصادي، االجتماعي والبيئي

 وفقا للمبادرة العالمية إلعداد التقارير ر االستدامةإعداد تقاريإطار  ثانيا:
 واإلفصاح ،المستدامة التنمية هدف تحقيق المؤسسة نحو أداء لقياس ممارسة هو االستدامة تقارير إعداد   

  .والخارجية ذات المصلحة الداخلية األطراف أمام ليةالمسؤو  وتحمل ،األداء هذا عن
 تستخدم التي األخرى  للمصطلحات واسعا ومرادفا مصطلحا) ستدامةاال تقارير إعداد (مصطلح ويعد   

الثالثي  )األساس تقارير واالجتماعية مثل والبيئية االقتصادية التأثيرات حول التقارير عملية إعداد لوصف
TBL 1)مؤسساتلل المسئولية االجتماعية وتقارير. 

 يتعلق فيما للتقرير ألداء المؤسسة المعدة اوعقالني امتزن اتجسيد االستدامة تقرير يوضح أن وينبغي   
 2التالية: لألغراض التقارير هذه ويمكن استخدام ،والسلبية االيجابية متضمنا المساهمات باالستدامة،

 باالستدامة، الخاص األداء وتقييم المستوى  تحديد -
 ة،المستدام بالتنمية فيما يتعلق بالتوقعات المؤسسة وتأثرها تأثير كيفية عرض -
 .زمني ضمن إطار أخرى  مؤسسات أداء داخل المؤسسة مع األداء مقارنة -

إعداد التقارير من خالل منهجية تسعى إلى توافق  عمليةوفقا للمبادرة العالمية إلعداد التقارير، يتم تطوير    
مرين والعمال والمستث مؤسساتن األطراف المعنية متضمنة الم العديداآلراء من خالل خلق حوار بين 

 .إلى االختبار والتطوير المستمر هذه العملية وتخضع، بين واألكاديميين وغيرهموالمجتمع المدني والمحاس

                                                 

 ،G3إلصدار الثالثا ،( RGمجموعة إرشادات إعداد تقارير االستدامة ) (،GRIالمبادرة العالمية إلعداد التقارير) 1 
 3ص ،2006هولندا،

2 Jennifer Cloutier, les engagements en développement durable rapportés en fonction des indicateurs du GRI : 

comparabilité accrue ?,essai réalisé dans le cadre du programme de MBA en gestion internationale, université 

LAVAL, novembre 2008 , pp24 .25  
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يقصد من إطار المبادرة العالمية إلعداد التقارير استخدامه كإطار متفق عليه بشكل عام فيما يتعلق    
جتماعي، ولقد تم تصميم هذا اإلطار لكي بإعداد التقارير الخاصة بأداء المؤسسة االقتصادي والبيئي واال

وتم األخذ  ،موقعها أو القطاع الذي تعمل فيه يتناسب استخدامه مع كافة أنواع المؤسسات أيا  كان حجمها أو
في االعتبار كافة النواحي العملية التي تواجها المؤسسات المختلفة بدءا من المشروعات الصغيرة إلى تلك 

ويتضمن إطار العمل محتويات عامة وأخرى ، تعمل في أنحاء مختلفة متفرقة جغرافياالمشروعات الكبيرة التي 
خاصة بقطاعات معينة، وقد تم االتفاق على تلك المحتويات بواسطة مجموعة كبيرة من األطراف المعنية من 

ا يتعلق جميع أنحاء العالم لكي تكون مطبقة بشكل عام فيما يتعلق بتقديم تقارير حول أداء المؤسسة فيم
 .1أو المسؤولية االجتماعيةباالستدامة 

 مبادئ المبادرة العالمية إلعداد التقارير ثالثا:
بصياغة  المبادرة العالمية العداد التقاريرقامت بهدف تحسين جودة اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية   

صاح عن مسؤوليتها االجتماعية المؤسسات التي تسعى إلى اإلفبها أن تلتزم  ي يجبتالمجموعة من المبادئ 
، كما باإلفصاح عنهاوالتي يتم من خاللها تحديد الموضوعات والمؤشرات التي ستقوم المؤسسة  ادرةبوفقا للم

سليمة واتخاذ  بهدف تمكين األطراف ذات المصلحة من إجراء تقييماتتعمل على ضمان جودة المعلومات 
 2:وتتمثل هذه المبادئ في القرارات المناسبة،

 ذات المصلحة األطراف إشراك ˗1
محورية في العديد من القرارات  تعد التوقعات واالهتمامات المناسبة لألطراف ذات المصلحة نقطة مرجعية  

األطراف  مع التواصل عمليات تستخدم أن يمكنو  ،المسؤولية االجتماعيةالمتخذة أثناء عملية إعداد تقرير 
 تقومينبغي أن بالتالي و  ،3األطراف بتلك الخاصة المناسبة واالهتمامات تالتوقعا لفهم ذات المصلحة كوسائل

، المعتادة أنشطتها من كجزء األطراف ذات المصلحة مع التواصل من مختلفة بأنواع بالمبادرة المؤسسات
 مع بالتواصل الخاصة العمليات توثيق يتم أن ينبغي بالمصداقية، المسؤولية االجتماعيةتقرير  يتسم ولكي

 وتوقيته، التواصل كيفية هي وما، األطرافهذه  تحديد في المتبعة المنهجية قيتوثو  ،ذات المصلحة األطراف
تستطع  لم وإذا ،بالمؤسسة الخاصة االستدامة وأنشطة التقرير محتوى  على التواصل هذا تأثير وكيفية

                                                 

 3، مرجع سابق، ص( RGمجموعة إرشادات إعداد تقارير االستدامة ) (،GRIالمبادرة العالمية إلعداد التقارير) 1  

  16-8ص ص  ،2016،، هولندااألساسياتالمبادرة العالمية إلعداد التقارير، معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير 2 
 
3 Nations Unies, Lignes directrices sur des indicateurs de la responsabilité d’entreprise dans les rapports 

annuels, Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, New York et Genève, 2008,p6 
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 تتسم ال مالئمة غير تقارير عنه سينتج ذلك فان معهم، ذات المصلحة والتواصل األطراف تحديد المؤسسة
  .بالنسبة لهذه األطراف الكاملة بالمصداقية

 سياق االستدامة ˗2
، أي المعلومات المتعلقة سياق االستدامة ضمن بأداء المؤسسة الخاصة المعلومات الهدف هنا هو عرض  

كيف  هو ية االجتماعيةالمسؤول تقرير إعداد عند األساسي السؤال ويكون  بمفاهيم وأهداف التنمية المستدامة،
 والبيئية االقتصادية الظروف تدهور أو في تطور مستقبليا المساهمة إلى تهدف كيف أو تساهم المؤسسة،

  العالمية. أو اإلقليمية أو المحلية المستويات على وتنميتها، واتجاهاتها واالجتماعية
 النسبية األهمية-3

لمهمة التي يجب تقديم معلومات عنها والتي يمكن اعتبارها من خالل هذا المبدأ يتم تحديد المواضيع ا   
مالئمة لعكس التأثيرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية، ويمكن أن يكون لها تأثير على قرارات األطراف 

لى األولوية النسبية لكل ، وقد تكون األهمية بالنسبة للمؤسسة متفاوتة وبالتالي يجب التركيز ع1ذات المصلحة
 : رسالةاالعتبار مجموعة من العوامل مثل وعند عملية تحديد المواضيع المهمة يجب األخذ بعين ،وعموض

وتأثيرات المؤسسة  المجتمع، توقعات ذات المصلحة، األطراف اهتمامات التنافسية، االستراتيجية لمؤسسة،ا
 واالتفاقيات في المعايير الواردة األساسية التوقعات االعتبار كما يمكن األخذ بعين ،والعمالء الموردين على

 .تمتثل المؤسسة لها التي الدولية
 اإلكتمال ˗4

المواضيع المهمة التي تم تناولها في تقرير الشمولية من حيث  في األساس علىيقوم مبدأ اإلكتمال    
 في والتأثيرات األنشطة واألحداث عرض يتمالتقرير، حيث  والفترة الزمنية التي يغطيها المسؤولية االجتماعية

 تأثير والتي يكون لها المدى قصير صغيرا تأثيرا أحدثت التي األنشطة عن فصاحاإلو  فيها، حدثت التي الفترة
 .البعيد المدى حدوثه على منع أو تجنبه يصعب قد متوقع جوهري  تراكمي

 الدقة ˗5
هامش ضعيف جدا من و  والتفصيل بالدقة المعلومات المعروضةأن تتسم  الغرض من مبدأ الدقة هو   

وتختلف اتخاذ القرارات المناسبة، المصلحة من تقييم أداء المؤسسة و األخطاء، حتى يتمكن األطراف ذات 
الخصائص التي تحدد الدقة تبعا لطبيعة المعلومات، فيمكن أن تتأثر دقة المعلومات النوعية بمدى وضوحها 

 طرق المستخدمة لجمع البيانات وتجميعها وتحليلها.وتفصيلها، أما المعلومات الكمية فيمكن أن تتأثر بال

                                                 
1 Jennifer Cloutier, op.cit.p23.  
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 التوازن  ˗6
على أن يقدم محتوى التقرير صورة غير متحيزة ألدائها  المؤسسة من خالل هذا المبدأ تحرصيجب أن   

البيئي خاصة  هاألداء والسلبية اإليجابية الجوانب التقرير في المقدمة المعلومات تعكس أن يجبحيث يجب 
 .1واالجتماعي

 الوضوح ˗7
األشكال الجداول و كاالعتماد على  ،واضحةو  ةمفهو  طريقةب التقرير في الواردة المعلومات عرض ينبغي   

 على قادرا المعني الطرف يكون  أن ينبغيكما  ي التفاصيل المفرطة غير الضرورية،، وتفادوالرسوم البيانية
 .عناء أوجهد دون  يرغب فيها التي المعلوماتالحصول على 

 لمقارنةا إمكانية ˗8
 المصلحة أصحاب تمكن بطريقة المعلومات عرض يجب وبالتالي، األداء لتقييم ضرورية المقارنة إمكانية   
 السابق بأدائها مقارنة   للمؤسسة الحالي واالجتماعي والبيئي االقتصادي باألداء المتعلقة المعلومات مقارنة من

 .المستطاع قدر خرى األالمؤسسات  بأداء ومقارنتها وبأهدافها،
 التوقيت ˗9

 من مكنهم قد ذات المصلحة لألطراف الكشف عنها توقيت كان إذا بما وثيق بشكلالمعلومات  فائدة ترتبط   
 تقديم تكرار معدل في ويعد التناسق ،بهم الخاصة القرارات اتخاذ عملية فعال في نحو على استخدامها

 المفيد من يكون  وقد ،الوقت عبر البيانات بين المقارنة إمكانية انهاما لضم أمرا الزمنية وفتراته التقارير
الجداول  مع مسؤولية االجتماعيةال تقارير بإعداد الخاصة الزمنية الجداول ذات المصلحة تزامن لألطراف

 .المالية التقارير بإعداد الخاصة الزمنية

 الموثوقية-10 

والتقييم،  ها بطريقة يمكن إخضاعها للفحصعالن عناإلمينها وتحليلها و تضو  ينبغي جمع المعلومات   
ويتم ذلك من خالل عمليات التدقيق الداخلي  ،2جدوى المعلوماتيمكن من خاللها تحقيق جودة و  بالتاليو 

 .3والمراجعة الخارجية واألخذ بعين االعتبار تعليقات ومالحظات األطراف ذات المصلحة واالستجابة لها
نا لمبادئ المبادرة العالمية إلعداد التقارير، يتضح لنا ان هذه المبادئ التختلف عن مما سبق ومن خالل تناول

مبادئ ومقومات اإلفصاح المالي، وهذا ما جعل من المبادرة العالمية إطارا أكثر مصداقية وأكثر استخداما 
 من قبل العديد من المؤسسات عبر أنحاء العالم.

                                                 
1 Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), Analyse comparative d'indicateurs de 

développement durable, Étude réalisée par ORSE A la demande de l’Observatoire des Stratégies Industrielles, 

direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DIGITIP), France, octobre 

2003,p15 
2 Jennifer Cloutier, op.cit, p23 
3 conseil canadien de l’information sur la performance, op.cit.p 63 
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وفقا للمبادرة العلمية إلعداد التقاريرية الثاني: عناصر اإلفصاح القياس المطلب  

 وتتمثل في، المسؤولية االجتماعيةعناصر اإلفصاح القياسية هي المعلومات التي يجب أن يحتويها تقرير  
المؤسسة مثل استراتيجيتها ومالمحها وسياسة الحوكمة  وفهم أداءكل من المعلومات التي تسمح بتوضيح 

كيفية تناول المؤسسة لمجموعة معينة من الموضوعات،  والتي توضحارة منهجية اإلد ومعلومات عنبها، 
باإلضافة إلى المؤشرات التي يستنبط منها معلومات قابلة للمقارنة حول األداء االقتصادي والبيئي 

 :1في وفقا للمبادرة العالمية إلعداد التقارير وتتمثل عناصر اإلفصاح القياسية ،للمؤسسة االجتماعيو 
 ستراتيجيةاال: أوال
 أن ، ويجبالمسؤولية االجتماعيةب المؤسسات حول عالقة استراتيجية رؤية توفير إلى القسم هذا يهدف  

 االستراتيجية ما يلي:  تتضمن
 رئيس أو التنفيذي الرئيس مثل(المؤسسة داخل  منصبا األعلى القرار متخذي من الصادرة التصريحات-1

 يقدم أن وينبغي ،بالمؤسسة واستراتيجيتها االستدامة ارتباط بشأن ياناتلب )مماثل منصب أو أي اإلدارة مجلس
 التحديات بإدارة فيما يتعلق السيما والبعيد والمتوسط المدى القصير على واستراتيجية شاملة رؤية التقرير

 .االجتماعيو  االقتصادي والبيئي باألداء الخاصة الرئيسية
قسمين  باإلفصاحينبغي أن تقدم المؤسسة التي تقوم  حيث لفرصوا والمخاطر الرئيسية التأثيرات وصف-2

للمؤسسة  الرئيسية بالتأثيرات يهتم أن ينبغي األول فالقسم ،تفصيليين عن أهم التأثيرات والمخاطر والفرص
 والمعايير المحلية القوانين عليها التي تنص الحقوق  فيها بما ،المصلحةواألطراف ذات  باالستدامة المتعلقة

 توقعات األطراف ذات المصلحة مدى اعتباره في يأخذ أن يتعبن كما ،الصلةذات  دوليا عليها متفقال
 على ومخاطرها وفرصها االستدامة اتجاهات بتأثير يهتم أن فينبغي الثاني القسم أما ،المناسبة ومصالحهم

باألطراف ذات  المتعلقة اناتالبي على يركز ذلك أن أيضا وينبغي للمؤسسة، المالي على األداء البعيد المدى
  .والمستقبلية الحالية المالية المصلحة بالجوانب

 المؤسسة خصائص :ثانيا
 :عنيجب على المؤسسة من خالل هذا العنصر اإلفصاح    

 ؛المؤسسة اسم -
 ؛الرئيسية والخدمات والمنتجات التجارية العالمات -
ومشروعاتها  لها التابعة والشركات العاملة ركاتهاالرئيسية وش أقسامها فيه للمؤسسة بما التشغيلي الهيكل -

 ؛المشتركة
  ؛للمؤسسة الرئيسية المكاتب أماكن -

                                                 
 31-24ص،2013ا،هولند، G4  ،GRIالتوجيهية إلعداد تقارير االستدامة ئالمباد (،GRIلمبادرة العالمية إلعداد التقارير)ا 1 
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 التي تلك او كبرى  فيها المؤسسة بعمليات تقوم التي البالد المؤسسة وأسماء بها تعمل التي البالد عدد -
 ؛التقرير يغطيها االستدامة التي بقضايا تتعلق

 ؛نيالقانو  والشكل الملكية طبيعة -
 وأنواع المؤسسة تغطيها التي الجغرافي والقطاعات التصنيف وتشمل المؤسسة ) فيها تعمل التي األسواق -

 ؛المستفيدين( /العمالء
  األموال رؤوس إجمالي ،المبيعات صافي، الموظفين عدد التقارير متضمنا: بإعداد المعنية المؤسسة حجم -
 ؛قتصنيف الموظفين حسب الجنس، نوع العمل والمناط -
مثل:  ملكيتها أو أو هيكلها حجمها في سواء التقارير إعداد فترة خالل الجوهرية في المؤسسة التغيرات -

 .التغيرات في هيكل رأس المال، تغيرات افتتاح مواقع جديدة أو إغالق مواقع أخرى أو إجراء توسعات
 واالرتباطات وااللتزامات الحوكمة ثالثا:

 :تقوم المؤسسة بالإلفصاح عن من خالل هذا العنصر :الحوكمة-1
 مثل محددة مهام مسؤولية تتولى بالمؤسسة التي ألعلى سلطة التابعة اللجان يشكل الذي حوكمةال هيكل -

 إلى واإلشارة اللجان هذه وتشكيل مهام مع وصف ،للمؤسسة العامة الرؤية صياغة أو وضع االستراتيجيات
 .والبيئي جتماعيواال االقتصادي األداء عن مباشرة أي مسئولية

كما يجب ، بالمؤسسة سلطة والتوجيهات ألعلى التوصيات والموظفين بتقديماألليات التي تسمح للمساهمين  -
هيئات التمثيل  بعالقات العمل عن طريق يتعلق فيما واستشارتهم الموظفين إخطارعمليات رة إلى اإلشا

 ؛ؤسسةبالم سلطة أعلى في الموظفين اللجان وتمثيل الرسمي مثل
 المؤسسة )ويشمل وأداء التنفيذيين المديرين وكبار بالمؤسسة العليا السلطة أعضاء مكافآت بين الربط -

 ؛(والبيئي المجتمعي األداء
 ؛المصالح تجنب تعارض لضمان للمؤسسة العليا بالسلطة المتعلقة العمليات -
 يتعلق فيما المؤسسة استراتيجية توجيهل للمؤسسة وخبراتهم العليا السلطة أعضاء مؤهالت تحديد عمليات -

 ؛واالجتماعية والبيئية بالقضايا االقتصادية
 المعنية ومبادئها بها العمل ومواثيق المؤسسة أو قيمها رسالة يخص فيما داخليا اعدادها يتم التي البيانات -

 ؛دوليا عليها المتفق بالمعايير ربطها مدىو  التنفيذ من وموقفها والمجتمعي االقتصادي والبيئي باألداء
اإلجراءات التي تتخذها السلطة العليا بالمؤسسة لمتابعة أداء المؤسسة من حيث مدى إدراكها وإدارتها  -

لألداء االقتصادي والبيئي والمجتمعي، كما تشمل أيضا إدارة المخاطر والفرص ومدى التوافق وااللتزام 
 ؛لمبادئ المقررةبالمعايير المتفق عليها دوليا  ومواثيق العمل وا

 .والمجتمعي والبيئي االقتصادي األداء أدائها السيما لتقييم للمؤسسة العليا السلطة تتخذها التي اإلجراءات -
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 والبيئية االقتصادية والمبادئ مدى االلتزام بالمواثيق يجب اإلفصاح عنالخارجية:  بالمبادرات االلتزام-2
ينبغي و  ،تصادق عليها أو فيها المؤسسة تشارك التي المبادرات أو خارجيا يتم إعدادها التي واالجتماعية

 .االلتزام بهاالتمييز بين المبادرات غير الملزمة والتطوعية واألخرى التي يجب على المؤسسة 
 الجوانب الجوهرية وحدود أثارها رابعا:

الل تحديد محتوى التقرير وكيفية تطبيق المبادئ من خ يتم اإلفصاح عنمن خالل هذا العنصر    
 .راتها الداخلية والخارجية وترتيبها حسب األولويةوتأثي ،الموضوعات الجوهرية التي تناولها التقرير

 ذات المصلحة األطراف مشاركة خامسا:
 التقارير: صياغة فترة اآلتية بالحوار مع األطراف ذات المصلحة أثناء اإلفصاح تتعلق عناصر 
 ؛بالمؤسسة المرتبطة ةاألطراف ذات المصلح بمجموعة قائمة -
  ؛األطراف ذات المصلحة الذين يتم الحوار معهم -
 ؛التي يتم معها الحوار األطراف واختيار تحديدأسس  -
 نوع حسب الحوار تكرار ضمنها معدل الموضوعة للحوار مع األطراف ذات المصلحة من المنهجيات -

 ؛هذه األطراف
األطراف ذات المصلحة  خالل الحوار مع من اإثارته تمت التي األساسية واالهتمامات الموضوعات -

 .التقارير إعداد عند ذلك تناول أيضا ويشمل القضايا واالهتمامات لتلك المؤسسة استجابة ومدى
 األخالقيات والنزاهة :سادسا

باإلضافة إلى آلياتها الداخلية والخارجية حول ، قيم المؤسسة ومبادئها ومعاييرها حيث يتم اإلفصاح عن 
 .السلوك األخالقي والقانوني والمسائل المتعلقة بالنزاهةب امااللتز 

 خصائص التقرير سابعا:
بالتقرير)فترة إعداد البيانات، وتاريخ أحث  المتعلقة األساسية المعلومات على عامة يوفر هذا العنصر نظرة 

 ية.الخارج السعي إلى المراجعة التقارير إن وجدت(، باإلضافة إلى نهج
ث: مؤشرات األداء المقترحة من طرف المبادرة العالمية إلعداد التقاريرالثال المطلب  

لقد اجتهد العديد من الباحثين في اقتراح عدد من المؤشرات التي يمكن للمؤسسات االعتماد عليها في    
والذي اقترح مجموعة من المؤشرات التي  ،Freemanقياس أدائها الشامل ومن بين هؤالء الباحثين كل من 

، ثم مقترحات كل من Fernandez سمح بقياس األداء اتجاه كل األطراف ذات المصلحة، تالها مقترحاتت
 قائمة تقديم وهي FernandezوFreeman  من كل اتبعها التي المنهجية الغالبي والعامري والتي اتبعت نفس
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 في التوسع هو لغالبيا دراسة يميز الذي أن إال المصالح، أصحاب فئات من بكل فئة خاصة المؤشرات من
 كما يوضحه الحدول الموالي: ،1أصحاب المصالح فئة

 مؤشرات قياس األداء اتجاه األطراف ذات المصلحة (:2-2ل ) والجد

                                                 
  1 العايب عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره، ص 169.

 المؤشرات أصحاب المصالح
  ممكن؛ ربح أكبر تحقيق - المالكون 

 ؛السهم قيمة تعظيم -
 ؛المنظمة أو المشروع قيمة زيادة –
 منظمة في المجتمع؛لل محترمة صورة رسم -
 .واألخالقي القانوني الموقف سالمة - 

 مجزية؛ ومرتبات أجور  - العاملون  
 ؛وجيدة متاحة ترقية فرص - 
  ؛مستمر وتطوير تدريب - 

 ؛وظيفية عدالة -
 ومناسبة؛ صحية عمل ظروف- 

 القرارات؛ في المشاركة -
 خدمات وامتيازات أخرى. -

 الزبائن
 
 
 

  ؛جيدة ونوعية مناسبة بأسعار منتجات -
 ؛وأمين صادق إعالن -
 ؛االستعمال عند منةآ منتجات – 
 ؛االستعمال بعد منه والتخلص المنتج استخدام بشأن واضحة إرشادات- 

  ؛واالستخدام البيع بعد تحدث التي األضرار بمعالجة التزام-
 ؛الزبائن من معينة فئات لصالح األرباح من جانب تدوير إعادة- 

 .االحتكار مثل السوق  في العمل قواعد خرق  بعدم أخالقي امالتز -
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الطبعة  عمان، وائل للنشر، دارالعامري، اإلدارة واالعمال،  محسن مهدي حوصال الغالبي منصور محسن طاهرالمرجع: 
 100-99ص ،2008 الثانية

 ربط األداء البيئي برسالة المنظمة؛ - البيئة الطبيعية
 تقليل المخاطر البيئية؛ - 

 وجود مدونات أخالقية خاصة بالبيئة؛ -
 إشراك ممثلي البيئة في مجلس اإلدارة؛ -
 تخدام المواد؛جهود تقليل إستهالك الطاقة وسياسات واضحة بشأن إس -
 ترشيد إستخدام المياه؛ -
 معالجة المخلفات؛ -
 .حماية التنوع البيئي -

 ؛للمجتمع التحتية البنى دعم في المساهمة - المجتمع المحلي
 احترام العادات والتقاليد وعدم خرق القواعد العامة والسلوك؛ -
 محاربة الفساد اإلداري والرشوة؛ -
 ي؛مؤسسات المجتمع المدن دعم -
 دعم األنشطة االجتماعية؛ -
 دعم المراكز العلمية ومؤسسات التعليم. -

 ؛الحكومة من الصادرة والقوانين بالتشريعات االلتزام  - الحكومة
 الضريبي؛ التهرب وعدم والرسوم الضريبية االلتزامات تسديد  -
 ؛التوظيففي  الفرص تكافؤمبدأ  احترام -
 ع؛للجمي المدنية الحقوق  احترام  -

 في المجال الصحي؛ الدولة جهود تعزيز - 
 .الخارجي التعامل عند والحكومة الدولة سمعة تعزيز -

 التعامل العادل؛ في االستمرار وردون الم
 ؛المجهزة للمواد ومقبولة عادلة أسعار-
 المجهزة؛ المواد استخدام تطوير-
 ؛والصدق في التعامل إللتزاماتا تسديد -
 جودة ضمان أجل من العمل تطوير وطرق  أساليب مختلف علىتدريب المجهزين -

 .للمواد
 التعامل الجيد مع جمعيات حماية المستهلك والنقابات؛ - جماعات الضغط

 التعامل الصادق مع الصحافة ووسائل اإلعالم؛ -
 الصدق والشفافية في نشر المعلومات المتعلقة بالمنظمة. -
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 يؤدي إلى االختالف في المعلومات المقدمة قياس األداءموحدة ودقيقة لإن اإلختالف في تحديد مؤشرات    
قائمة موحدة لهذه المؤشرات  ارنة بينها، وبالتالي البد من وضعب عملية المقصع ِّ ي  مما  من طرف المؤسسات

جميع  طرف منومتفق عليها وتكون مقبولة  المقارنة بينها إمكانيةتسمح بتوحيد المعلومات ومن ثم تسسير 
 وهذا ما بادرت به المبادرة العالمية إلعداد التقارير. المؤسسات وأصحاب المصالح،

عنصرا من عناصر اإلفصاح المعيارية، وهي  المقترحة من طرف المبادرة العالمية، تعتبر مؤشرات األداء  
تعطي معلومات قياسية حول األداء المتعلق بالجوانب والمواضيع الجوهرية التي تعكس األثار االقتصادية 

وقد صنفت المبادرة  مات وقرارات األطراف ذات المصلحة،والبيئية واالجتماعية والتي تؤثر بشدة على تقيي
إلى ثالثة فئات وهي مؤشرات األداء االقتصادي، مؤشرات األداء البيئي  العالمية مؤشرات قياس األداء

ومؤشرات األداء االجتماعي، وتتضمن كل فئة من هذه الفئات مؤشرات رئيسية والتي تعتبر مهمة لكل 
لكل كذلك  ولكن ليستتتناول موضوعات قد تكون هامة لبعض المؤسسات المؤسسات، وأخرى إضافية 

 المؤسسات.
 األداء االقتصادي ؤشراتمأوال: 

 ألطراف ذات المصلحةل الظروف االقتصادية على المؤسسة تأثيرات لالستدامة االقتصادي البعد يتناول   
وتهدف مؤشرات األداء االقتصادي إلى قياس ، والدولي المستوى المحلي على االقتصادية األنظمة وعلى

االقتصادية  وتنقسم المؤشرات ،األطراف ذات المصلحة علىتأثيرها النواتج االقتصادية ألنشطة أي مؤسسة و 
 :1هيإلى ثالث فئات و 

تتناول هذه الفئة من المؤشرات التأثيرات االقتصادية المباشرة ألنشطة المؤسسة والقيمة األداء االقتصادي: -1
 :وتتمثل فياالقتصادية المضافة عن طريق هذه األنشطة 

الموظفين  مكافآتل، أجور و التشغي تكاليف، اإليرادات :وتشمل والموزعة ةالناتج المباشرة االقتصادية القيم - 
 ؛المحتجزة االجتماعية واألرباح االستثمارات ،وللحكومات رؤوس األموال ألصحاب المقدمة مدفوعاتال
 ؛المناخ لتغير نتيجة مؤسسةال ألنشطة والفرص المخاطر من وغيرها المالية اآلثار -
مثل اإلعفاءات الضريبية، منح االستثمار، الجوائز  هامة الواردة من الحكومةالمساعدة المالية ال -

 والمساعدات والحوافز المالية.
 تتمثلت عن التفاعالت في أسواق محددة و هذه المؤشرات معلوما تتيح السوق:المؤسسة داخل  تواجد-2

 :في
مستوى المحلي في مختلف أماكن نطاق معدالت ومستويات األجور مقارنة بالحد األدنى لألجور على ال -

 المؤسسة؛عمل 

                                                 
1 GRI, Indicateurs et protocoles: Economie (EC),versionG3 , Amsterdam,2006,p4-13. 
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كاعطاء األولوية للموردين المحليين، ومعايير  السياسة والممارسات ونسبة اإلنفاق على الموردين المحليين -
 اختيار الموردين بما فيها المعايير البيئية واالجتماعية؛

 من المجتمع المحلي.ن يتم توظيفهم الذياإلداريين ونسبة  ،اجراءات التوظيف المحلي -
تقيس هذه المؤشرات التأثيرات االقتصادية التي تحدث كنتيجة ألنشطة  ثار االقتصادية غير المباشرة:األ -3

 وتتمثل في: وتعامالتها التجاريةالمؤسسة االقتصادية 
 ؛تطور وتأثير استثمارات البنية التحتية والخدمات المقدمة أساسا للمنفعة العامة -
وكأمثلة عن  ،مؤشر إضافي()ثار مباشرة وتقييم مدى أهمية تلك األثار االقتصادية غير الاألتوضيح أهم  -

 هذه األثار مايلي:
 ؛تكنولوجيا المعلومات(تبني أو نشر )من خالل  المهنية األوساط بين والمعارف المهارات تعزيز 
 تم إعالتهم ودعمهم  التطور االقتصادي في المناطق ذات المستوى العالي من الفقر )مثل عدد من

 ؛بدخل من وظيفة(
 ور الظروف االجتماعية أو البيئية؛التأثير االقتصادي لتحسين أو تده 
 )توافر المنتجات والخدمات ألصحاب الدخول المنخفضة )التسعير األفضل. 
 البيئيمؤشرات األداء ثانيا: 

 المتعلق األداء البيئية المؤشرات تغطيو  ،البيئة المؤسسة على تأثيرات لالستدامة البيئي البعد يتناول   
 على عالوة ،(والمخلفات السائلة والنفايات االنبعاثات مثل) والمخرجات ،(والماء والطاقة المواد مثل) بالموارد

 وثيقة المعلومات من وغيرها ،البيئي والتوافق البيولوجي التنوع حيث من األداء المؤشرات تلك تغطي ذلك
ينبغي على المؤسسة عند اإلفصاح عن مؤشرات و  ،والخدمات المنتجات وتأثيرات لبيئيا اإلنفاق مثل الصلة

 :1والمتمثلة فياإلدارة  منهجية عناصر عن أدائها البيئي اإلفصاح بإيجاز
 ؛البيئية النواحي في بأدائها المتعلقة المؤسسة أهداف 
 ؛البيئية ببالجوان المتعلقةها التزامات جميع تحدد والتي لمؤسسةا سياسات 
 ؛المسئوليات توزيع كيفية وتوضيح البيئية، الجوانب نحو التشغيلية المسئولية تتحمل التي المناصب تحديد 
 ؛البيئية بالجوانب يتعلق فيما الوعي وزيادة بالتدريب المتعلقة اإلجراءات 
 باألداء الخاصة الشهادات ئمةوالوقائية باإلضافة لقا التصحيحية واإلجراءات بالمراقبة المتعلقة اإلجراءات 

 ؛والمراجعة التدقيق من منهجيات غيرها أو التوثيق أنظمة أو البيئي
 والفرص المخاطر أهم اإلخفاقات، النجاحات أهموالمتمثلة في  بالسياق المرتبطة اإلضافية المعلومات -

 البيئي. األداء السياسات أو تطوير تطبيق إلى تهدف التي المحورية الستراتيجياتوا ،البيئية
 :2وهيفئات عدة  ىتنقسم مؤشرات األداء البيئي إل

                                                 
 28سبق ذكره، ص ع(، مرجRG إرشادات إعداد تقارير االستدامة ) ةمجموع(، GRIالمبادرة العالمية إلعداد التقارير) 1

2 GRI, Indicateurs et protocoles : Environnement (EN)),versionG3 , Amsterdam,2006,pp7-36 
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 :هذه الفئة من مؤشرين هما تتكون  :المواد −1
 ؛المواد المستخدمة من حيث الوزن أو الحجم -
 .إعادة تدويرها تمنسبة المواد المستخدمة كمواد  -
 :تتمثل مؤشرات هذه الفئة في :الطاقة-2
 للطاقة؛ مباشر والغير االستهالك المباشر -
 ؛وتحسين الكفاءةالطاقة التي تم ترشيدها نتيجة للترشيد  -
تعتمد على الطاقة المتجددة باإلضافة إلى التقليل  والخدمات التيالمبادرات التي تهدف إلى تقديم المنتجات  -

 .)مؤشر إضافي(المبادرات من متطلبات الطاقة كنتيجة لتلك 
 :يليئة فيما تتمثل مؤشرات هذه الف: المياه-3
 ؛المصدر منكمية المياه المسحوبة  -
 ؛مؤشر إضافي()المياه مصادر المياه التي تتأثر بشكل بالغ بعمليات سحب   -
 .مؤشر إضافي()واستخدامها نسبة وإجمالي حجم المياه التي يتم إعادة تدويرها  -
 :هيتضمن هذه الفئة خمس مؤشرات و ت : البيولوجيالتنوع  −4
 بتنوع التي تتمتع المناطق أو المحمية للمناطق لمجاورةا المستأجرة المملوكة أو األراضي احةومس موقع  -

 ؛المناطق المحمية خارج القيمة مرتفع بيولوجي
 المحمية المناطق في البيولوجي بالتنوع المتعلقة والخدمات والمنتجات لألنشطة الهامة اآلثار وصف -

 مرتفع والواقعة خارج نطاق المناطق المحمية؛ بيولوجي بتنوع تتمتع التي األخرى  والمناطق
 ؛مؤشر إضافي()الطبيعية المحافظ عليها أو التي يتم إعادة تأهيلها  المحميات -
المحلية  وأيضا القائمةعدد السالالت المدرجة في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة  -

 .في المناطق المتأثرة بعمل المؤسسة )مؤشر إضافي(للحفاظ على السالالت داخل المحميات 
 المواد إلى باإلضافة الدفيئة الغازات انبعاثات حول مؤشرات االنبعاثات جانب يتضمن : االنبعاثات −5

وتتمثل  الهامة الهوائية االنبعاثات من وغيرها الكبريت وأكاسيد النيتروجين وأكاسيد لطبقةاألوزون، المستنفدة
 في: هذه المؤشرات

  الدفيئة؛ لغازاتل المباشرة وغير المباشرة االنبعاثات إجمالي -
 ؛تم تحقيقها التي التقليل ونسب الغازات الدفيئةانبعاثات  تقليل إلى الرامية المبادرات -
 ؛األوزون  لطبقة المستنفدة المواد انبعاثات -
 .األخرى  ةالهام الهوائية واالنبعاثات الكبريت وأكاسيد النيتروجين أكاسيد -
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 وتتمثل مؤشرا هذه الفئة في:: والصلبة السائلة النفايات-6
 والوجهة؛ النوعية حيث من تصريفها يتم التي المياه كمية -
 ؛الوزن اإلجمالي للنفايات من حيث النوع وطريقة التخلص -
 البالغة الخطر )المواد الكيميائية، الوقود ...(؛ االنسكابات وحجم عدد إجمالي -
المخلفات التي يتم نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو معالجتها والتي تصنف وفقا التفاقيات بازل حجم  -

 ؛على أنها شديدة الخطورة باإلضافة إلى نسبة المخلفات المنقولة التي يتم شحنها دوليا
أثرة بالمؤسسات تحديد حجم ونوع الحماية وقيمة التنوع البيولوجي للمسطحات المائية وأيضا للمحميات المت -

 .التي تقوم بتصريف المياه والسوائل
 تتضمن هذه الفئة مؤشرين هما: المنتجات والخدمات: −7
)استخدام  ذلك تحقيق مدى وتحديد والخدمات للمنتجات البيئية ثاراأل حدة تخفيف إلى الرامية المبادرات -

 المواد، إستهالك الطاقة، االنبعاثات والنفايات(؛
 التي تم استعادتها. بها الخاصة ومواد التعبئة المباعة المنتجات نسبة تصنيف -
 من خالل مؤشرين هما: د:ر البيئي للمو  التقييم-8
 ؛البيئية المعايير باستخدام تدقيقهم تم الذين الجدد للمور دين المئوية النسبة -
 .متخذةال واإلجراءات اإلمداد سلسلة في والمحتملة الفعلية السلبية البيئية اآلثار -
 :والنقل وتتمثل فيمؤشرات خاصة بالتوافق البيئي  أربعتتضمن هذه الفئة  مؤشرات أخرى:-9
 واللوائح للقوانين االمتثال عدم نتيجة المفروضة المالية غير العقوبات عدد وإجمالي للغرامات المالية القيمة  -

 ؛البيئية
 خالل من تسويتها تمت والتي معها التعامل تم تيوال قدمت التي البيئية المتعلقة باالثار الشكاوى  عدد -

 ؛الرسمية الشكاوى  آليات
 في عمليات المؤسسة المستخدمة األخرى  والمواد والبضائع نقل المنتجات عن الناتجة الهامة البيئية ثاراأل  -

 ؛لديها العاملة القوة ونقل

 .نوعها حسب واستثماراتها البيئة حماية مصروفات إجمالي -
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 اعياالجتممؤشرات األداء ا: ثالث
 ومسئولية اإلنسان، المجتمع حقوق  ،العمال متضمنةتم تصنيف مؤشرات األداء االجتماعي الى أربع فئات 

 منهجية عناصر عن بايجازويتعين على المؤسسة عند اإلفصاح عن األداء االجتماعي اإلفصاح  ،المنتج
 : 1هجية اإلدارة فياإلدارة لكل فئة من هذه الفئات وتتمثل عناصر من

 ؛االجتماعي باألداءوالمتعلقة  للمؤسسة المتعددة األهداف 
 ؛بجوانب األداء الجتماعي المتعلقة التزاماتها تحدد التي المؤسسة سياسات 
 االجتماعية؛ للجوانب التشغيلية بالمسئولية المتعلقة المناصب تحديد 
 ؛بالجوانب االجتماعية يتعلق يماف الوعي وزيادة بالتدريب المتعلقة اإلجراءات 
  الخاصة الشهادات قائمة والوقائية. باإلضافة إلى التصحيحية واإلجراءات بالمراقبة المتعلقة اإلجراءات 

 ؛والمراجعة التدقيق منهجيات من غيرها أو التوثيق أنظمة أو االجتماعي باألداء
 والفرص المخاطر اإلخفاقات، أهم النجاحات همبالسياق والمتمثلة في أ  المرتبطة اإلضافية المعلومات -

  األداء االجتماعي. السياسات أو تطوير تطبيق إلى تهدف التي المحورية االجتماعية، واالستراتيجيات
 :والعمل الالئقالممارسات العمالية  مؤشرات-1
 جتماعيةاال المسؤوليات مباشر بشكل توضحان تينداأا على العمل االئق ممارسات مؤشرات تعتمد 

 والسياسة الدولية المؤسسات بخصوص الدولية العمل لمنظمة الثالثي اإلعالن وهماالعمال،  اتجاه للمؤسسات
 (.الجنسيات المتعددة بالمؤسسات الخاصة )اإلرشادات والتنمية االقتصادية التعاون  ومنظمة االجتماعية،

 :2وهيفئات إلى أربع  والعمل الالئقالممارسات العمالية  وتنقسم مؤشرات
 الفئة المؤشرات التالية: وتضم هذه التوظيف: أ

 ؛الجنس والمنطقة ونوع العمرية للمجموعة تبعا   مصنفة   ونسبتهم الموظفين ودوران العاملة القوى  إجمالي -
 إجازة رعاية الطفل، إعالة التقاعد، ملكية  )التأمين، الرعاية الصحية، للموظفين الممنوحة المزايا

 ..(.األسهم..
 تتمثل مؤشرات هذه الفئة في:والعمال:  اإلدارة عالقات ب
 ؛جماعية تفاوض اتفاقيات تشملهم الذين الموظفين نسبة 
 في ذكرها تم قد كانت إذا وما الهامة التشغيلية التغييرات بخصوص اإلخطارات لمدة األدنى الحد 

 .الجماعية االتفاقيات
 :ؤشرات هذه الفئة فيتتمثل مالمهنية:  والصحة السالمة ت
 في تساعد والتي العامل وسالمة صحة إلدارة المشتركة الرسمية اللجان في الممثلة العمل قوة إجمالي نسبة 

 ؛()مؤشر إضافي المهنية والصحة السالمة ببرامج يتعلق فيما النصح وتقديم مراقبة
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 ؛العمل حوادث ددوع مسبق إذن بدون  المتكررة والغيابات واألمراض اإلصابات معدالت 
 ؛العم ال ذوي نسبة اإلصابة المرتفعة أو مخاطر اإلصابة المرتفعة باألمراض المتعلقة بمهنتهم -
 .موضوعات الصحة والسالمة التي تغطيها االتفاقيات الرسمية مع نقابات العم ال -
 تتمثل مؤشرات هذه الفئة في:والتعليم:  التدريب ث
 ؛عمله لطبيعة وفقا موظف لكل عام كل التدريب ساعات معدل 
 ؛(مؤشر إضافي)العمل  على الموظفين قدرة يدعم والذي المستمر والتعليم المهارات إدارة برامج 
 تطورهم. ومدى وأعمالهم ألدائهم منتظمة تقييمات على يحصلون  الذي العمال نسبة 
 :تتمثل مؤشرات هذه الفئة فيالفرص:  وتكافؤ التنوع ج
 التنوع  مؤشرات من وغيرها العمرية والفئة للنوع لفئات وفقا وتقسيم الموظفين الحوكمة هيئات تكوين

 ؛)الجنسية، األصل، العقيدة، اإلعاقة(
 الوظيفة نفس فى بالنساء األساسية للرجال بالمقارنة الرواتب معدل. 
 :ينمؤشر ال: من خالل الموردين فيما يتعلق بممارسات العمالة تقييم-ح
 ؛العمالة ممارسات معايير باستخدام تدقيقهم تم الذين الجدد للموردين مئويةال النسبة -
 .ثار الهامة السلبية الفعلية والمحتملة لممارسات العمالة في سلسلة اإلمداد واإلجراءات المتخذةاأل -
 الشكاوى المتعلقة بممارسات العمالة: أليات-خ
 خالل من تسويتها تمت والتي معها التعامل تم لتيوا قدمت التي العمالة ممارسات حول الشكاوى  عدد -

 .الرسمية آليات الشكاوى 
2 :مؤشرات حقوق االنسان 

 حقوق االنسانقضايا تؤثر بها المؤسسة على  واألنشطة التيمؤشرات األداء لحقوق اإلنسان التأثيرات  تغطي
وتعتمد ، (ري، وحقوق الشعوب األصليةية، عمالة األطفال، العمل الجب)المساوات وعدم التمييز، الحرية النقاب

اإلعالن العالمي  وبصفة أساسيةبها دوليا  والمبادرات المعترفمؤشرات األداء هذه على المواصفات  أبعاد
 :1وتتمثل مؤشرات األداء المتعلق بحقوق االنسان فياإلنسان،  حقوق حول لألمم المتحدة 

من بنود حقوق اإلنسان أو تلك التي تخضع لتقييم حقوق التي تتض االستثمار اتفاقيات عدد وإجمالي نسبة ˗
 ؛اإلنسان

 حقوق  بجوانب تتعلق التي اإلنسان حقوق  إجراءات أو سياسات على الموظفين تدريب ساعات إجمالي -
 ؛المدربين للموظفين المئوية النسبة فيه بما بالعمليات، الصلة ذات اإلنسان

 التصحيحية واإلجراءات ،ون، الجنس، الدين، التوجه السياسي(العرق، الل) التمييز حوادث عدد إجمالي -
 ؛المتخذة

                                                 
1GRI, Indicateurs et protocoles: Droits de l’Homme (HR),versionG3 , Amsterdam,2006,p1-8  
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 كبير، لخطر الجماعي والتفاوض الرأي حرية ممارسة في الحق خاللها يتعرض قد التي المحددة العمليات -
 الحقوق؛ هذه لدعم المتخذة واإلجراءات

 المتخذة واإلجراءات طفال بهاالتي تم تحديد احتمال وجود خطر واضح لحوادث تشغيل األ العمليات -
 ؛األطفال عمالة على القضاء في للمساهمة

 للمساهمة المتخذة واإلجراءات والجبرية القسرية العمالة لقضية بالغة مخاطر على تنطوي  التي العمليات -
 ؛عليها القضاء في
 ذات اإلنسان حقوق  نببجوا يتعلق فيما وإجراءاتها ؤسسةالم لسياسات وفقا المدربين األمن موظفي نسبة -

 إضافي(؛ )مؤشر هابعمليات الصلة
 حيالها؛ المتخذة واإلجراءات األصليين المواطنين لحقوق  االنتهاكات حوادث عدد إجمالي -
 ؛اإلنسان حقوق  معايير باستخدام تدقيقهم تم الذين للمور دين المئوية النسبة -
 ؛المتخذة واإلجراءات اإلمداد سلسلة في لةوالمحتم الفعلية الهامة السلبية اإلنسان حقوق  ثارأ -
 خالل من تسويتها تمت والتي معها التعامل تم والتي قدمت التي اإلنسان حقوق  بأثار المتعلقةالشكاوى عدد -

 .الرسمية الشكاوى  آليات
 المجتمعي: األداء مؤشرات ˗3

 واإلفصاح عن داخلها ملتع التي المجتمعات على تأثيرات المؤسسات على المجتمع أداء مؤشرات تركز
والتوافق وضع السياسة العامة  والمشاركة فيوالفساد  الرشوة بعمليات المرتبطة بالمخاطر المتعلقة المعلومات

 : 1األداء المجتمعي في وتتمثل مؤشرات .والقواعدالقوانين  مع
 على وإدارتها مؤسسةال عمل تأثيرات تقييم على تعمل التي والممارسات البرامج ومجال وفعالية طبيعة -

  ؛المجتمع
 ؛المحلية المجتمعات على السلبية الكبيرة الفعلية والمحتملة األثار ذات عملياتالتحديد  -
 الهامة والمخاطر المئوية ونسبتها بالفساد المتعلقة المخاطر لتقييم خضعت التي العمليات عدد إجمالي -

 ؛تحديدها تم   التي
 الفساد؛ مكافحة إلى الرامية وسياساتها المؤسسة إلجراءات اوفق المدربين الموظفين نسبة -
 ؛المتخذة واإلجراءات المؤكدة الفساد وقائع -
 ؛المؤسسات المعنية بالدولةية والسياسيين و العينية لألحزاب السياسإجمالي قيمة المساهمات المالية و  -
الموضوعة بشكل أساسي بهدف تنظيم  إجمالي اإلجراءات المتخذة في إطار القوانين القومية أوالدولية -

 ؛السلوك غير التنافسي ومكافحة االحتكار والممارسات االحتكارية
 ؛والقوانين للتشريعات االمتثال عدم نظير المالية غير العقوبات عدد وإجمالي الكبيرة للغرامات المالية القيمة -

                                                 
1 GRI, Indicateurs et protocoles: Société (SO),versionG3 , Amsterdam,2006. 
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 ؛المجتمع على التأثير رمعايي باستخدام تدقيقهم تم الذين للمور دين المئوية النسبة -
 ؛المتخذة واإلجراءات اإلمداد سلسلة في المجتمع على والمحتملة الفعلية السلبية ثاراأل -
 خالل من تسويتها تمت والتي معها التعامل تم والتي قدمت التي المجتمع على ثاراأل بصدد الشكاوى  عدد -

 .الرسمية الشكاوى  آليات
 المنتج مؤشرات أداء مسئولية ˗4

 والسيما المستهلكينارة الخدمات والمنتجات على العمالء و تأثيرات إد المنتج مسئولية أداء مؤشرات تتناول
تتمثل مؤشرات و  .والتسويق والخصوصية التجارية والعالمات والمعلومات والسالمة بالصحة المتعلقة التأثيرات

 :1مسئولية المنتج في
 لتطويرها وذلك والسالمة الصحة على والخدمات المنتجات أثار يمتقي خاللها يتم التي الحياة دورة مراحل ˗

 ؛اإلجراءات تلك تشملها التي والخدمات المنتجات تصنيفات نسبة إلى باإلضافة
 للمنتجات والسالمة بالصحة المتعلقة باآلثار الخاصةوالقوانين اللوائح  مع التوافق عدم حاالت عدد إجمالي ˗

 ؛والخدمات
 المعلومات تقديم ينبغي التي والخدمات المنتجات ونسبة والخدمات بالمنتجات الخاصة المعلومات نوع ˗

 ؛عنها
 والخدمات المنتجات بمعلومات المتعلقة الطوعية والقواعد للتشريعات االمتثال عدم حوادث عدد إجمالي -

 ؛عليها الملصقات ووضع
 ؛العميل رضاء مدى تقيس التي ستقصاءاتاإل نتائج وتشمل العميل احتياجات بتلبية المتعلقة الممارسات ˗
 ؛والرعاية والترويج اإلعالن وتشمل التواصل التسويقيب المتعلقة واللوائح والمعايير للقوانين الخضوع برامج ˗
 ؛العميل خصوصية بخرق  الخاصة المثبتة الشكاوى  عدد إجمالي ˗
 والخدمات المنتجات وفيربت الخاصة واللوائح بالقوانين اإللتزام لعدم الكبيرة للغرامات النقدية القيمة ˗

 .واستخدامها
مما سبق يتضح لنا أن المبادرة العالمية إلعداد التقارير اجتهدت في توفير إطار موحد لإلفصاح عن    

ات المصلحة، في شكل تقرير يمكن قراءته قراءة موحدة من طرف كل األطراف ذ ،المسؤولية االجتماعية
ومؤشرات للقياس تسمح بالحكم على أداء المؤسسة في  ،عناصر معيارية لإلفصاحوذلك من خالل توفير 

الح الجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية، وقياس مدى استجابة المؤسسة لتوقعات أصحاب المص
 ، تمتاز عناصر اإلفصاح المعيارية بالوضوح والدقة، ويمكن تطبيقها من طرف جميع المؤسساتالمختلفة

                                                 
1GRI, GRI et ISO26000, pour une utilisation conjointe des lignes directrices du GRI et de l’ISO26000, 

Amsterdam, 2010, p12 
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مهما كان حجمها، نوعها أو النشاط الذي تمارسه، كما تسمح باجراء مقارنات مرجعية  حاء العالم،عبر أن
 .لنفس المؤسسة أو حتى بين مختلف المؤسسات بهدف التطوير والتحسين المستمر
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 خالصة

 ، واللذان أصبحاية االجتماعيةاإلفصاح عن المسؤولالقياس و استهدفنا من خالل هذا الفصل إبراز أهمية    
يشكالن تحديا كبيرا أمام المؤسسات وخاصة تلك التي تتخذ قدرا من هذه المسؤولية، مما أدى إلى ضرورة 

تسمح بترجمة أدوات تقليدية كمحاسبة المسؤولية االجتماعية إلى أدوات حديثة  تطوير أدوات القياس من
وغير المالي، كلوحة القيادة المتوازنة،   رات األداء الماليمؤش استراتيجية المؤسسة إلى مجموعة متناسقة من

قد حاول العديد من الباحثين استعمال هذه األخيرة في تطبيق استراتيجيات المسؤولية االجتماعية من خالل و 
بقياس والتي تسمح  ،أطلقو عليها اسم لوحة القيادة المتوازنة المستدامةمج األبعاد البيئية واالجتماعية حيث د

 األداء باالعتماد على مؤشرات اقتصادية، بيئية واجتماعية. 
إلى  ،عن هذا األداء االختالف في تحديد قائمة موحدة لمؤشرات قياس األداء ومن ثم اإلفصاحوقد أدى    

وجود اختالف في المعلومات المقدمة ومن ثم صعوبة المقارنة بينها، مما أدى إلى ضرورة وجود إطار موحد 
به المبادرة العالمية إلعداد وهذا ما بادرت  بينها،صاح يسمح بتوحيد المعلومات وتيسير إمكانية المقارنة لإلف

 تقاريرواعداد االفصاح عن المسؤولية االجتماعية مجال  أنجحها فيتعد من أهم األطر و التقارير والتي 
 بالدقة، الجودة والمصداقية. تتسمالخاصة بهذه األخيرة، 
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:تمهيد  

بعد معالجة موضوع بحثنا في شقه النظري بالرجوع إلى مختلف األدبيات النظرية ذات الصلة بموضوع    
في واقع سقاط الدراسة النظرية سنحاول من خالل الجانب التطبيقي إاإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية، 

 الجزائرية. ةالدراسة الميدانية بدراسة حالة بعض المؤسسات االقتصادي

وجب علينا اختيار بعض  ،باعتبار أن دراستنا تناولت موضوع اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعيةو    
المفهوم، لم هذا لها دراية بمعاعلى األقل  وأ ،المسؤوليةهذه من  تلتزم بقدر المؤسسات االقتصادية التي

الجزائرية التي أعلنت عن رغبتها الصريحة في االقتصادية نا إلى اختيار بعض المؤسسات وبالتالي فقد لجأ
المعهد الجزائري  أطلقهما ين اللذانالمشروعفي  شاركةمن خالل الم ،تبني مفهوم المسؤولية االجتماعية

في كل من مشروع المسؤولية االجتماعية لمنطقة الشرق  والمتمثالنفي هذا المجال، (  IANOR)للتقييس 
لمواصفة القياسية الجزائرية حول تطوير دليل إرشادي ل ، ومشروع ((RSMENAاألوسط وشمال إفريقيا 

  . (NA-ISO26000)المسؤولية االجتماعية 

في الجزائر من خالل  للمؤسسات الوقوف على واقع المسؤولية االجتماعيةسنحاول من خالل هذا الفصل    
وهذا كمبحث  أعاله المشروعين المذكورينبما في ذلك  ،الجزائرية في هذا المجال لمختلف المبادرات التطرق 

اإلطار المنهجي للدراسة باإلضافة إلى التعريف بالمؤسسات الستعراض المبحث الثاني  وقد خصصنا، أول
استراتيجية  فسنحاول من خالله الوقوف على مدى تطابق مبررات اختيارها، أما المبحث الثالثو محل الدراسة 

 المؤسسات محل الدراسة وأبعاد المسؤولية االجتماعية.
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في الجزائر للمؤسسات المسؤولية االجتماعية واقع المبحث األول:  

وعن طريق أدواتها ليات والمبادرات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية، وفقا لآل   
من أجل الحفاظ على التوازن بين  ،التخطيطية، قامت الجزائر بدمج بعد االستدامة في سياساتها الوطنية

البيئة، كما أن الجزائر كانت طرفا فاعال  والحفاظ على والتنمية االقتصاديةمتطلبات العدالة االجتماعية 
للمساهمة في تنفيذ مختلف المعاهدات واالتفاقيات التي اعتمدها المجتمع الدولي بهدف تحقيق التنمية 

 المستدامة. 

من الناحية العملية هناك التزام حقيقي من طرف الحكومة الجزائرية إلدارة مسؤولة اجتماعيا فضال عن و    
والعديد من البرامج التي أطلقت في  ،دية، والتي تترجم من خالل اإلطار التشريعي والمؤسسيالشؤون االقتصا

من باإلضافة إلى اتخاذ مجموعة الطاقات المتجددة ومكافحة الفساد، إطار الحفاظ عل البيئة وتعزيز 
الجزائرية عن  بعاد المسؤولية االجتماعية من طرف المؤسسات االقتصاديةالمبادرات التي ترمي إلى دمج أ

 طريق اتباع نهج ثالثي األبعاد يجمع بين االعتبارات االقتصادية، االجتماعية والبيئية.

 المطلب األول: االلتزامات الدولية والوطنية للجزائر في مجال المسؤولية االجتماعية

بالبيئة والتنمية المنظمات الدولية المعنية فاوض في مؤتمرات األمم المتحدة و منذ بداية عمليات الت   
عطت مكانة بارزة للقضايا البيئية واالجتماعية في رسم ، وأ بهذا المفهوم، كثفت الجزائر اهتمامها المستدامة

حيث قامت بنص العديد من القوانين واللوائح في مجال حماية البيئة، تنظيم عالقات  ،السياسات المجتمعية
م حقوق االنسان ومكافحة الفساد، والمصادقة على االتفاقيات العمل، الصحة والسالمة المهنية للعمال، احترا

سنحاول استعراض اهم االلتزامات الدولية والوطنية للحكومة  من خالل هذا المطلب ذات الصلة،الدولية 
 الجزائرية في مجال المسؤولية االجتماعية.

 الدولية االلتزاماتأوال: 

 المسؤولية االجتماعية يمكن تلخيصها في الجدول الموالي: أهم االلتزامات الدولية للجزائر في مجال   
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 عليها من طرف الجزائرالمصادق : االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية (1-3)جدول ال

مجال المسؤولية 
 االجتماعية

 تاريخ التوقيع عنوان االتفاقية

 
 المجال البيئي

 09/06/1993  المناخ ن تغييربشأ المتحدة األمم تفاقيةا

 14/08/1995 اتفاقية التنوع البيولوجي بريوديجانيرو

 22/05/1996 باريس التصحر مكافحة اتفاقية

 16/02/2005 (االنضمامبروتوكول كيوتو )

مجال حقوق 
 العمال

االتفاقيات الرئيسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية بشأن المبادئ 
 :وهيفي العمل  ةوالحقوق األساسي

 اتفاقية العمل الجبري؛ -
 اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق النقابي؛ -
 ؛التنظيم والمفاوضة الجماعيةاتفاقية  -
 اتفاقية المساواة في األجور؛ -
 اتفاقية الغاء العمل الجبري؛ -
 ؛االتفاقية المتعلقة بالتمييز-
 الحد األدنى لسن العمل؛ -
 أشكال عمالة األطفال.اتفاقية أسوأ  -

1962-2001 

مجال حقوق  
 االنسان

 14/02/1972 أشكال التمييز العنصري  جميعاالتفاقية الدولية للقضاء على  

 01/03/1987 فريقي لحقوق اإلنسان والشعوبالميثاق اإل

 12/09/1989 االجتماعية والثقافية الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية،التعهد 

 22/05/1996 التمييز ضد المرأة  القضاء على جميع أشكالاتفاقية 

 04/12/2009 المعوقيناتفاقية حقوق األشخاص 

مجال التنمية 
 المستدامة

 2015-2000اإلنمائية لأللفية  فاألهدا
 2030-2015أهداف التنمية المستدامة 

2000 
2015 

 ISO 1976االنضمام للمنظمة الدولية للتقييس  مجال التقييس 

 www.rsealgerie.orgالمرجع: من إعداد الباحثة باالعتماد على الموقع 

 

 

http://www.rsealgerie.org/
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 الوطنية االلتزاماتثانيا: 

المتعلقة بالمسؤولية الوطنية باإلضافة إلى االلتزامات الدولية قامت الجزائر باتخاذ مجموعة من اإلجراءات    
 االجتماعية يمكن تلخيصها في الجدول الموالي: 

 (: أهم اإلجراءات الوطنية المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية2-3) جدولال

مجال المسؤولية 
 االجتماعية

 تاريخ اإلطالق اإلجراءات

 2001 البيئة التهيئة العمرانية و تأسيس وزارة  مجال البيئة

 2001  حالة ومستقبل البيئةالتقرير الوطني حول 

 PNAE-DDخطة العمل الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة 

2002/2012 
2002 

 (2013-2003)برنامج التكيف مع تغيير المناخ 

  (2050-2015)وقد تم تعويضه بمخطط المناخ 
2003 

 2010 (SNAT / 2010-2030)البرنامج الوطني للتخطيط العمراني 

 / PNDER)البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة 

2011-2030) 
2011 

البيئة الجائزة الوطنية لحماية  2015 

 الهيئات:
 المتجددة؛ اتمركز تنمية الطاق -
 المستدامة؛ المجلس األعلى للبيئة والتنمية -
 ؛لنفاياتل وكالة الوطنيةال -
 المستدامة؛والتنمية المرصد الوطني للبيئة  -
 البيئي؛ المعهد الوطني للتدريب -
 األنظف؛ المركز الوطني لتكنولوجيات اإلنتاج -
 بيولوجية؛تنمية الموارد الالوطني ل مركزال -
 ؛الوكالة الوطنية لتغير المناخ -
 ؛المفوضية الوطنية للساحل -

 
1988 
1996 
2002 
2002 
2002 
2002 
2005 
2007 
2007 
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 اإلطار التعاوني:
جمعية وطنية تنشط في مجال  32جمعية محلية و 917 -

 ؛حماية البيئة
 .(APOCE)جمعية حماية وتوجيه المستهلك وبيئته -

 
 

2011 

 :والتنظيمياإلطار التشريعي 
تم اصدار العديد من القوانين والمراسيم خاصة منذ عام 

 :فيمايلي ونذكر أهمها 2001
 ومراقبتها النفايات بتسيير متعلق 01-19 رقم قانون  -
 ؛إزالتهاو 

 المستدامة والتنمية بالتنمية متعلق 01-20قانون رقم  -
 ؛اإلقليمية

 ؛الساحل وتعزيز بحماية تعلقم 02-02قانون رقم  -
 التنمية إطار في البيئة بحماية تعلقم 03-10قانون رقم  -

 ؛المستدامة
 ؛بالصيد متعلق 07-04قانون رقم  -
 وادارة الرئيسية المخاطر بمنع متعلق 04-20قانون  -

 في إطار التنمية المستدامة؛ الكوارث
 ؛المياه حول 05-12قانون رقم  -
 بعض على والحفاظ بحماية متعلق 06-05قانون رقم  -

 المهددة باالنقراض. الحيوانات

 
 
 

2001 
 

2001 
 
 

2002 
2003 

 
2004 
2004 
 
 

2005 
2006 

 ل:العام حماية قوانين مجال حماية العمال
 وتتمثل أهم قوانين العمل وحماية العامل في الجزائر في:

 يتعلق بعالقات العمل؛ 11-90 قانون  -
 ؛يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 14-90قانون  -
يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في  02-90قانون  -

 ؛العمل وتسويتها وممارسة الحق في االضراب
يتعلق بكيفية معالجة النزاعات الفردية في  04-90قانون  -

 العمل.

 
1990 
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مجال حماية 
 المستهلك

  القوانين:
بحماية المستهلك في  من أهم القوانين والمراسيم المتعلقة

 الجزائر نذكك:
 ؛المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 02-89قانون  -
 وقمع الجودة مراقبةب المتعلق 39-90المرسوم التنفيذي  -

 ؛الغش
 المنتوجات بضمان المتعلق 266-90المرسوم التنفيذي  -

 ؛والخدمات
 المنتوجات بوسم المتعلق 366-90المرسوم التنفيذي  -

 .غذائيةالمنزلية الغير 
 قمع الغش.والمتعلق بحماية المستهلك و  09-18قانون رقم  -

 المستهلك: حماية في المختصة الهيئات
 المستهلك؛ لحماية الوطني المجلس -
 .المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم -

 
 
 

1989 

 

1990 

 

 

 

1990 

 

 

1990 

 

 

          2018 

 

 

1992 

2003 

 1998 (IANOR)انشاء المعهد الجزائري للتقييس  مجال التقييس

مجال الحوكمة 
 والشفافية

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد -
 الوطنية لمكافحة الفساد ةالهيئ -

2004 
2012 

 :من إعداد الباحثة باالعتماد على

Benzerroug Ramzi Mourad, La responsabilité sociale des entreprises : État des lieux et réalité algérienne, 

MÂAREF Revue académique, université Bouira, numero22, juin 2017, p11-13 

يتضح أن الدولة الجزائرية أعطت االهتمام الكافي للجانب التشريعي فيما يتعلق بدمج أبعاد  مما سبق   
من خالل سن القوانين والتشريعات  ،التنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية على المستويين الكلي والجزئي

 . والسهر على احترامها المتعلقة بالجانبين البيئي واالجتماعي

ي: مبادرات دمج المسؤولية االجتماعية في المؤسسات االقتصادية الجزائريةالمطلب الثان  

حاليا في الجزائر هناك اهتمام متزايد بالقضايا البيئية واالجتماعية وضرورة أخذها بعين االعتبار من     
يتجلى ذلك من خالل بعض المبادرات التي تبنتها  ،طرف المؤسسات االقتصادية عند ممارسة أنشطتها

 :والمتمثلة في في هذا المجال، الجزائر

 ؛RSMENAالمسؤولية االجتماعية لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا  مشروع  -
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 ؛في الجزائر مؤسساتالموقع االلكتروني حول المسؤولية االجتماعية لل  -
 وفقا للمواصفة المسؤولية االجتماعيةلتقييم المؤسسات االقتصادية في مجال دليل ارشادي تطوير   -

دعم الحكامة السياسية  برنامج من خالل ،NA-ISO26000 الجزائرية حول المسؤولية االجتماعية
تنفيذ اتفاق الشراكة  إطارفي  الممول من طرف االتحاد االوروبي SPRING واالقتصادية في الجزائر

 . بين الجزائر واالتحاد األوروبي

مساعدة المؤسسات االقتصادية الجزائرية على دمج قضايا المسؤولية دعم و هذه المبادرات إلى  وتهدف كل   
 االجتماعية.

 RSMENAالمسؤولية االجتماعية لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا  مشروع: أوال

هو مشروع دعم ومرافقة لتشجيع  ،وشمال افريقيامشروع المسؤولية االجتماعية لمنطقة الشرق األوسط     
نطقة الشرق األوسط وشمال في م   ISO26000اعتماد واستخدام المواصفة القياسية للمسؤولية االجتماعية 

 لوكالة السويدية للتنمية الدوليةطرف ا وتمويله من ISO للتقييس دوليةمن طرف المنظمة ال افريقيا، تم اعتماده
SIDA . 

من خالل دمج مبادئ  ،المساهمة في تبني استراتيجية التنمية المستدامةالهدف من المشروع هو    
شمل المشروع ثمانية دول هي: و  ،الشرق األوسط وشمال افريقياطقة وممارسات المسؤولية االجتماعية في من

ثالث سنوات من ، وقد حددت فترة المشروع ب1، مصر، العراق، األردن، لبنان، المغرب، تونس وسوريارالجزائ
  .2014 إلى 2011

 :2يما يل شاركةفي الدول الم RSMENAمن بين أهم النتائج التي حققها مشروع     

وكيفية  ISO26000خبير في الدول المشاركة في المشروع حول ماهية المواصفة القياسية  109تدريب  -
 تطبيقها؛

مشارك في المناسبات والتظاهرات التحسيسية في مجال المسؤولية االجتماعية  4600أكثر من  -
 على وجه الخصوص، والتي تم تنظيمها من طرف الدول المشاركة؛ ISO26000والمواصفة القياسية 

 ؛ISO6000مؤسسة للمشاركة في المشروع وتطبيق المواصفة القياسية  91تم اختيار  -

                                                           
1 Organisation internationale de normalisation, Les bénéfices d’ISO 26000 Projet SR MENA: Études de cas, 
Genève Suisse, juin 2016, p4, disponible sur le site .
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/fr/srmena_factsheets.pdf  consulté le 12/04/2017. 
2 Ibid,p5-6. 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/fr/srmena_factsheets.pdf
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الدول المشاركة عن طريق االجتماعات الدورية واللجان المشتركة  لية لتبادل الخبرات بينانشاء آ -
 المحرز في المشروع. مللتنسيق ومراجعة التقد

ترأس  والذي ،IANORمن طرف المعهد الجزائري للتقييس  RSMENAفي الجزائر تم اعتماد مشروع     
فضال عن استعراض  ،في البلد اللجنة التوجيه الوطنية والتي يكمن دورها في ضمان السير الحسن للمشروع

 التقدم المحرز في مجال المسؤولية االجتماعية وتقديم تقارير دورية للمنظمة الدولية للتقييس.

والتي استفادت من  ،مؤسسة جزائرية للمشاركة في المشروع 18وقد قام المعهد الجزائري للتقييس باختيار     
عية ضمن استراتيجيتها ودمج المسؤولية االجتما ،ISO26000الدعم والمتابعة لتطبيق المواصفة القياسية 

 :RSMENAوالجدول الموالي يوضح المؤسسات الجزائرية المشاركة في مشروع وعملياتها، 

 RSMENAالمؤسسات الجزائرية المشاركة في مشروع (: 3-3جدول رقم)ال

 قطاع النشاط المؤسسة سنة التبني 
2011 

 
 

 NCA ROUIBAمؤسسة التعليب الجزائري الجديد رويبة  -
)مركز الدراسات والخدمات  CETIMالمختبر العمومي  -

 التكنولوجية لصناعة مواد البناء(

 الصناعة الغذائية
 صناعة مواد البناء

2012 

 
 
 
 
 
 

 CEVITALالمؤسسة الخاصة سفيتال  -
)المؤسسة الوطنية لخطوط  ENACالمؤسسة العمومية  -

 األنابيب(
  CONDORالمؤسسة الخاصة كوندور  -
)المؤسسة الجزائرية  SASACEالمؤسسة الخاصة  -

 لصناعة االكياس(
 ETRHB-HADDADالمؤسسة الخاصة  -
 ALGERIE المؤسسة العمومية اتصاالت الجزائر -

TELECOM 

 الصناعة الغذائية
 صناعة األنابيب

 
 ليةالصناعة الكهرومنز 

  صناعة أكياس التغليف
 

 البناء واألشغال العمومية
 الخدمات

 GROUPE SAIDALالمؤسسة العمومية مجمع صيدال - 2013
مؤسسة المياه والصرف ) SEALLالمؤسسة العمومية  -

 الصحي للجزائر(
  COSIDER-ALREMالمؤسسة العمومية  -
 SOCOTHYDالمؤسسة العمومية  -

 الصناعة الصيدالنية
 توزيع المياه 

 
 البناء واألشغال العمومية

 الصناعة الصيدالنية
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الوطنية للمراقبة  )المؤسسة CTTPالمؤسسة العمومية  -
 التقنية لألشغال العمومية(

  HYDRO AMENAGEMENTالوطنية  ةالمؤسس -
 

 لألشغالالمراقبة التقنية 
 العمومية

 التوزيع و الصناعة 

2014 

 
 
 

 SARLالشركة ذات المسؤولية المحدودة  -
MULTICATERING  

 AMIMER ENERGIEالمؤسسة الخاصة  -
 ORIFLAMEالمؤسسة الخاصة  -
  NAFTALالمؤسسة العمومية  -

 الخدمات
 

 الصناعة 
 التوزيع
 التوزيع

 المرجع: من إعداد الباحثة باالعتماد على الموقع

http://www.ianor.dz/Site_IANOR/ISO%2026000.php?id=5,consulté le 22/05/2017 

 :1في الجزائر في RSMENA وتتمثل النتائج التي حققها مشروع    

 ؛ISO26000تعزيز القدرات الوطنية البشرية والمؤسسية لتطبيق المواصفة  -

موظف في المؤسسات المعنية  250وتدريب أكثر من  ،في مجال المسؤولية االجتماعية خبير 16تكوين  -
 ؛بالمشروع

 ؛المستوى الوطني ىتظاهرات تحسيسية عل 7التوعية والتحسيس بأهمية المسؤولية االجتماعية من خالل  -

عن طريق  ISO26000الدعم والمرافقة للمؤسسات المشاركة لمساعدتهم على تطبيق المواصفة القياسية  -
 ؛يبية من طرف الخبراءدورة تدر  70تنظيم 

 ؛تبادل الخبرات في مجال المسؤولية االجتماعية بين الجزائر والدول األخرى  -

في مشاريع أخرى حول المسؤولية االجتماعية فضال عن انشاء منصة الكترونية  خبراء جزائريين 9مشاركة  -
 جزائرية خاصة بالمسؤولية االجتماعية.

 ،مؤسسة جزائرية 18من بين ف ،المشروعللنتائج المحققة من طرف المؤسسات المشاركة في أما بالنسبة   
 يةوتبني استراتيج ،اختارت منظمة التقييس الدولية أحسن مؤسستين استطاعتا التقدم وااللتزام بالمشروع

وهما كل من المؤسسة الجزائرية لصناعة األكياس  ،ISO26000المسؤولية االجتماعية وفقا للمواصفة القياسية 
SASACE ومؤسسة التعليب الجزائري الجديد  ،(-1-)الملحق رقمNCA ROUIBA (-2-رقم )الملحق. 

                                                           
1 Organisation internationale de normalisation, Les bénéfices d’ISO 26000 Projet SR MENA: Études de cas, 

op.cit, p7. 
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 في الجزائرللمؤسسات اإللكتروني حول المسؤولية االجتماعية  الموقع: ثانيا

ملحوظ، ولكن التزال الرؤية محدودة وغير بشكل في الجزائر للمؤسسات تتطور المسؤولية االجتماعية    
لهذا بادر كل من المعهد  ،تنفيذ هذه المسؤوليةمتطلبات واضحة بالنسبة للمؤسسات فيما يتعلق بشروط و 

 ،(ORSE) مؤسساتمرصد المسؤولية االجتماعية للو ( Hawkama El Djazaïrالجزائري لحوكمة المؤسسات )
بإنشاء موقع الكتروني مجاني ومتاح للجميع ، بدعم من طرف شركاء من القطاعين العام والخاص

(www.rsealgerie.org)  األطر المعيارية الدولية واإلقليمية بتعريف الإلى ، يهدف هذا الموقع 2014في مارس
التنمية ب المتعلقة محليةوال دوليةوالمبادرات ال ،مؤسساتوير المسؤولية االجتماعية للالتي تسهم في تط

 . االجتماعية في مجال المسؤوليةالجزائرية باإلضافة إلى نشر أفضل الممارسات  ،المستدامة وأهدافها

 :1ثالث مستويات من المعلومات تتمثل في في الجزائرللمؤسسات المسؤولية االجتماعية  موقعيقدم    

الدولية  مبادراتالب : ويتعلق هذا الجزءعلى المستوى الدولي مؤسساتاالجتماعية لل المسؤولية -1
منظمة التعاون والتنمية في  الدولية،منظمة العمل  المتحدة،)األمم  كل منمثل مبادرات  واإلقليمية

عى التي تسو ، إلخ(...األوروبي،لدول العربية، االتحاد الميدان االقتصادي، االتحاد األفريقي، جامعة ا
الدولية  باإلضافة إلى المواصفات والمعايير مؤسسات،المسؤولية االجتماعية لل مفهوم تطويرإلى 

 بهدف استخدامه للمؤسساتالذي يمكن و  ،ISO 26000معيار الخاصة بالمسؤولية االجتماعية مثل 
 تنظيم وإضفاء الطابع الرسمي على إجراءات المسؤولية االجتماعية الخاصة بها.

اللوائح والمبادرات  عن نظرة عامة قسم: يقدم هذا الفي الجزائر مؤسساتاالجتماعية لل المسؤولية -2
، باإلضافة إلى في الجزائر والتنمية المستدامة لمؤسساتالمسؤولية االجتماعية لالمتعلقة ب الوطنية

كما يتم من خالل  في الجزائر، للمؤسساتالمسؤولية االجتماعية بلجهات الفاعلة المعنية توضيح ا
 دراسات حول المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة.هذا الجزء نشر ال

: يحاول الموقع من خالل لمؤسسات الجزائرية في مجال المسؤولية االجتماعيةالجيدة ل الممارسات -3
 ،االجتماعيةلمؤسسات الجزائرية في مجال المسؤولية إلقاء الضوء على الممارسات الجيدة لهذا القسم 
 ،السياق والقضايا من حيث تقديم الممارسات الجيدة عبر اإلنترنتب مؤسساتالفرصة لل حيث يتيح

من  مؤسسةتصف الممارسات الجيدة إجراءات الو  ،والنتائج تعبئة الموارد، األهداف ات،العملي عرض
ع المحلي والتنمية حيث الحوكمة وحقوق اإلنسان والعالقات وظروف العمل والبيئة ومشاركة المجتم

 .المحلية

 

                                                           
1http://www.rsealgerie.org/fr/pourquoi_un_site_rse_algerie-63.html consulté le 12/05/2017  

http://www.rsealgerie.org/fr/pourquoi_un_site_rse_algerie-63.html
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 االتحاد األوروبية بين الجزائر و تنفيذ اتفاق الشراك إطارفي  SPRING برنامجثالثا: 

بعد  ،2013رسميا في ديسمبر  SPRING الحكامة االقتصادية والسياسية في الجزائردعم  برنامج إطالقتم    
اتفاق برنامج تنفيذ  إطارفي  ،واللجنة األوروبيةالتوقيع على اتفاقية التمويل بين كل من وزارة التجارة الجزائرية 

 بين الجزائر واالتحاد األوروبي. الشراكة

ودعم عالم االعالم  ،يهدف البرنامج إلى مرافقة ودعم الجزائر لتحسين الحوكمة السياسية واالقتصادية    
 18إلى  2013ديسمبر  19سنوات(، أي من  6شهرا )72 ـ:ددت فترة تنفيذ البرنامج بوقد ح   ،والمجتمع المدني

 :1وقد تضمن البرنامج مجموعة من المشاريع واألنشطة تندرج ضمن ثالث عناصر كمايلي ،2019ديسمبر 

 تحسينو  تعزيز الحكم الديمقراطي، الفسادمكافحة ويتم ذلك من خالل تعزيز الحوكمة السياسية:  -1
 ة ويتضمن هذا الجزء تنفيذ المشاريع التالية:الوصول إلى القانون والعدال

هو تعزيز قدرة  المشروعالغرض من : دعم المكتب المركزي لقمع الفساد في الجزائرمشروع  -
  مكافحة الفساد.خصوصا فيما يتعلق بتحقيقات  ،المسؤولين والمديرين التنفيذيين للمكتب

دعم  الهدف من المشروع هو في الجزائر: الفساددعم الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة مشروع  -
 .الفساد والوقاية من وتعزيز أنشطة خدمات الهيئة في إطار سياسة منع

يهدف هذا : تشاركيةطية المحلية الالمحلية لتنفيذ الديمقرا جماعاتدعم وزارة الداخلية والمشروع  -
الديمقراطية تحقيق تخصيصها ألدوات  في المحلية جماعاتوالالداخلية المشروع إلى دعم وزارة 

والممثلين المحليين المنتخبين والجهات  الموظفينمن خالل تدريب  ،المحلية القائمة على المشاركة
 الفاعلة في المجتمع المدني.

االجتماعية للمنظمات مسؤولية الو ، السياسة المالية من خالل استهدافتعزيز الحوكمة االقتصادية:  -2
 ويتضمن هذا الجزء تنفيذ المشاريع التالية:

 القضائية لتنفيذفي األمور المتعلقة بالرقابة  مجلس المحاسبةلتعزيز القدرة المؤسسية ل التوأمة عقد -
اإلدارية والمالية  تحسين جودة الحوكمةمساهمة في والذي يهدف لل :وجودة اإلدارة قانون المالية

التحكم في إدارة القطاع و للرقابة وكذلك تعزيز النظام العام  ،للدولة الجزائرية واإلصالحات الجارية
 العمومي. 

: الهدف من المشروع أداء المفتشية العامة للماليةورفع تحسين لمساهمة في ل التوأمةمشروع عقد  -
 مراقبة التسيير واألداء. هو تحسين أداء المفتشية العامة للمالية من خالل

                                                           
1 SPRING Programma d’appui à la gouvernance politique et économique en Algérie disponible sur le site 

http://www.p3a-algerie.org/ consulté le 12/04/2018.    

http://www.p3a-algerie.org/
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: والهدف العامة اتتقييم السياس جالدعم المجلس االقتصادي واالجتماعي الوطني في ممشروع  -
 تصميمتعزيز قدرات هياكل المجلس االقتصادي واالجتماعي الوطني في دراسات من المشروع هو 

االقتصادية واالجتماعية، واستخدام تقنيات االقتصاد الكلي لتقييم السياسات العامة وتوحيد  األوضاع
 األعمال. هذه لتحقيق  هقدرات

في المؤسسات  ISO26000دعم المعهد الجزائري للتقييس لدمج المواصفة القياسية  مشروع -
لخاصة في تحقيق التنمية الهدف من المشروع هو تعزيز مساهمة المؤسسات العمومية واالجزائرية: 

المستدامة عن طريق دمج مبادئ وممارسات المسؤولية االجتماعية وفقا للمواصفة القياسية 
ISO26000. 

في حماية الهدف من المشروع هو المساهمة مشروع دعم جمعيات حماية المستهلك في الجزائر:  -
مع الجمعيات وعالقاتهم من خالل تعزيز روابطهم  ،الجزائريينأفضل لحقوق ومصالح المستهلكين 

 (.)الجهات الفاعلة المؤسسية واالقتصادية اآلخرين الحوتأثيرهم على أصحاب المص ،التي تمثلهم
 الهدف الجزائرية:وإدارة األزمات التابع لوزارة الشؤون الخارجية  االستراتيجية اليقظةدعم مشروع  -

باليقظة االستراتيجية وإدارة  امه المتعلقةت المركز في مهمن هذا المشروع هو دعم وتعزيز قدرا
 .زماتاأل

من خالل تعزيز احترافية الجهات الفاعلة وتعزيز جودة المعلومة : والشفافية التصالمجال االعالم ا -3
 السياسية واالقتصادية ويتضمن هذا الجزء تنفيذ المشاريع التالية:

يهدف : صحفيي وكالة األنباء الجزائرية ناألساتذة وكذا تكوي دعم اإلذاعة الجزائرية لتدريبمشروع  -
اإلعالم في مجتمع  فاعلة اأطرافتعزيز قدرة الصحفيين الشباب على أن يصبحوا المشروع إلى 

 ذاعة.المواطنين الشباب واإل باإلضافة إلى تعزيز الروابط بين مهاراتهم،واالتصال، من خالل تطوير 
الهدف من هذا المشروع هو  األساتذة:لتدريب  للصحافة في الجزائر لمدرسة العليامشروع دعم ا -

في مجال الصحافة الرقمية، والصحافة  األساتذة والصحفيينتعزيز المعرفة وتعزيز قدرات 
 البصرية.االستقصائية، والصحافة السمعية 

لسياسية دعم الحوكمة ا تعزيز قدرات التواصل المؤسسي للمنظمات المستفيدة من برنامجمشروع  -
يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات االتصال المؤسسي بين الجهات المستفيدة واالقتصادية في الجزائر: 

 .SPRINGمن برنامج 
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  NA-ISO26000 لمسؤولية االجتماعيةاالمواصفة القياسية الجزائرية حول مشروع تطوير المطلب الثالث: 

مشروع دعم المعهد الجزائري للتقييس لدمج  مشاريعهوالذي ضم من بين  SPRINGفي إطار برنامج    
سعى ، ISO26000ممارسات المسؤولية االجتماعية في المنظمات العمومية والخاصة وفقا للمواصفة القياسية 

إلى تطوير دليل  ،(AENOR)للتقييس ةاالسبانيجمعية المع  بالتعاون  (IANOR) المعهد الجزائري للتقييس
على  باالعتمادوفقا لمواصفة قياسية جزائرية  لمسؤولية االجتماعيةفي مجال ا لتقييم المؤسسات رشاديإ

  (.NA ISO26000) 26000طلق عليها اسم المواصفة الجزائرية إيزوأ   ISO26000المواصفة العالمية 

  واألطراف المعنية بهالمشروع  أهداف: أوال

 أهداف المشروع: -1

 :1رشادي للمواصفة الجزائرية حول المسؤولية االجتماعية إلىيهدف مشرع تطوير دليل إ

على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خالل الجزائرية العامة والخاصة  المنظماتتشجيع  -
 ؛المسؤولية االجتماعيةالدمج الفعال لمبادئ وممارسات 

منظمة جزائرية في تبني واستخدام مبادئ وممارسات المسؤولية االجتماعية من خالل  14بناء قدرات  -
 ؛هذه المنظمات لدعممجموعة من الخبرات الوطنية  تدريب وتكوين

الجزائرية بناء على تجارب  نظماتالملمسؤولية االجتماعية في ا ممارسات تقييمارشادي لتصميم دليل  -
 المنظمات المعنية بالمشروع.

 األطراف المعنية بالمشروع:  -2

تتمثل األطراف المعنية بتنفيذ مشروع تطوير الدليل االرشادي للمواصفة الجزائرية حول المسؤولية    
 :2االجتماعية في

لجمعية االسبانية وا كل من المعهد الجزائري للتقييس ممثلين عن وتتمثل في اللجنة التوجيهية: -أ
 مسؤوليات هذه اللجنة في: يمكن حصرو  ،للتقييس

 ؛لمشروع ومدى كفاية المواردل السير الحسنضمان  -
 ؛تحقيق أهداف المشروع مراقبة -
 ؛التحقق من معايير االختيار للمنظمات المرشحة والخبراء الوطنيين -
 تقديم التوصيات؛ -

                                                           
1 IANOR, Implantation de l’ISO26000, 1ère réunion du comité de pilotage,9 janvier 2017, p6 
2 Ibid,p13-15 
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 لألطراف المعنية.نشر نتائج المشروع  -
ئري للتقييس وهي المنظمات التي تم اختيارها من طرف المعهد الجزا المنظمات المعنية بالمشروع: -ب

مؤسسة  2مؤسسات خاصة و 9)من بينها  سةمؤس 11وقد تم اختيارللمشاركة في المشروع، 
 بلديات كما يوضحه الجدول الموالي: 3عمومية( و

 NA-ISO26000الجزائرية المشاركة في مشروع  المنظمات(: 4-3جدول رقم)ال

 الوالية قطاع النشاط المنظمة 
 البلديات:

 برج الغدير  -
 غيالسة  -
 المرادية -

 المؤسسات:
-غرفة التجارة والصناعة لمزغنة -

 CCI Mezghenna -الجزائر
المعهد الوطني الجزائري للملكية  -

  INAPI الصناعية
 BORDJ STEEL مؤسسة برج ستيل  -

 CODINAFكوديناف  -
 COGIZ مؤسسة كوجيز -
 حداد ETRHBمجمع  -
 FROMAGERIEفروماجري نوبل  -

NOBLE 
 KNAUFكنوف  -
 SARL TOUFIKمؤسسة توفيق   -
- SBC سطيف 
  TUBOPLASTتوبوبالست  -

 
 بلدية 
 بلدية 
 بلدية 

 
 غرفة التجارة 

 
 الملكية الفكرية 

 
 المعادنصناعة 

 االستراد والتوزيع
 الغازات الصناعية
 األشغال العمومية

 الغذائية تالصناعا
 الجصصناعة 
 المعادنصناعة 

 الصناعات الغذائية
 صناعة األنابيب

 
 برج بوعريريج 
 برج بوعريريج

 الجزائر
 

 الجزائر 
 

 الجزائر
 

 برج بوعريريج
 الجزائر 
 وهران 
 الجزائر
 الجزائر
 وهران 
 باتنة 

 سطيف 
 الجزائر

comité de pilotage, alger,10  ème3 ,26000 ISO norme NABilan du projet de mise en œuvre de la IANOR,  : Source

mai 2018, p7. 

 :1وقد تم اختيار هذه المنظمات بناء على مجموعة من المعايير وهي   

                                                           
1 Ibid,p17 
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 بالنسبة للمؤسسات: 

 تعمل في قطاعات مختلفة ومتنوعة؛ -
 ؛ISO14001و ISO9001تعتمد نظام إلدارة الجودة واإلدارة البيئية وفقا للمواصفتين القياسيتين  -
 مناطق جغرافية متنوعة؛في  تتوزع -
 الرغبة في المشاركة في المشروع. -

 : الرغبة الصريحة للمشاركة في المشروع.بالنسبة للبلديات

 وتتمثل مسؤولية هذه المنظمات في إطار المشروع فيمايلي:   

 المشروع داخل المنظمة؛ تعيين ممثل مسؤول عن مراقبة عملية تنفيذ -
 ؛المشروع داخل المنظمة تنفيذتعيين فريق داخلي ل -
 ؛تخصيص الوقت والموارد الالزمة -
 المشاركة الكاملة في المشروع؛ -
 ؛دفع نفقات النقل واإلقامة للخبراء واالستشاريين -
 ؛IANOR المعهد الجزائري للتقييس التعاون مع خبراء -
 .الوطنية حول المسؤولية االجتماعية حسيسيةالتالتظاهرات المشاركة في فعاليات  -

 االستشاريون: -ت

قام المعهد الجزائري للتقييس باختيار مجموعة من االستشاريين والذين تم تدريبهم وتكوينهم من طرف     
ليكونوا خبراء محليين في مجال المسؤولية  ،*1(Yves Garenne)خبير فرنسي في مجال المسؤولية االجتماعية 

 :2تم اختيارهم بناء على عدة معايير هياالجتماعية وقد 

 ؛( كحد أدنى4الحصول على شهادة جامعية )البكالوريا + -
 ؛في مجال اإلدارة سنوات 5سنوات بما في ذلك  8لديهم خبرة مهنية لمدة  -
 الجودة و/أو البيئة؛بتدقيق القيام  -
 ؛نظام إدارة الجودة و / أو البيئة اعتمادفي  المشاركة -
 ؛اللغتين الفرنسية والعربية إتقان -
  .ISO 26000 أن تكون لديهم دراية حول المواصفة القياسية -

                                                           
1* Ingénieur Conseil Responsabilité Sociétale, gérant de l'entreprise Ecophanie (Un cabinet de conseil dédié à la 

responsabilité sociétale), voir : https://dirigeants.bfmtv.com/Yves-GARENNE-1748293/. 
2 Ibid,p18 

https://dirigeants.bfmtv.com/Yves-GARENNE-1748293/
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 في إطار المشروع فيمايلي: ينوتكمن مسؤولية االستشاري  

 ؛ AENORو IANORااللتزام بمخطط التدريب المنظم من طرف  -
 تشخيص، متابعة ومرافقة المنظمات المعنية بالمشروع؛ -
 .دليل التقييم للمواصفة القياسية الجزائرية حول المسؤولية االجتماعيةالمساهمة في تطوير  -

 المراحل األساسية للمشروعثانيا: 

في نوفمبر  NAISO26000تطوير دليل إرشادي وفقا للمواصفة القياسية الجزائرية  مشروعإطالق  تم   
اختيار  2016ديسمبر  -تم في الفترة نوفمبر حيث، 2018فريل شهرا أي إلى غاية أ 18 ـوحددت مدته ب ،2016

باإلضافة إلى اختيار وتحديد المؤسسات المشاركة، ثم تم  ،الذين سيقومون بمتابعة المشروع االستشاريين
 والشكل الموالي يوضح المراحل األساسية للمشروع: ،2017انطالق المشروع في جانفي 

 NAISO26000(: المراحل األساسية لمشروع المواصفة القياسية 1-3الشكل )

Source : IANOR, Implantation de l’ISO26000, 1ère réunion du comité de pilotage,9 janvier 2017, p8 

 

 انطالق المشروع

 االنطالق

 العاصمةملتقى الجزائر 

 المشروع إنهاء متابعة المشروع

 التشخيص والمرافقة

 ملتقيان )وهران وعنابة(
 اإلغالق

 ملتقى الجزائر العاصمة

 تكوين
 الخبراء

 2017فيفري  –جانفي 

 التقييم

 2017ديسمبر –نوفمبر 
 تشخيص

 المؤسسات

 2017مارس -فيفري

 المرافقة 

 والمتابعة

 2017 أكتوبر-أفريل

 تطوير دليل

 إرشادي

 2018فيفري  –جانفي 
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 :وهي إلى ثالث مراحل أعاله هي موضحة في الشكلكما المشروع مراحل تنقسم    

 :المشروع مرحلة انطالق -1

والذي قام  ،من خالل عقد مؤتمر االنطالق في الجزائر العاصمة ،2017نفي افي ج نطلق المشروعإ  
والخبير  ن المؤسسات المشاركة، االستشاريينن عائري للتقييس، بحضور أعضاء وممثليتنظيمه المعهد الجز ب

على تكوين االستشاريين ومرافقتهم في تشخيص المؤسسات  أشرفالفرنسي المكلف بالمشروع والذي 
وكذلك  ،SPRINGن عن المؤسسات المشاركة في مشروع ، باإلضافة إلى حضور أعضاء وممثليومتابعتها

المشروع، تقديم  المؤتمر من خاللوقد تم  ثل عن الجمعية االسبانية للتقييس،ومم عن االتحاد األوروبيممثل 
 اختيار كال منهما. رن ومعايييم المؤسسات المشاركة واالستشارييأهدافه ومراحله األساسية باإلضافة إلى تقد

مفهوم المسؤولية االجتماعية وكيفية تبني هذه المسؤولية من حول بتقديم محاضرة الخبير الفرنسي كما قام    
 .وتقديم شرح مفصل لهذه المواصفة  IOS26000حول المسؤولية االجتماعية  ةخالل تطبيق المواصفة القياسي

تقديم ب ،من طرف الخبير الفرنسي االستشاريينتم خاللها تكوين االنطالق مدة شهرين  ةدامت مرحل   
باإلضافة إلى شرح أهم خطوات  ،وكيفية تطبيقها ISO26000دورية حول المواصفة القياسية  حصص تدريبية

 تبني هذه المواصفة وشرح كيفية تشخيص ومرافقة المؤسسات المعنية بالمشروع.

 المشروع: مرحلة متابعة -2

من طرف تشخيص المؤسسات المعنية بالمشروع تسع أشهر، وقد تم في البداية دامت مرحلة المتابعة مدة    
وبناء على عملية التشخيص تم وضع مخطط للعمل يتم من خالله دمج أبعاد  ،االستشاريين والخبير الفرنسي

على االلتزام بمخطط العمل من طرف االستشاريين ومرافقة المؤسسات  تم متابعةالمسؤولية االجتماعية، ثم 
رجة وفي نهاية هذه المرحة تم تقييم المؤسسات المعنية والوقوف على د ،من خالل الزيارات الدورية للمؤسسة

 اإلجراءات المحددة في مخطط العمل. قالتزامها بتطبي

وقد تم خالل هذه المرحلة عقد مؤتمرين بحضور األطراف المشاركة في مؤتمر االنطالق والهدف من    
 عرض درجة تقدم المؤسسات المعنية في االلتزام بالمشروع.المؤتمرين هو 

 :مرحلة اإلنهاء -3

االقتصادية في  المنظمات جزائري لتقييمارشادي تطوير دليل  انهاء المشروع والتي تم خاللها وهي مرحلة    
بناء على تجارب المؤسسات المعنية ودرجة  ،NA ISO26000المسؤولية االجتماعية وفقا للمواصفة  مجال
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الخبراء المحليين،  وقد تم المصادقة عليه من طرفتقدمها في االلتزام بدمج أبعاد المسؤولية االجتماعية، 
 الخبير الفرنسي والمنظمات المعنية بالمشروع. 

تم عقد مؤتمر أخير بحضور نفس األعضاء، وقد تم خالل المؤتمر عرض  وفي نهاية مرحلة اإلنهاء  
للمشروع وتقديم بعض المالحظات والتوقعات من طرف الخبير الفرنسي، باإلضافة إلى منح  ةالنتائج النهائي

 في مجال المسؤولية االجتماعية. خبراء محليين االشهادات لالستشاريين الذين تم تكوينهم ليصبحو 

 المشروع نتائجثالثا: 

 :1يمكن حصر النتائج التي تم التوصل إليها في نهاية المشروع فيما يلي    

خبراء وتطوير مهاراتهم في مجال المسؤولية االجتماعية وبالتحديد المواصفة القياسية  8تدريب  -
NAISO26000؛ 

 تبني ممارسات المسؤولية االجتماعية، كما تجدر اإلشارة إلى أن البلديات منظمة في 14بناء قدرات  -
 ؛  2017لم تستطع االلتزام بشكل جدي بالمشروع بسبب فترة االنتخابات لعام 

وقد تم المصادقة  NA ISO26000تطوير دليل جزائري لتقييم المسؤولية االجتماعية وفقا للمواصفة  -
 المعنية بالمشروع.  والمنظماتالفرنسي المحليين، الخبير  عليه من طرف الخبراء

 NA ISO 26000الجزائري لتقييم المسؤولية االجتماعية طبقًا للمواصفة  الدليل: رابعا

ومتابعتها  المواصفة الجزائرية حول المسؤولية االجتماعية، مشروعبعد تشخيص المنظمات المعنية ب   
 المنظماتالمسؤولية االجتماعية في تم تطوير دليل لتقييم  ،الفرنسيوالخبير وتقييمها من طرف االستشاريين 

زائرية مهما والذي يسمح بتقييم كل أنواع المنظمات الج ،NA-ISO26000الجزائرية وفقا للمواصفة القياسية 
في إطار هذا الدليل بناء على مجموعة من المعايير وكل  نظماتويتم تقييم الم كان حجمها أو نشاطها،

 معيار يشمل عددا من مجاالت العمل كما هو موضح في الجدول الموالي:

 

 

 

                                                           
1 IANOR, Bilan du projet de mise en œuvre de la norme NA ISO 26000, 3ème comité de pilotage, alger,10 mai 

2018, p5. 
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 (: معايير ومجاالت عمل الدليل اإلرشادي الجزائري حول المسؤولية االجتماعية5-3الجدول )

 مجاالت العمل المعيار
بالمسؤولية االجتماعية عند صياغة استراتيجيتها وتحديد رؤيتها  التزام المنظمة - حوكمة المنظمة

 وقيمها؛
 ؛العالقة والحوار مع أصحاب المصلحة -
 ؛فيما يتعلق بقضايا المسؤولية االجتماعية والمخاطر واألولويات الفرصتحليل  -
 ؛القرارواتخاذ صنع  جهاتالهياكل و تحديد  -
 والمراقبة؛والتنفيذ  لقيادةا -
 ؛والخارجي االتصال الداخلي -
 .والمعايير الدولية للسلوك االلتزام بالقوانين -

 ؛دراسة المنظمة ألثار أنشطتها على حقوق االنسان - حقوق االنسان
تحديد الحاالت التي قد تواجهها المنظمة والتي قد تشكل خطرا في مجال  -

 ؛حقوق االنسان
 ؛ضمان عدم المشاركة أو التواطؤ في انتهاك حقوق االنسان -
 ؛ألي شكل من أشكال انتهاكات حقوق االنسانالتصدي  -
  ؛منع المنظمة ألي شكل من أشكال التمييز عند ممارسة أنشطتها -
احترام الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ضمان و  -

 ؛لعمالوخاصة ا ألصحاب المصلحة
 .احترام المبادئ والحقوق األساسية للعمل -

عالقات وظروف 
 العمل

التوظيف والعالقات بين أرباب العمل والعمال )مثال االلتزام بمبدأ تكافؤ  -
 الفرص(؛

 ؛والحماية االجتماعيةتحسين ظروف العمل  -
الحوار االجتماعي )مثال مشاركة العمال في صياغة استراتيجية المنظمة  -

 وأهدافها(؛
 الصحة والسالمة المهنية؛  -
 ية المهارات والتدريب.تنمية رأس المال البشري من خالل تنم -

 السياسة البيئية للمنظمة؛ - البيئة
 منع التلوث من خالل تحديد مصادر التلوث المحتملة وإدارتها؛ -
 االستخدام المستدام للموارد؛ -
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 الحد من انبعاث الغازات الدفيئة؛ -
 .الطبيعية المناطق إعادة تأهيل البيولوجي،التنوع  البيئة،حماية  -

الممارسات 
 الحسنة

 ؛محاربة الفساد -
 ؛المنافسة العادلة -
 ؛المسؤولية االجتماعية في سلسلة القيمة دمج ممارسات -
 .احترام حقوق الملكية -

القضايا المتعلقة 
 بالمستهلك

حماية صحة  الممارسات العادلة في مجال التسويق، نشر المعلومات والتعاقد، -
 ؛وسالمة المستهلكين

 تعزيز االستهالك المستدام؛ -
 ؛حل الشكاوى والنزاعات مع المستهلكفي خدمة ما بعد البيع والمساعدة  -
 ؛حماية خصوصية المستهلك -
 التعليم والتوعية. -

 ةعلى المجتمع واالستجاب نظمةلنشاط الم ةتحديد التأثيرات السلبية واإليجابي - قضايا المجتمع
 لتوقعاته؛

 في تعزيز الكفاءة التعليمية والثقافية؛المشاركة  -
 ؛فرص العمل وتنمية المهاراتخلق  -
تعزيز و في تطوير اإلقليم من خالل تقديم المعرفة المتخصصة  المساهمة -

 ؛تنمية الموارد البشرية ونشر التكنولوجيا
 ؛خلق الثروة والدخل -
الناتج في تعزيز الصحة من خالل منع أو تخفيف الضرر المحتمل  ساهمةالم -

في والمساهمة  ،تعمل فيهأفراد المجتمع الذي على  نظمةعن أنشطة الم
 ؛الوصول إلى الخدمات الصحية تسهيل وتحسين

المبادرات والبرامج لتحسين الجوانب من خالل  االستثمار في المجتمع -
كتطوير البنى التحتية وتقديم الرعاية الصحية  ،المجتمع في االجتماعية

 باإلضافة إلى التبرعات واالعمال الخيرية.
 le Guide Algérien d’évaluation de la Responsabilité Sociétale selon la:ة باالعتماد علىالمرجع: من إعداد الباحث

norme NA ISO 26000 

تعتبر قضايا رئيسية عندما يتعلق  ،ني عليها دليل التقييمالمعايير التي ب   أن يتضح من خالل الجدول   
، ISO26000وهي نفس المعايير التي تقوم عليها المواصفة العالمية ، المسؤولية االجتماعية األمر بممارسة
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والتي تم تحديدها بناء على خصوصية البيئة االقتصادية  ،وكل معيار يشمل عددا من مجاالت العمل
 .واالجتماعية والسياسية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية

جتماعية االلتزام بجميع تبني المسؤولية االاإلشارة إلى أنه يجب على المنظمات الراغبة في وتجدر    
، اما بالنسبة لمجاالت العمل فاألمر متروك للمنظمة لتحديد تلك المجاالت التي تعتبرها مهمة وذات المعايير

صلة بمجال نشاطها من خالل تحليلها الخاص والحوار مع أصحاب المصالح، فالمنظمة إذن مطالبة 
 ليس بجميع مجاالت العمل. بااللتزام بجميع المعايير ولكن 

التعريف بالمؤسسات محل الدراسة ومبررات اختيارها :ثانيالمبحث ال  

دمج أبعاد للمشاريع التي تبناها المعهد الجزائري للتقييس في مجال بعد تطرقنا في المبحث السابق    
الميدانية قمنا باختيار ، وبهدف اجراء الدراسة االقتصادية الجزائرية المسؤولية االجتماعية في المؤسسات

تقديم سنحاول من خالل هذا المبحث ، و بعض المؤسسات االقتصادية الجزائرية المشاركة في هذه المشاريع
التطرق لإلطار المنهجي أوال  لكن قبل ذلك سنحاول، واستعراض مبررات اختيارها المؤسسات محل الدراسة

 .للدراسة الميدانية

الميدانية للدراسة المطلب األول: اإلطار المنهجي  

المنهج حدود الدراسة باإلضافة إلى لالمنهجي للدراسة الميدانية من خالل التطرق  اإلطاريمكننا استعراض    
 األدوات التي اعتمدنا عليها في جمع البيانات. المتبع و 

 الدراسة حدودأوال: 

 الحدود المكانية: -1

وجب علينا اختيار بعض  ،المسؤولية االجتماعيةاعتبار أن دراستنا تناولت موضوع اإلفصاح عن ب   
لم هذا لها دراية بمعاعلى األقل  وأ ،المؤسسات االقتصادية التي تتبنى قدرا من المسؤولية االجتماعية

الجزائرية التي أعلنت عن رغبتها االقتصادية نا إلى اختيار بعض المؤسسات المفهوم، وبالتالي فقد لجأ
في المشاريع التي قام بها المعهد  شاركةمن خالل الم ،مسؤولية االجتماعيةالصريحة في تبني مفهوم ال

الجزائري للتقييس في هذا المجال، والتي تمثلت في كل من مشروع المسؤولية االجتماعية لمنطقة الشرق 
لمواصفة القياسية الجزائرية حول تطوير دليل إرشادي ل ، ومشروع((RSMENAاألوسط وشمال إفريقيا 

  . (NA-ISO26000)المسؤولية االجتماعية 
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 18 فيكما تطرقنا لها سابقا تمثلت  REMENAفي مشروع  شاركتالتي  الجزائرية بالنسبة للمؤسسات   
مجمع من )نا بزيارتها بهدف اجراء الدراسة الميدانية كل التي قمومن بين المؤسسات  ،مؤسسة جزائرية

، ومؤسسة رويبةمؤسسة ، المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية لألشغال العمومية، SEALLمؤسسة ،صيدال
SASACE)،  مؤسسة  18 ه من بيناتضح لنا أن ،بهذه المؤسساتوبعد إجراء مقابالت مع بعض المسؤولين

المسؤولية ن فقط استطاعتا االلتزام بالمشروع حتى نهايته وانتهجت سياسة اتمشاركة في المشروع، اثن
وقد استقر اختيارنا إلجراء الدراسة الميدانية  ،SASACEمؤسسة من مؤسستي رويبة و  وهما كل االجتماعية

 .مؤسسة رويبة لم تقبل التجاوب معناألن الواقعة في والية تيبازة،  SASACEعلى مؤسسة 

-NAلمواصفة القياسية تطوير دليل ارشادي لفي مشروع  المشاركة الجزائرية أما بالنسبة للمؤسسات   

ISO26000  وبناء على المقابالت التي أجريناها مع مسؤولي المعهد الجزائري للتقييس، والخبراء القائمون
فقد قمنا بزيارة بعض هذه المؤسسات والتي  ،ذلك بناء على النتائج المحققة من المشروعكو على المشروع 

، مؤسسة Fromagrie Nobleسطيف، مؤسسة  SBCمؤسسة ،Tuboplastتمثلت في كل من مؤسسة )مؤسسة 
Bordj Steel )من مؤسستي  وقد استقر اختيارنا إلحراء الدراسة الميدانية على كلSBC  سطيف، بوالية

 .لتسهيالت المقدمة من طرفهماوذلك نظرا لبوالية برج بوعريريج  Borj Steelومؤسسة 

 الحدود الزمانية: -2

 SASACEفقد قمنا بإجراء الدراسة في كل من مؤسسة الميدانية، فيما يخص الحدود الزمانية للدراسة    
من خالل الزيارات المتكررة للمؤسستين  ،2018 نوفمبرفيفري إلى بين  مافي الفترة الممتدة  SBCمؤسسة و 

 2017أما نتائج مؤشرات القياس فتتعلق بسنة  بالمؤسستين، المؤطرينضافة إلى التواصل الدائم مع باإل
ها في نهاية والتي يتم اعدادوبعض التقارير السنوية مجلة اإلدارة نسبة للمؤسستين ألننا اعتمدنا على نتائج بال

  .األول من السنة القادمة يأو الثالثالسنة 

بمشروع المسؤولية االجتماعية في  ابرج ستيل ونظرا لغياب المسؤول الذي كان مكلفنسبة لمؤسسة لباأما    
المؤسسة خالل فترة إجراء الدراسة في المؤسستين السابقتين، فقد كانت الدراسة في هذه المؤسسة في الفترة 

 .2018فتتعلق بسنة للمؤسسة أما نتائج مؤشرات القياس  ،2019 مارسإلى  2018نوفمبرالممتدة من 

 منهج الدراسة: ثانيا

المنهج الوصفي  باستخدام، قمنا اإلجابة على إشكاليته واختبار فرضياته لموضوع بحثنا وبهدففي دراستنا   
والذي يعتبر من أهم مناهج البحث العلمي وأكثرها شيوعا، وذلك نظرا لشموليته وللمرونة الموجودة  ،التحليلي
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ة والنوعية في نفس الدراسة، فيه، حيث يمكن للباحث استخدام أكثر من أداة، كما يسمح بجمع البيانات الكمي
 ومن ثم تحليلها تحليال علميا منطقيا واستخالص نتائج البحث.

 أدوات الدراسةثالثا: 

استنادا إلى طبيعة موضوع بحثنا والمنهج المستخدم في الدراسة قمنا بجمع البيانات باالعتماد على األدوات   
 التالية:

 المقابلة: -1

عنها ومحاولة الوقوف على واقع المسؤولية االجتماعية واالفصاح  ،الدراسةبهدف تحديد المؤسسات محل    
 العديد من المقابالت مع األشخاص األتية: في هذه المؤسسات قمنا بإجراء

الخبراء المسؤولون عن تشخيص ومتابعة بعض المعهد،  الجزائري للتقيييس: نائب مديرالمعهد  -
المواصفة الجزائرية حول المسؤولية االجتماعية، باإلضافة المؤسسات المشاركة في مشروع تطوير 

 إلى الخبير الفرنسي المكلف بالمشروع؛
 ومسؤول اإلدارة البيئية والسالمة المهنية؛: مسؤولة النظم اإلدارية SASACEمؤسسة  -
سالمة : مسؤول النظم اإلدارية، مسؤول اإلدارة البيئية والسالمة المهنية، والمسؤولة عن SBCمؤسسة  -

 األغذية؛
 التجاري. المدير ،الموارد البشرية دير: مسؤول النظم اإلدارية، مBordj Steelمؤسسة  -
 السجالت والوثائق: -2

ومن بين الوثائق التي اطلعنا عليها  ،ن أهم األدوات التي اعتمدنا عليها في دراستناوتعتبر هذه األداة من بي   
 مايلي:

 االستراتيجي؛سياسة المؤسسة والمخطط  -
 تقارير اإلدارة وخاصة مجلة اإلدارة السنوية؛ -
 دليل النظم اإلدارية المدمجة؛ -
  لوحات القيادة للنظم اإلدارية المدمجة؛ -
 البشرية؛ وقسم المواردتقارير أنشطة األقسام وخاصة تقرير قسم البيئة والصحة والسالمة المهنية  -
 ؛ك المتعلقة بموضوع بحثنا( وخاصة تلles proceduresإجراءات العمليات ) -
 البرامج السنوية لقسم اإلدارة البيئية والسالمة المهنية؛ -
 استبيانات رضا الزبائن وتقييم الموردين؛ -
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رير تشخيص وتقييم المؤسسات في إطار المشاركة في المشاريع المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية اتق -
(RSMENA وNAISO26000) ،.باإلضافة إلى مخططات العمل 

 المالحظة العلمية: -3

والتي مكنتنا من  ،على أداة المالحظة باالعتمادإن زيارتنا المتكررة للمؤسسات محل الدراسة سمح لنا    
بالممارسات المسؤولة  المتعلقثنا في بح ان والتي تخدمنا كثير مالحظة الظواهر وسلوك األفراد في الميدا

ومن مبين هذه الظواهر نذكر على سبيل المثال المعاملة الحسنة ودرجة توفر الحوار االجتماعي  ،للمؤسسة
في المؤسسة، توفير ظروف عمل أمنة وصحية، الملصقات والمنشورات داخل المؤسسة ذات العالقة بأبعاد 

ن الظاهرة المدروسة وقد سمحت لنا المالحظة بتوفير صورة واضحة وواقعية عتماعية...إلخ(، المسؤولية االج
 السابقتين.كما سمحت لنا بتدعيم البيانات المحصل عليها من األداتين 

 ومبررات اختيارها SASACE: التعريف بمؤسسة المطلب الثاني

هي مؤسسة ذات أسهم تم انشاؤها في  SASACE (Société Algérienne de Sacs Enduits)مؤسسة    
األكياس الموجهة لتعبئة وتغليف المواد الكيميائية المسحوقة والمواد ، يتمثل نشاطها في صناعة 2002ماي 3

 واستعراض مبررات اختيارها. SASACEسنحاول من خالل هذا المطلب التعريف بمؤسسة ، الغذائية

 من خالل النقاط التالية: SASACE سنحاول تقديم مؤسسةالتعريف بالمؤسسة: : أوال

 :SASACEالجدول الموالي يعرض لنا بطاقة فنية عن مؤسسة  بطاقة فنية عن المؤسسة: -1

 SASACE(: بطاقة فنية عن مؤسسة 6-3الجدول )

 (SPA)مؤسسة ذات أسهم  نوع المؤسسة 
 -الجزائر– ةوالية تيباز  ل، طريق فوكا بو سماعي126الطريق الوطني  موقع المؤسسة 

 دج 460.120.000يقدر رأسمال المؤسسة ب:  رأسمال المؤسسة
 عامل 220 عدد العمال
 0560.00.65.09 – 024.46.18.23 رقم الهاتف 

 024.46.12.14 الفاكس

 kbencharif@sasace.com البريد االلكتروني

 www.sasace.com الموقع االلكتروني

Source : Société Algérienne de Sacs Enduits, Manuel De Systèmes De Management Integré, 16 février 2017, p7. 

mailto:kbencharif@sasace.com
http://www.sasace.com/
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 :1بصناعة نوعين من األكياس SASACEتقوم مؤسسة منتجات المؤسسة:  -2
      Sac)أكياس منسوجة مصفحة بصمام ذات سطح سفلي مربع الشكل ملحم حراريا النوع األول:  -

(Tissé Laminé à Valve et à Fond Hexagonal Thermo Soudé-Sac AD STAR  موجهة لتعبئة
 المواد المسحوقة مثل )االسمنت، الجبس، األسمدة( 

 

                                         
Sacs à valve à fond Hexagonal 

 Sac Tissé Standard ou Laminé àأكياس منسوجة مصفحة ذات سطح سفلي مخيط )النوع الثاني:  -

Fond Cousu) )موجهة لتعبئة المواد الغذائية المطحونة مثل )الدقيق والسكر. 

                           
                                    Sacs à fond cousu 

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة:  -3
مديريات تتمثل في كل من المديرية التجارية،  5من الناحية التنظيمية من  SASACEتتكون مؤسسة    

وتنقسم كل  ،اإلدارة والمالية ةالصحة والسالمة والبيئة، مديرية التصنيع ومديري ةمديرية النظم اإلدارية، مديري
سام والمصالح والتي يمكن من مديرية اإلدارة والمالية ومديرية التصنيع بدورهما إلى مجموعة من األق

 الشكل الموالي: توضيحها من خالل
 

                                                           
1 Société Algérienne de Sacs Enduits, Manuel Des Systèmes De Management, 16 février 2017, p22 
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 SASACE(: الهيكل التنظيمي لمؤسسة 2-3الشكل )

 Source : Société Algérienne de Sacs Enduits, Manuel De Systèmes De Management Integré, 16 février 

2017, p8. 

حيث تقوم المؤسسة  ،بالمرونة وسرعة االستجابة للتغيرات SASACEالهيكل التنظيمي لمؤسسة يتميز 
 .والمتغيرات البيئية ابمراجعته كلما لزم األمر بهدف تكييفه مع استراتيجيته

 
 

  رئيس المدير العامال

  المدير العام

ةالمديرية التجاري  األمانة 

الصحة والسالمة والبيئةمديرية   

 
النظم اإلدارية مديرية  

اإلدارة والماليةمديرية  مديرية التصنيع  

رقسم التحليل وإعداد التقاري  قسم المالية والمحاسبة 

 قسم المشتريات
 قسم إدارة الموارد البشرية

 قسم اإلنتاج

المراقبة قسم  

 مكتب الطبيب قسم الصيانة

 قسم اإلعالم اآللي

 قسم الوسائل
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 SASACEمبررات اختيار مؤسسة : ثانيا
 يعود لعدة مبررات نذكر منها: إلجراء الدراسة التطبيقية SASACEان اخيارنا لمؤسسة    

ويتجلى ذلك من خالل  ،المؤسسة وبصفة طوعية لسياسات واضحة في مجال تحقيق الجودة تنتهج-1
؛ كما ان منتجات التعبئة (-3-)الملحق رقم ISO9001اعتمادها لنظام إدارة الجودة وفقا للمواصفة القياسية 

وهي مواصفة وطنية للجودة تم تطويرها من ، TEDJرف المؤسسة تحمل العالمة والتغليف المصنعة من ط
 طرف المعهد الجزائري للتقييس.

ويتجلى ذلك من  ،المؤسسة وبصفة طوعية لسياسات واضحة في مجال حماية والحفاظ على البيئة تنتهج-2
 خالل:

 دارة البيئية وفقا للمواصفة القياسية اعتماد المؤسسة لنظام اإلISO14001 (؛-4-)الملحق رقم 
  اختيار المؤسسة من طرف المعهد الجزائري للتقييسIANOR  لمتابعتها ومساعدتها في تبني نظام

 ؛ISO50001لإلدارة الطاقوية وفقا للمواصفة القياسية 
  طورت المؤسسة منتوج بمواصفات عالمية، الهدف منه هو الحفاظ على البيئة والمساهمة في التنمية

( وهذه المبادرة تدعم مسؤولية Biodégradableوهو منتج تغليف قابل للتحلل البيولوجي ) ،المستدامة
 المؤسسة والتزامها البيئي واألهم من ذلك تلبية توقعات السوق الوطنية والدولية.

ويتجلى ذلك من خالل مساهمتها في  ،مبادرات طوعية في مجال المسؤولية االجتماعيةتنتهج المؤسسة -3
، وقد تم اختيار المؤسسة من RSMENAمشروع المسؤولية االجتماعية لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 

طرف المنظمة الدولية للتقييس كأحسن مؤسسة جزائرية استطاعت االلتزام بالمشروع واعتماد المواصفة 
 ؛(-1-)الملحق رقم 2014في ISO26000القياسية 

وخاصة  ،المسؤولين بالمؤسسة بقضايا المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وعي-4
كما تم اختيارها  ،في المؤسسة RSMENAمسؤولة إدارة النظم اإلدارية، والتي كانت المسؤولة عن مشروع 

تطوير ية االجتماعية في إطار مشروع من طرف المعهد الجزائري للتقييس لتكوينها كخبيرة في مجال المسؤول
 .NAISO26000لمواصفة القياسية الجزائرية للمسؤولية االجتماعية دليل ارشادي وفقا ل

المقدمة لنا من طرف المؤسسة والتي سمحت لنا باالطالع على الوثائق والسجالت ذات الصلة  التسهيالت-5
 بالموضوع.
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 ومبررات اختيارها SBC: التعريف بمؤسسة الثالثالمطلب 

أوت   8هي مؤسسة ذات مسؤولية محدودة، تم انشاؤها في  SBC  (Setifis Bottling Company )مؤسسة    
ر وتسويق المشروبات غير يتمثل نشاطها في انتاج، تطوي، ، وهي تنتمي إلى مجمع مهري 2000سنة 

 اختيارها.واستعراض مبررات  SBCمن خالل هذا المطلب التعريف بمؤسسة سنحاول  الكحولية،

 :1من خالل النقاط التالية SBCتقديم مؤسسة سنحاول التعريف بالمؤسسة: : أوال

 :SBCالجدول الموالي يعرض لنا بطاقة فنية عن مؤسسة بطاقة فنية عن المؤسسة:  -1

 SBC(: بطاقة فنية عن مؤسسة 7-3الجدول )

 SARLشركة ذات مسؤولية محدودة  نوع المؤسسة

 سطيف الجزائر  889صندوق بريد رقم  101المنطقة الصناعية رقم المؤسسةموقع 
 دج1000000000يقدر رأسمال المؤسسة ب:  مال المؤسسةرأس

 عامل 370يقدر عدد عمال المؤسسة ب  عدد العمال
 213.36.62.54.18     213.36.62.52.66 رقم الهاتف

 231.36.62.52.57 الفاكس 

 info@sbc-dz.com البريد االلكتروني

 wwwsbc-dz.com الموقع االلكتروني

Source : SBC, Manuel de management de la qualité ISO9001, revision3, 21decembre2016,p3 

 سلسلة منتجات المؤسسة: -2

 متخصصة في انتاج المشروبات غير الكحولية وتتمثل سلسلة منتجاتها في: SBCمؤسسة 

 كل قارورات من البالستيك الغذائي؛على ش Bonjosمنكهة تحمل العالمة مشروبات غير غازية  -

 ؛الغذائي على شكل قارورات من البالستيك JUFREمشروبات بالفواكه تحمل العالمة جيفري  -

 ؛الغذائيمن البالستيك على شكل قارورات  RADYمشروبات بالفواكه تحمل العالمة رادي  -

من البالستيك على شكل قارورات  JUDOليب تحمل العالمة جودو وبات بالفواكه مع نكهة الحر مش -
 ؛الغذائي

 ؛وكانيت، من البالستيك على شكل قارورات FARHAمشروبات غازية تحمل العالمة فرحة  -
                                                           

1 SBC Sétif , Manuel de management de la qualité iso9001, revision3 , 21decembre2016,p3-9 
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 في شكل كانيت. 7UP، سافن اب MIRINDA، ميرندا PEPSIمشروبات غازية تحمل العالمة بيبسي  -

 لإلنتاج:تحتوي المؤسسة على أربع خطوط 

 إلنتاج المشروبات غير الغازية المنكهة؛  PET1خط  -

 إلنتاج المشروبات بالفواكه؛ PET2خط  -

 إلنتاج المشروبات الغازية؛ PET3الخط  -

 خط إلنتاج الكانيت. -

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة:-3

األقسام والمصالح  والتي تشرف بدورها على بعض مديرية 12من من الناحية التنظيمية  SBCتتكون مؤسسة 
 والتي يمكن توضيحها من خالل الشكل الموالي:
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 SBC(: الهيكل التنظيمي لمؤسسة 3-3الشكل )
 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : SBC Sétif, Manuel de management de la qualité iso9001, revision3 , 21decembre2016,p18 

 SBCمؤسسة  مبررات اختيار: ثانيا

 إلسقاط الدراسة النظرية على الجانب التطبيقي فيمايلي: SBCمؤسسة مبررات اختيار يمكن حصر   

يعتبر من بين القطاعات المهمة والتي لها تأثير  الصناعات الغذائية وهوتنشط المؤسسة في قطاع  -1
مباشر على صحة وسالمة المستهلك، وهذا ما يجعل المؤسسة معرضة لعدة ضغوطات تفرضها 

 والمستهلك؛ أطراف مختلفة معنية بنشاطها مثل المجتمع
تنتهج المؤسسة وبصفة طوعية لسياسات واضحة في مجال احترام الجودة، الحفاظ على البيئة  -2

والصحة والسالمة المهنية بعيدا عن تلك االلتزامات التي تفرضها القوانين ويتجلى ذلك من خالل 

يةالشؤون القانون ةمديري اإلعالم اآللي ةمديري   

 مصلحة تسيير

 المخزون

مصلحة الخدمات 

 اللوجستية

 مصلحة االنتاج
 

مصلحة 

 العمليات
 مصلحة

 الصيانة

 قسم المالية  قسم المحاسبة 

 المدير العام

 مديرية األمن األمانة

مديرية إدارة 

 الجودة

مديرية 

 التسويق
ة مديرية مراقب

 التسيير

مديرية المالية 
 والمحاسبة

 

عمديرية التصني مديرية مراقبة  

 الجودة
 مديرية الموارد

 البشرية
يعمديرية الب  

  مصلحة النظم اإلدارية
مصلحة الصحة والسالمة 

 والبيئة

مديرية 

 التموين



ؤولية االجتماعيةتطابق استراتيجياتها وأبعاد المسمدى الفصل الثالث: التعريف بالمؤسسات محل الدراسة و   
 

 
179 

اعتماد المؤسسة لنظام إدارة الجودة، نظام اإلدارة البيئية ونظام إدارة الصحة والسالمة المهنية وفقا 
 OHASAS18001و ،(-6-رقم )الملحق ISO14001 ،(-5-رقم )الملحق ISO9001للمواصفات القياسية 

 .(-7-رقم )الملحق
سالمة المنتج ومن ثم تنتهج المؤسسة وبصفة طوعية لسياسات واضحة في مجال الحفاظ على  -3

 الحفاظ على صحة وسالمة المستهلك ويتجلى ذلك من خالل تبني المؤسسة للنظم اإلدارية التالية:
  نظام إدارة السالمة المهنية وفقا للمواصفة القياسيةISO22000 (-8-رقم )الملحق، 
  مهنينظام إدارة السالمة الصحية للمنتوج وفقا للمواصفة القياسية الجزائرية "اشرب Buvez 

Tranquille  والتي تم تطويرها من طرف "الجمعية الوطنية الجزائرية لمنتجي المشروبات "
APAB"،  إعداد وتطبيق نظام إلدارة و وهي مواصفة تحدد المتطلبات المتعلقة بتصميم

أول مؤسسة في قطاع المشروبات في  SBCالسالمة الصحية للمنتوج، وتعتبر مؤسسة 
 ،(-9-رقم )الملحق المواصفةهذه  الجزائر تحصلت على

  حصول المؤسسة على شهادةAIB   ( -10-رقم )الملحق الغذائيةالمتعلقة بتدقيق الصناعات

والذي يعتبر من أهم جهات االعتماد  التي تم تطويرها من طرف المعهد األمريكي للمخابز
 .العالمية للجودة وسالمة الغذاء

بعاد المسؤولية االجتماعية ضمن استراتيجياتها دمج أتتخذ المؤسسة مبادرات طوعية في مجال  -4
في مشروع تطوير دليل ارشادي  وبصفة طوعيةذلك من خالل مساهمتها  ويتجلى، وعملياتها اليومية

وقد تم اختيار مؤسسة  ،NA ISO26000للمواصفة القياسية الجزائرية الخاصة بالمسؤولية االجتماعية 
SBC  المعهد الجزائري للتقييس بناء على الملف المقدم من طرف للمساهمة في المشروع من طرف

 .المؤسسة، والذي يستوفي كل شروط المشاركة في المشروع
بمشروع المواصفة االحصائيات األولية حول تقييم المؤسسات المعنية اطالعنا على  من خالل  -5

الخبراء المحليين والخبير وبناء المقابالت التي أجريناها مع  ،الجزائرية حول المسؤولية االجتماعية
قطعت شوطا كبيرا في مجال دمج أبعاد المسؤولية االجتماعية  SBCمؤسسة  لنا أناتضح  ،الفرنسي

-NA العتماد المواصفة القياسيةوالمؤهلة القابلة  المشاركة من بين المؤسسات تصنيفها يمكن كما

ISO26000. 
بعد إجراء المقابالت األولية على مستوى المؤسسة اتضح لنا درجة اهتمام وإدراك مسؤول النظم   -6

اإلدارية والمكلف بمشروع المسؤولية االجتماعية في المؤسسة بقضايا المسؤولية االجتماعية، وأن هذه 
 ة.المسؤولية تتعدى االلتزامات القانونية وهي نابعة من المبادرة الطوعية واألخالقي
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التسهيالت المقدمة لنا من طرف المؤسسة والتي سمحت لنا باالطالع على الوثائق والسجالت ذات  -7
 الصلة بالموضوع.

 ومبررات اختيارها Bordj Steelالمطلب الثالث: التعريف بمؤسسة 

، وهي تنتمي لمجمع بن 2013هي مؤسسة ذات أسهم تم انشاؤها عام  (Bordj Steel)مؤسسة برج ستيل 
 أسطح طالء كذلكو ، العازلة المعدنية األلواح ة،المعدني واالعمدة الهياكل تصنيعحمادي، يتمثل نشاطها في 

 Borj Steelمن خالل هذا المطلب التعريف بمؤسسة سنحاول ، الساخن الغمس بطريقة الزنك بمادة المعادن
 اختيارها.واستعراض مبررات 

 :التاليةمن خالل النقاط  Bordj Steelتقديم مؤسسة سنحاول التعريف بالمؤسسة: : أوال

 :Bordj Steel  الجدول الموالي يعرض لنا بطاقة فنية عن مؤسسةبطاقة فنية عن المؤسسة:  -1

 Bordj Steel(: بطاقة فنية عن مؤسسة 8-3الجدول )

  SPA مؤسسة ذات أسهم نوع المؤسسة

 طريق مسيلة، والية برج بوعريريج، الجزائر   45الطريق الوطني رقم  موقع المؤسسة
 000 000 200يقدر رأسمال المؤسسة ب:  مال المؤسسةرأس

 عامل  329 ـ:يقدر عدد عمال المؤسسة ب عدد العمال
      22 56 58 30 (0) 213+ الهاتف

 45 50 58 30 (0) 213+ الفاكس 

 info@bordjsteel.dz ; commercial@bordjsteel.dz البريد االلكتروني

 www.bordjsteel.dz الموقع االلكتروني
Source :SPA bordj steel, Manuel QHS, version 6, 31janvier 2019, p4 

 سلسلة منتجات المؤسسة: -2

)المطلية(، واأللواح  وتركيب الهياكل المعدنية المجلفنة بيعيتمثل نشاط مؤسسة برج ستيل في تصنيع،    
 :1حظائر متعددة االستخدامات، وتحتوي المؤسسة على ثالث وحدات إنتاجيةالالعازلة، بهدف توفير 

: تختص هذه الوحدة في صناعة الهياكل واألعمدة المعدنية التي وحدة تصنيع الهياكل واألعمدة المعدنية -
يقدر ن الصناعية، التجارية والزراعية، طق التخزيمناالحظائر متعددة االستخدامات مثل يتم استخدامها في 

 طن للسنة.  15000 ـعامل، وتقدر الطاقة اإلنتاجية لها ب 150 ـعدد عمال هذه الوحدة ب
                                                           

1 SPA Bordj Steel, presentation de la societe spa bordj steel, p1. 
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تختص هذه الوحدة في تصنيع األلواح العازلة ويتم استخدام هذه  :العازلة المعدنية األلواح وحدة تصنيع -
عامل،  60 ـيقدر عدد عمال الوحدة ب سبيل المثال غرف التبريد، زين علىاأللواح كذلك في مناطق التخ

 للسنة. 2م726000 ـوتقدر الطاقة اإلنتاجية لها ب

 الغمس بطريقة الزنك بمادة تختص هذه الوحدة في طالء أسطح المعادن: المعادن أسطح طالءوحدة  -
يقدر عدد  أوتوماتيكية بالكامل، الطالءمتر، وتعتبر وحدة 13، تحتوي على حوض للغمس طوله الساخن

 طن للسنة. 60000 ـ، وتقدر الطاقة اإلنتاجية لها بعامل60 ـعمال الوحدة ب

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة: -3

والتي يمكن توضيحها من  األقساممن الناحية التنظيمية إلى مجموعة من  Bordj Steelتتكون مؤسسة    
 خالل الشكل الموالي:
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 Bordj Steel(: الهيكل التنظيمي لمؤسسة 4-3الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Source : Plan strategique de la SPA Borj Steel, fevrier 2018 , p15. 

 

 مبررات اختيار المؤسسة: ثانيا

 يلي: مؤسسة برج ستيل إلسقاط الدراسة النظرية على الجانب التطبيقي فيما مبررات اختياريمكن حصر 

تنتمي المؤسسة إلى مجمع بن حمادي، والذي يعتبر من بين المجمعات التي تلعب دورا هاما في  -1
االقتصاد الجزائري، نظرا لتعدد وفعالية أنشطته في ميادين حيوية وهامة، كما يلعب المجمع دورا 

وقد اثبت المجمع اهتمامه  ئرية خاصة في والية برج بوعريريج،اليد العاملة الجزا هاما في امتصاص
)والتي تعتبر أهم مؤسسة في  Condorبالقضايا البيئية واالجتماعية من خالل مساهمة مؤسسة 

، ورغم RSMENAالمجمع( في مشروع المسؤولية االجتماعية لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

 المدير العام

 األمانة
مصلحة األمن 

 الداخلي والمراقبة

القسم 

 التجاري
قسم الصحة  قسم اإلنتاج

ةوالسالمة والبيئ  

وحدة 
الهياكل 

 واالعمدة

وحدة 
اللوائح 
 العازلة

وحدة 
 الطالء

 

قسم 
المالية 

 والحاسبة
نظم  قسم

 المعلومات
قسم 

 المشتريات
قسم الموارد 

 البشرية 
قسم 

 الصيانة

قسم 
مراقبة 

 الجودة

قسم 

 الهندسة
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تحقق نتائج مهمة في المشروع إال أن مشاركتها توحي بوعي المسؤولين واهتمامهم  أن المؤسسة لم
 .بقضايا المسؤولية االجتماعية

تنتهج المؤسسة وبصفة طوعية لسياسات واضحة في مجال احترام الجودة، الحفاظ على البيئة   -2
يتجلى ذلك من خالل و  ،والصحة والسالمة المهنية بعيدا عن تلك االلتزامات التي تفرضها القوانين

وفقا  اعتماد المؤسسة لنظام إدارة الجودة، نظام اإلدارة البيئية ونظام إدارة الصحة والسالمة المهنية
  ISO 45001 و (،-12-رقم )الملحق ISO14001 ،(-11-رقم )الملحق ISO9001 للمواصفات القياسية 

وتعتبر المؤسسة من بين أوائل المؤسسات االقتصادية الجزائرية التي تحصلت  ،(-13-رقم )الملحق
 مواصفة جديدة. باعتبارها ISO 45001 للمواصفةعلى شهادة المطابقة 

تتخذ المؤسسة مبادرات طوعية في مجال دمج ابعاد المسؤولية االجتماعية ضمن استراتيجياتها   -3
في مشروع تطوير مواصفة  وبصفة طوعيةذلك من خالل مساهمتها  ويتجلى ،وعملياتها اليومية

 Borj Steelوقد تم اختيار مؤسسة  ؛NA ISO26000قياسية جزائرية خاصة بالمسؤولية االجتماعية 
للمساهمة في المشروع من طرف المعهد الجزائري للتقييس بناء على الملف المقدم من طرف 

 اركة في المشروع.وفي كل شروط المشالمؤسسة، والذي يست
بمشروع المواصفة الجزائرية االحصائيات األولية حول تقييم المؤسسات المعنية اطالعنا على  بعد -4

وبناء المقابالت التي أجريناها مع الخبراء المحليين والخبير الفرنسي،  حول المسؤولية االجتماعية،
في مجال دمج أبعاد المسؤولية به  سال بأقطعت شوطا  Borj Steelمؤسسة  لنا أناتضح 

 مقارنة بباقي المؤسسات المشاركة.االجتماعية 
وقد اتضح لنا من خالل مقابالتنا بيئية واالجتماعية اهتمام وإدراك مسؤول النظم اإلدارية، بالقضايا ال -5

تزام للمسؤول أن االهتمام بالقضايا البيئية واالجتماعية يتعدى هدف االلتزام القانوني إلى هدف االل
 الطوعي واألخالقي.

التسهيالت المقدمة لنا من طرف المؤسسة والتي سمحت لنا باالطالع على الوثائق والسجالت ذات   -6
 الصلة بالموضوع.
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 المبحث الثالث: تطابق استراتيجيات المؤسسات محل الدراسة وأبعاد المسؤولية االجتماعية

المؤسسات محل الدراسة  تطابق بين استراتيجيات شة مدى وجودسنحاول من خالل هذا المبحث مناق   
وأبعاد المسؤولية االجتماعية، من خالل معرفة ما إذا كانت هذه المؤسسات تعمل على صياغة رؤية 

وتدمج األهداف واالعتبارات ذات البعد  ،ةواستراتيجية واضحة تقوم على قيم ومبادئ المسؤولية االجتماعي
هذه المؤسسات االقتصادية، كما سنحاول التعرف على درجة سعي  فالبيئي واالجتماعي فضال عن األهدا

 إلى التعرف على أصحاب المصالح وتحديدهم بهدف معرفة متطلباتهم واشباع رغباتهم. 

 مسؤولية االجتماعيةوأبعاد ال SASACEمؤسسة : تطابق استراتيجية المطلب األول

تعتبر من بين الرهانات التي تسمح لها بتحسين  SASACEإن المسؤولية االجتماعية بالنسبة لمؤسسة    
أدائها وضمان استدامة نجاحها، لذلك فهي تسعى جاهدة إلى مطابقة استراتيجياتها وسياستها العامة مع أبعاد 
المسؤولية االجتماعية، من خالل صياغة أهداف وقيم ومبادئ تتطابق وأبعاد المسؤولية االجتماعية ويمكن 

 ما يلي:توضيح ذلك من خالل 

 SASACEالسياسة العامة لمؤسسة : أوال

 :1بصياغة رؤيتها االستراتيجية بما يتطابق وأهداف المسؤولية االجتماعية كما يلي SASACEقامت مؤسسة 

" أن تصبح المؤسسة المسؤولة اجتماعيا والرائدة في تصنيع األكياس المصنوعة من البولي بروبيالن 
Polypropylène "والقابلة للتحلل البيولوجي الموجهة لتعبئة المواد الكيميائية والمنتجات الغذائية 

 :2وقد وضعت المؤسسة المحاور الرئيسية والمحددة في استراتيجية نموها كما يلي

من لكل تخصيص الموارد الالزمة التي تسمح بتطبيق، مراجعة وتحسين أداء نظام اإلدارة المدمج  .1
، ISO 9001لطاقوية وفقا للمواصفات القياسية، نظام اإلدارة ا، نظام اإلدارة البيئيةة الجودةنظام إدار 

ISO14001 ،ISO50001  المواصفة  دمجباإلضافة إلىISO26000. 
الحوار مع األطراف ذات المصلحة وارضائهم واشباع رغباتهم، باحترام المواصفات الدولية واحترام  .2

 المتطلبات واللوائح القانونية.
توقع احتياجات العمالء وتقديم منتجات جديدة لهم، والتي يتم انتاجها بناء على متطلباتهم، مع احترام  .3

 االلتزامات األخالقية والمسؤولة اجتماعيا.

                                                           
1Société Algérienne de Sacs Enduits, Entreprise Sociétalement Responsable, Genève, le 30 Mars 2015, p3 
2Société Algérienne de Sacs Enduits, Systèmes de Management - Politique Globale, 2017, p3 
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نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية داخل المؤسسة، عن طريق تحسيس العمال بأهمية هذه المسؤولية  .4
 وتحسين محيط الحوار االجتماعي.

يز بعد المؤسسة المواطنة والبعد المجتمعي، من خالل المساهمة في توظيف الشباب وتعزيز روح تعز  .5
 المبادرة لديهم، والمساهمة في تدريب المتربصين القادمين من المعاهد ومراكز التكوين والجامعات.

يارية مواصلة جهود المؤسسة في التقدم في مجال التنمية المستدامة ووضع أليات تكنولوجية ومع .6
 لتحقيق ذلك.

 التحسين المستمر لألداء في مجال الحفاظ على البيئة واستهالك الطاقة والموارد عن طريق: .7
  التحكم في استهالك الطاقة والموارد واعتماد نظام اإلدارة الطاقوية وفقا للمواصفة القياسية

ISO51001؛ 
 ؛نظام اإلدارة الطاقوية أهدافومات والموارد الضرورية لتحقيق ضمان توافر المعل 
 .تشجيع شراء مواد وخدمات موفرة للطاقة 

على المستويين اإلداري اإلدارية المعتمدة لنظم ذه المحاور تقوم المؤسسة بالتحسين المستمر لولتحقيق ه
 والتشغيلي، كما تقوم بتقسيم المحاور إلى أهداف ومؤشرات قياس لتستطيع تقييمها. 

 ومبادئها SASACEمؤسسة  قيمثانيا: 

فهي تمثل هوية المؤسسة التي تميزها عن غيرها من  تنظيمية، ثقافة أية في األساس هي القيم إن   
معرفة المؤسسات، كما أن لها دور مهم في توجيه سلوك األفراد العاملين نحو السلوك المرغوب، من خالل 

 التي يجب االلتزام بها. المعايير
بما فيها تلك التي تتعلق بالجانب  للقيم ينص على جملة من المبادئ اقميثا SASACEتضع مؤسسة    

 ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكلين المواليين:، البيئي واالجتماعي
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SASACE: قيم مؤسسة (5-3الشكل )

 

Source : Société Algérienne de Sacs Enduits, Entreprise Sociétalement Responsable, Genève, 30 Mars 2015,p5  

 SASACEمبادئ مؤسسة (: 6-3)الشكل 

 

 

 

 

  

 

 
Source : Société Algérienne de Sacs Enduits, Entreprise Sociétalement Responsable, Genève, le 30 Mars 2015,p6  

 

بما يتطابق  قيمها ومبادئهاعلى صياغة تعمل  SASACEمؤسسة  من خالل الشكلين أعاله يتضح أن   
رئيسية عندما يتعلق األمر بمناقشة حيث تعتبر هذه القيم والمبادئ مسائل  ،وأبعاد المسؤولية االجتماعية
 .مفهوم المسؤولية االجتماعية

 حوكمة 

 أخالق

 شفافية

 الحماية والحفاظ على
 البيئة

معرفة متطلبات 
أصحاب المصالح 

ضمان صحة  واشباع رغباتهم
وسالمة ورفاهية 

 العمال

ية المساهمة في التنم
 المحلية 

اناحترام حقوق االنس  
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فيمكن  ،سلوك العاملينو دورا مهما في توجيه القرارات اإلدارية  وبما أن القيم السائدة في المؤسسة تلعب   
تمارس أنشطتها وفقا لمعايير وممارسات مسؤولة تسمح لها بتحقيق أهدافها  SASACEالقول أن مؤسسة 

 االقتصادية دون إهمال األهداف البيئية واالجتماعية.

 تحديد أصحاب المصالح: ثالثا

وتحقيق األهداف المصاغة في  ،من ادماج أبعاد المسؤولية االجتماعية SASACEحتى تتمكن مؤسسة    
سياستها العامة وفقا لمبادئها وقيمها، والتي تتمحور غالبيتها حول ارضاء أصحاب المصالح واشباع رغباتهم 

 قامت المؤسسة بتحديد أصحاب المصالح كما يلي: 

 SASACEأصحاب المصالح لمؤسسة  (:7-3)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Société Algérienne de Sacs Enduits, SASACE et sa sphère d’influence, p2 

 لويتمث فان أصحاب المصالح هم كل طرف يمكن أن يؤثر أو يتأثر بنشاطها SASACEبالنسبة ل مؤسسة 
 أصحاب مصالح المؤسسة في كل من:

 (؛Hakimi Plast ،Flexo Offest ،Starlinger،Photogravure ،Dominoالموردون وهم كل من مؤسسة ) -
 ؛(Lafarge، Knauf ،Fertial ،Colpa، Cevitalكل من مؤسسة ) ويتمثل أهم عمالء المؤسسة فيالعمالء  -
 العمال؛ -
 ؛(Naili، Lead، Azouzمؤسسات إعادة التدوير وهم كل من مؤسسة ) -

مؤسسات إعادة 

 التدوير

 العمالء

 العمال

 الموردون

 مؤسسات التدريب

 واالستشارة

الجمعيات  منظمات المراقبة

والشركاء 

 االجتماعيين

المؤسسات 

 المنافسة
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 :في كل منوتتمثل منظمات المراقبة  -
  للملكية الصناعية الجزائري المعهد الوطني INAP، 
 المعهد الجزائري للتقييس IANOR، 
  المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية والخبرة الصناعية ALEX، 
  المركز الوطني لتقنيات اإلنتاج األنظف. CNTPP، 

 وتتمثل في: التدريب واالستشارةمؤسسات  -

 مركز التعليم العالي للصناعة CESI، 
  األمن الفردي ومعدات الحماية من الحريق SIMAF، 
  المدرسة الجزائرية لألعمال وهي مدرسة خاصة للتعليم العالي في مجال لإلدارة MDI ، 

 والشركاء االجتماعيون:الجمعيات  -

 مركز التكوين المهني CFPA، 
  المدرسة الوطنية للبوليتكنيك ENP، 
 منتدى رؤساء المؤسسات FCE، 
  الطفولة الهيئة الوطنية لحماية وتعزيزONPPE، 
  المحلي،المجتمع 
 .غرفة التجارة لوالية تيبازة 

 (.Tonic ،Polyben،SMTP)المؤسسات المنافسة التي تنشط في نفس المنطقة وهي كل من مؤسسة  -

 وأبعاد المسؤولية االجتماعية SBC مؤسسة لمطلب الثاني: تطابق استراتيجيةا

إلى أن تكون مؤسسة مواطنة تلتزم بمسؤولياتها اتجاه البيئة والمجتمع، ويتجلى ذلك  SBCتسعى مؤسسة    
 من خالل دمج األبعاد البيئية واالجتماعية ضمن استراتيجيتها وسياستها العامة.

 SBCالسياسة العامة لمؤسسة : أوال

ألن تكون فاعال مهما في عملية التنمية االقتصادية للبلد في مجال نشاطها المتمثل  SBC تتطلع مؤسسة   
وبهدف مواجهة تهديدات البيئة الخارجية التي تواجهها مثل المنافسة  ،في انتاج تطوير وتسويق المشروبات

 لمتمثلة في: القوية وارتفاع أسعار المواد األولية، تعمل المؤسسة على تحقيق األهداف االستراتيجية ا

 ؛تعزيز وزيادة الحصة السوقية -



ؤولية االجتماعيةتطابق استراتيجياتها وأبعاد المسمدى الفصل الثالث: التعريف بالمؤسسات محل الدراسة و   
 

 
189 

 تحسين األداء في إطار التنمية المستدامة. -

سياسة تقوم على مجموعة من  في هذا اإلطار وفي سبيل دعم استراتيجيتها قامت المؤسسة بتحديد   
 :1المحاور والمتمثلة في

كل من نظام لتخصيص الموارد الالزمة التي تسمح بتطبيق، مراجعة وتحسين أداء نظام اإلدارة المدمج  .1
وفقا ونظام إدارة سالمة األغذية  نظام إدارة الصحة والسالمة المهنيةإدارة الجودة، نظام اإلدارة البيئية، 

 ؛ISO 9001  ،ISO14001 ، OHSAS18001 ، ISO 22000 للمواصفات القياسية
 االلتزام المستمر بالمتطلبات التنظيمية والقانونية؛ .2
 التحسين المستمر لفعالية أداء نظام اإلدارة المدمج؛ .3
 وضع قنوات اتصال داخلية وخارجية موثوقة للتواصل مع أصحاب المصالح؛ .4
 ؛العمالء وضع ألية تسمح بالتعرف على متطلبات .5
 اط المؤسسة؛المشاركة النشطة والطوعية لكل األطراف المعنية بنش .6
 اشباع رغبات الزبائن عن طريق تقديم منتجات مطابقة لمتطلباتهم والمتطلبات القانونية؛ .7
 انتهاج سياسة الوقاية من األخطاء والتحكم في المخاطر؛ .8
 االعتراف بالنتائج وتثمين النجاحات؛ .9

 الوقاية من التلوث عن طريق إدارة جيدة للنفايات الصلب والسائلة؛ .10
 للمياه والطاقة للحفاظ على الموارد واالقتصاد في المدخالت؛إدارة عقالنية  .11
 تحسين أداء العمال، والعمل على وضع ألية لتدريبهم وتحفيزهم وتحسيسهم للعمل لصالح البيئة؛ .12
تطوير ثقافة الوقاية من األخطار والتحسيس المستمر للعمال والحوار معهم في مجال ممارسات الصحة  .13

 والسالمة المهنية؛

 ية من مخاطر حوادث العمل واألمراض المهنية.الوقا .14
سطيف بتبني مفهوم المسؤولية االجتماعية عن طريق مساهمتها في المشروع  SBCإن مبادرة مؤسسة    

جعلها تعمل  NAISO26000المواصفة القياسية الجزائرية حول المسؤولية االجتماعية تطوير الوطني المعني ب
وخاصة البعد المجتمعي واألخالقي وكمثال عن ضمن استراتيجيتها ماعية دمج أبعاد المسؤولية االجتعلى 

 مايلي:األهداف التي تسعى المؤسسة إلى دمجها 

  مبنية على مبدأ المساءلة والشفافية والسلوك تطوير عالقة مستمرة مع جميع أصحاب المصلحة
 األخالقي؛

                                                           
1SBC Setif, politique qualité sécurité et environnement ,5 septembre2017  



ؤولية االجتماعيةتطابق استراتيجياتها وأبعاد المسمدى الفصل الثالث: التعريف بالمؤسسات محل الدراسة و   
 

 
190 

 النظيفة باإلضافة إلى تقنيات إعادة ن استخدام الموارد الطبيعية من خالل الترويج للتقنيات حس
 ؛التدوير ومنع مخاطر التلوث

  اتخاذ ممارسات حسنة في مجال المساهمة في تنمية المجتمع المحلي؛ 
  تعزيز الحوار االجتماعي ومكافحة جميع أشكال التمييز. 

 SBCقيم مؤسسة : ثانيا
مجموعة من القيم التي تسمح لها بتبني ممارسات مسؤولة اتجاه كل األطراف التي  على SBCتقوم مؤسسة  

 ويمكن توضيح هذه القيم من خالل الشكل الموالي:تؤثر وتتأثر بمنتجاتها وخدماتها 
 سطيف SBCقيم مؤسسة  (:8-3)الشكل 

 

 

 

 
 

 

 

 Rapport de diagnostic de responsabilité sociétale de la SBC Sétif selon la باالعتماد على باحثةالمرجع: من إعداد ال

norme NA/ISO26000, Avril 2017. 

مؤسسة تقوم بصياغة قيمها وفقا لمبادئ المسؤولية االجتماعية وتتمثل  SBCمن خالل الشكل يتضح أن    
 هذه القيم في:

الجودة واالمتثال: من خالل ضمان جودة المنتجات والخدمات عن طريق االمتثال لمتطلبات الجودة  -
 والمتطلبات القانونية؛

أن اتخاذ ممارسات مسؤولة اتجاه البيئة والمجتمع قد  SBCالرؤية طويلة المدى: حيث ترى مؤسسة  -
 يعود عليها وعلى المجتمع الذي تعمل فيه بمنافع كثيرة على المدى الطويل؛

 الجودة واالمتثال

Qualité&Conformité 

 االحترام والتضامن

Solidarité et respect 

 األخالق والشفافية

Ethique&Transparence 

 االلتزام

Engagement 

 الرؤية طويلة المدى

Vision à long terme 



ؤولية االجتماعيةتطابق استراتيجياتها وأبعاد المسمدى الفصل الثالث: التعريف بالمؤسسات محل الدراسة و   
 

 
191 

األخالق والشفافية: من خالل بناء عالقات مع كل األطراف ذات المصلحة تقوم على مبدأ المشاركة  -
 لتعاون وتكافؤ الفرص والسلوك األخالقي؛والمساءلة وا

االحترام والتضامن: وذلك من خالل بناء عالقات داخل المؤسسة )بين العمال واإلدارة وبين العمال  -
 فيما بينهم( مبنية على االحترام والتضامن؛

االلتزام: من خالل االلتزام اتجاه كل األطراف ذات المصلحة عن طريق معرفة متطلباتهم ومعرفة  -
 رغباتهم.

 تحديد أصحاب المصالحثالثا: 

بدمج أبعاد المسؤولية االجتماعية جعلها تعمل على ممارسة هذه المسؤولية من  SBCان اهتمام مؤسسة    
المصالح  خالل اشباع رغبات أصحاب المصالح، وذلك بعد تحديدهم، والشكل الموالي يوضح أصحاب

 SBCوقد تم إعداد هذا الشكل باالعتماد على قائمة أصحاب المصالح لمؤسسة  المعنيون بنشاط المؤسسة،
( والتي تم تطويرها من طرف المؤسسة بالتعاون مع -14-صاحب مصلحة )الملحق رقم  58المكونة من 

 :SPRINGفي إطار مشروع  IANORالمعهد الجزائري للتقييس 

 سطيف SBCأصحاب المصالح لمؤسسة (: 9-3)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liste des Parties Prenantes de SBC SETIF, Identifiées dans le cadre du diagnosticباالعتماد على:  باحثةالمرجع: من إعداد ال

RSE selon la norme NA/ISO 26000 Avec  IANOR- Projet d’implantation de la norme NA/ISO 26000 en Algérie. 

سطيف مجموعة من أصحاب المصالح يتأثرون ويؤثرون في  SBCمن خالل الشكل يتضح لنا أن لمؤسسة 
 :األهمية إلى المؤسسة وحسبوقد قمنا بتصنيفهم بناء على معطيات  ،نشاطها

 الجمعيات
المراقبة، منظمات  الوزارات واإلدارات

ادالتقييس واإلشه  

 البنوك والمؤسسات

 المالية

 

        المؤسسة             

                           

 الموردون

مزودو 

 الخدمات

ن
ستهلكو

 الم

 الموزعون

ة تجار التجزئ  

 تجار الجملة  

 العمال المالك   

 النقابة

التدريبالجامعات والمعاهد ومراكز  اإلعالم  
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منهم ، الموجودون داخل اإلطارويتمثلون في أصحاب المصالح  :أصحاب مصالح رئيسيون   -
داخليون وهم كل من العمال والمساهمون والنقابة، وخارجيون وهم كل من الموردون ومزودو 

  .الخدمات والعمالء
الموجودون خارج اإلطار ويتمثلون في كل من  أصحاب المصالح وهم :أصحاب مصالح ثانويون  -

، جمعية المستهلكين(، الوزارات APABالجمعيات مثل )جمعية المنتجون الجزائريون للمشروبات 
واإلدارات مثل )وزارة التجارة، مديرية التجارة للوالية، صندوق الضمان االجتماعي، مديرية البيئة، 

 ،IANORات المراقبة والتقييس واإلشهاد مثل )المعهد الجزائري للتقييس مديرية الصحة(، منظم
(، البنوك والمؤسسات المالية، اإلعالم Veritasمكتب التدقيق المالي، مكاتب اإلشهاد مثل مكتب 

 (.INPRPوالجامعات والمعاهد ومراكز التدريب مثل )المعهد الوطني للوقاية من األخطار المهنية 

 وأبعاد المسؤولية االجتماعية Borj Steelمؤسسة ستراتيجية تطابق ا :لثالمطلب الثا

تسعى مؤسسة برج ستيل إلى دمج قضايا المسؤولية االجتماعية ضمن استراتيجيتها وسياستها العامة    
 ويتجلى ذلك من خالل مايلي:

 يلالسياسة العامة لمؤسسة برج ست: أوال

 منتؤمن مؤسسة برج ستيل أن احترام الجودة، الحفاظ على البيئة واالهتمام بالصحة بالسالمة المهنية،    
لذا قررت إدارة المؤسسة انتهاج سياسة واضحة  يير الجيد وإنجاز العمليات بنجاح،في التس العوامل األساسية

ن خالل تبني المخاطر المهنية، م تهدف من خاللها إلى إرضاء العمالء، الحفاظ على البيئة والتقليل من
)نظام إدارة الجودة، نظام اإلدارة البيئية ونظام إدارة الصحة والسالمة المهنية( وفقا  نظام اإلدارة المدمج

وترتكز سياسة المؤسسة في هذا المجال على  ،ISO45001و ISO9001،ISO14001للمواصفات القياسية 
 :1المحاور االستراتيجية التالية

، وتمتثل للمعايير الدولية وللمتطلبات القانونية تجات وخدمات تلبي متطلبات العمالءمنتقديم  -1
 والتنظيمية المحلية المعمول بها؛

 الناتجة عن المنتجات والخدمات؛ البيئية التأثيرات التقليل من -2
ومحاولة تخفيضها إلى  مؤسسة والتي قد تؤثر على العمالالتحكم في المخاطر الناتجة عن أنشطة ال -3

  حد مقبول؛
 والسالمة المهنية؛القرارات المتعلقة بالصحة  اتخاذإشراك العمال في  -4

                                                           
1 SPA Bordi Steel, Politique qualité, sécurité et environnement, 10 décembre 2018. 
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 يسمح بإشباع رغباتهم؛ عمل نظام تطبيقالتعرف على األطراف ذات المصلحة   -5
 ؛المؤسسة داخل العمل نظمو  أطر تطويرو  تحسين -6
 تزويد المؤسسة بالمهارات الالزمة؛ -7
 المؤسسة؛ عمل مجال في المنافسة على القدرةو  المحلية السوق  في متقدم مركز احتالل -8
 توفير كل األدوات والموارد الالزمة لتحقيق األهداف.  -9

نالحظ من خالل المحاور االستراتيجية أن المؤسسة تسعى إلى دمج المسؤولية االجتماعية في سياستها 
العامة من خالل التركيز على بعد الحفاظ على البيئة، وبعد االهتمام بالموظفين، مع اهمال كامل لبعد تنمية 

 المجتمع المحلي.  

  قيم مؤسسة برج ستيل: ثانيا

في إطار  يستيل بصياغة قيمها التي تسمح لها بتحقيق أهدافها وتحسين أدائها البيئتقوم مؤسسة برج    
 المساهمة في التنمية المستدامة كمايلي:

 قيم مؤسسة برج ستيل (:10-3)الشكل 

 

 
 

 

 

 

 Rapport de diagnostic de responsabilité sociétale de Bordj Steel  selon la  المرجع: من إعداد الطالبة باالعتماد على

norme NA/ISO26000, Avril 2017. 

في مجال الصناعات المعدنية من خالل تحقيق تسعى مؤسسة برج ستيل إلى تحقيق التفوق والريادة    
 النتائج االقتصادية المرغوبة وهذا في إطار:

 االمتثال والمطابقة للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها؛ -

 التفوق والريادة

Excellence et leadership 

 االنتماء واالحترام

Appartenance et respect 

 

 الشفافية

Transparence 

 االلتزام

Engagement 

 االمتثال 

Conformité 
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االلتزام بتحقيق رضا كل األطراف ذات المصلحة )زبائن، عمال، موردون، جمعيات...(، وكذلك  -
 مساهمة في التنمية المستدامة؛االلتزام بالحفاظ على البيئة وال

 تعزيز روح االنتماء واالرتباط القوى للعمال بالمؤسسة؛ -
االحترام المتبادل بين كل األطراف داخل المؤسسة من خالل احترام النظام الداخلي، القواعد  -

 التنظيمية والترتيب اإلداري؛
 الشفافية في التعامل مع كل األطراف ذات المصلحة. -
 أصحاب المصالحتحديد : ثالثا

بالنسبة لمؤسسة برج ستيل فان أصحاب المصالح هم األطراف الذين قد يؤثرون أو يتأثرون بمنتجات    
وقد قامت  مخاطر البيئية الناتجة عن نشاطها،وخدمات المؤسسة بما في ذلك األطراف التي قد تتأثر بال

قائمة أصحاب المصالح لمؤسسة  ييل المؤسسة بصياغة قائمة ألصحاب المصالح وتوقعات كل طرف، وفيما
 برج ستيل:

 المصالح لمؤسسة برج ستيل وتوقعاتهم أصحاب(: 9-3)الجدول 

 توقعاتهم أصحاب المصالح
 تعظيم رقم األعمال؛ - المساهمون 

 تحسين ربحية معدات اإلنتاج؛ -
 تحسين صورة المؤسسة؛ -

 الحصول على رواتبهم في الوقت المحدد؛ - العمال
 االستقرار واألمن الوظيفي؛تحقيق  -
 توفير بيئة عمل مناسبة؛ -
 اطالعهم وتدريبهم على المخاطر المتعلقة بنشاطهم؛ -
 االستفادة من التدريب المستمر؛ -
 العمل في بيئة صحية وأمنة. -

 احترام االتفاقيات الجماعية؛ - النقابات العمالية
 احترام حقوق العمال. -

 واعيد التزويد بالمواد األولية ولوازم التصنيع؛احترام م - وحدات االنتاج
 االلتزام بشروط بيانات الشراء )الكمية، الجودة...(؛ -
 صيانة المعدات. -
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 تزويدهم بالمعدات والمنتجات التي تلبي رغباتهم؛ - العمالء
 احترام مواعيد التسليم؛ -
 توفير منتجات عالية الجودة )االمتثال والضمان(؛ -
 منتجات إيكولوجية قابلة للتدوير؛توفير  -
 توفير منتجات أمنة دون أخطار على البيئة والصحة والسالمة المهنية؛ -
 العالقة بين الجودة والسعر؛ -
 تخفيض التكاليف؛ -
 االستجابة السريعة في حالة طلب معلومات أو تقديم شكوى. -

على منتجات وخدمات تحديد المتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة  - السلطات
 المؤسسة؛

 فهم وتطبيق هذه المتطلبات. -
 االلتزام بالشروط التعاقدية )الدفع وغيرها(؛ - الموردون 

 االلتزام بالدقة في بيانات الشراء؛ -
 سرعة االستجابة في التعامل؛ -
 اعالم موردو معدات االنتاج بأي خلل في المعدات واقتراح التحسينات. -

 احترام مواعيد تسديد القروض؛ - البنوك
 احترام اإلجراءات التنظيمية لملفات االستراد. -

 الدفع في الوقت المحدد؛ - مؤسسات التأمين
 اإلبالغ عن الحوادث في الوقت المحدد. -

 ؛ن العمل وتعليمات الصحة والسالمةوانياحترام ق - مفتشية العمل
 المطلوبة.التواصل المنتظم لضمان توفير المعلومات  -

 القانونية. النفايات وفقا للوائح نقل - جامعي النفايات
 للموظفين؛ الدورية الطبية زياراتالضمان  - طب العمل

 ؛احترام مواعيد الزيارات الطبية -
 التأكد من دفع الفواتير في الوقت المطلوب. -

 تقديم الدعم للمتربصين؛ - الجامعات ومعاهد التكوين
 للمتخرجين.ضمان مناصب العمل  -

 ؛دفع الضرائب والرسوم في الوقت المحدد - مفتشية الضرائب
 التقييم الضريبي في الوقت المناسب.إيداع ملف  -

 توظيف العمال من خالل الوكالة. - وكالة ما قبل التشغيل
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 التصريح بالموظفين ودفع المستحقات في المواعيد. الضمان االجتماعي
، لتجنب المعلومات الخاطئة المهمةضمان التواصل المنتظم حول األحداث  - الصحافة / وسائل اإلعالم

 وانتشار الشائعات.
 والخطر،احترام اللوائح المتعلقة بالنظافة وحماية البيئة )دراسات التأثيرات  - مديرية البيئة

 (النفايات...
المعهد الجزائري للتقييس 

 وهيهات التصديق
 منتجات المؤسسة؛الحصول على المعايير المطبقة على  -
 الفنية للتقييس؛ لجانالالمشاركة في  -
 ؛المعمول بها الدوليةللمعايير تطبيق نظام اإلدارة المدمجة وفقا  -
 المؤسسة. تطوير تبادل الخبرات مع -

Source : :SPA Bordj, Plan strategique de la SPA Borj Steel, fevrier 2018 , p9-10 
 وتصنف المؤسسة الذين يؤثرون ويتأثرون بنشاطها، من أصحاب المصالح لمؤسسة برج ستيل مجموعة   

، وسائل اإلعالم، مؤسسات التأمين، الجمعيات )البنوكأصحاب مصالح ثانويون مثل  هؤالء إلى
المساهمون، المجتمع والبيئة العمال، العمالء، ) وهم كل منرئيسيون ...(، وأصحاب مصالح توالهيئا

له أثر الرئيسيون وخاصة االستجابة لتوقعات ومتطلبات أصحاب المصالح أن المؤسسة تدرك و  (،الطبيعية
 ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل الموالي:  بقاءها واستدامتها كبير على

 (: تأثير أصحاب المصالح على استدامة مؤسسة برج ستيل11-3الشكل)
 

 
 

 
 

Source :SPA Bordj Steel, Plan strategique de la SPA Borj Steel, fevrier 2018 , p11 

 المدخالت:

االحتياجات 

 والتوقعات

تعزيز رضا 

 العمالء

 

 المخرجات:

 نتائج العمليات

          النظام                             

 النظام

 المجتمع المساهمون العمالء العمال

 البيئة

 نظام اإلدارة
 المدمج

 الموارد المالية

ةالوسائل المادي  
الموارد 

 البشرية

 الكفاءات

 

التحكم في 

المخاطر 

 مهنية

جودة 

السلع 

 والخدمات
استدامة 

 المؤسسة

نتائج 

 مالية

تعزيز رضا 

 العمال

تعزيز رضا 

 المساهمين
تعزيز رضا 

ةالمجتمع والبيئ  

تعزيز 

رضا 

 العمالء

 التحكم في

المخاطر 

 البيئية
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من خالل  ،من خالل الشكل يتضح أن مؤسسة برج ستيل تسعى لالستجابة لتوقعات أصحاب المصالح  
توفير الموارد المالية والمادية والبشرية الالزمة لضمان سير وتحسين نظام اإلدارة المدمج )نظام  العمل على

اإلدارة البيئية ونظام إدارة الصحة والسالمة المهنية(، والذي يسمح بتحسين جودة السلع  مإدارة الجودة، نظا
باإلضافة إلى التحكم في المخاطر البيئية، ومخاطر الصحة والسالمة المهنية، مما يؤدي حتما  ،والخدمات

 ضمان بقاء المؤسسة واستدامتها. وبالتاليتحسين النتائج المالية من ثم و  ،إلى تعزيز رضا أصحاب المصالح
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 خالصة:

 التعرفمن خالل  ،في الجزائرعلى واقع المسؤولية االجتماعية  الوقوفحاولنا من خالل هذا الفصل     
تولي االهتمام الكافي أن الدولة لنا وقد اتضح ، بالقضايا البيئية واالجتماعيةالدولة الجزائرية  اهتمامعلى مدى 

إلى سعيها إلى باإلضافة  ،واالجتماعية والسهر على احترامهاسن القوانين البيئية من خالل ، بهذه القضايا
على  المبادرات التي اتخذتها في هذا المجالمن خالل  ،حث المؤسسات على تبني المسؤولية االجتماعية

 .غرار مشاريع دعم ومرافقة المؤسسات على تبني المسؤولية االجتماعية

اتضح لنا أن ، عالمشاريهذه التي ساهمت في  الجزائرية دراسة حالة بعض المؤسسات الولوج فيوبعد   
صياغة من خالل  ،مطابقة استراتيجياتها وأبعاد المسؤولية االجتماعية تعمل علىمحل الدراسة  المؤسسات

األهداف البيئة واالجتماعية  دمجباإلضافة إلى  ،قيمها ومبادئها بما يتوافق ومبادئ المسؤولية االجتماعية
 .ومحاولة تحقيق هذه األهداف باالعتماد على نظام اإلدارة المدمج

وباعتبار أن ممارسة المسؤولية االجتماعية تتم من خالل التعرف على أصحاب المصالح وإشباع رغباتهم    
ى أصحاب المصالح وقد اتضح فقد حاولنا التعرف على مدى سعي المؤسسات محل الدراسة إلى التعرف عل

 لتعرف على أصحاب المصالح وتحديدهم بهدف معرفة متطلباتهم واشباع رغباتهم.تسعى جاهدة إلى النا أنها 
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:تمهيد  

على درجة اهتمام مسيريها  لتعرفاو تقديم المؤسسات محل الدراسة، السابق ما حاولنا في الفصل بعد    
سنحاول من خالل هذا الفصل تسليط الضوء على ، ضمن استراتيجياتها أبعاد المسؤولية االجتماعيةبدمج 

متطلبات ل لالستجابة سعيهاعلى مدى  الوقوفمن خالل  ،هذه المؤسساتواقع المسؤولية االجتماعية في 
 .أدائها واإلفصاح عن قياسواقع الو  ،أصحاب المصالح واشباع رغباتهم

الذين يتوجب االهتمام بهم ومراعاتهم وقد حاولنا مناقشة هذا الفصل من خالل التطرق ألصحاب المصالح    
: الزبائن، ويتمثل هؤالء في كل من ،عندما يتعلق األمر بمناقشة ودراسة موضوع المسؤولية االجتماعية

متطلبات  شار  للى أه  فيما يتعلق بمراعا وتجدر اإل ،المجتمع المحليالعمال، البيئة الطبيعية و الموردون، 
مناقشة موضوع المسؤولية االجتماعية يجب في ف، بين أهم أصحاب المصالحن من المساهمين والذين يعتبرو 

وكيفية ترجمة هذه االهتمامات  في المؤسسة، االجتماعيةأبعاد المسؤولية التعرف على درجة اهتمامهم بدمج 
ل  في  اوخططها ومبادئ تسييرها وهذا ما تطرقنبإدخال التعديالت الضرورية على استراتيجية المؤسسة 

 الفصل السابق.

يجعلها مطالبة  ،على هظام اإلدار  المدمج ن اعتماد المؤسسات محل الدراسةيتعلق بالقياس فإفيما أما    
والذي  ،(Le management par les processus)هظام إلدار  العمليات  من خاللباحترام متطلبات هذا النظام 

لوحة قياد  هظام اإلدار  المدمج فعالية العمليات من خالل لوحة قياد  يطلق عليها اسم  لها بقياسيسمح 
(Tableau de bord de système management intégré،)  يتم من خاللها قياس مستوى تحقيق العمليات

 ،المدمجحقيق أهداف هظام اإلدار  مما يسمح بقياس مستوى ت خاصة بكل عملية باالستعاهة بمؤشرات قياس
قياس الاستعراض مؤشرات  التعرف على مدى قياس األداء من خالل سنحاول من خالل هذا الفصل وبالتالي

عن هذا  حباإلضافة للى الوقوف على واقع اإلفصا ،مؤسسة وهتائج القياس في فتر  الدراسة الخاصة بكل
 .األداء
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  SASACE    في مؤسسة : واقع المسؤولية االجتماعية واإلفصاح عنهاالمبحث األول 

 في مؤسسةفصاح عنها واإلعلى واقع المسؤولية االجتماعية  التعرف سنحاول من خالل هذا المبحث   
SASACE، متطلبات أصحاب المصالح التعرف علىعلى مدى سعي هذه األخير  للى  من خالل الوقوف 

األداء هذا استعراض المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسة في قياس ب أدائها اتجاههمقياس ، و واشباع رغباتهم
ة التي قامت بها المؤسسة في المجاالت كما سنطرق للمبادرات الطوعي ،للفتر  محل الدراسةوهتائج القياس 

 بدمج أبعاد المسؤولية االجتماعية.ثبات درجة اهتمامها والتي استطاعت من خاللها لالبيئية واالجتماعية، 

 واشباع رغباتهم العمالء والموردون  التعرف على متطلبات المطلب األول:

خالل اكتساب ثقة عمالئها  ان فعاليتها على المدى الطويل تتحقق من SASACEتعتبر مؤسسة    
  ما يلي: معهم ويتجلى ذلك من خالل مالهازاهة والشفافية في التزاماتها وأعوالتحلي بالن ،ومورديها

 العمالءأوال: 

جاهد  للى معرفة متطلبات عمالءها ومراعاتها ألهها تؤمن أن هجاح عمالئها  SASACEتسعى مؤسسة    
أمر ضروري لنجاحها، وفي هذا المجال تتخذ المؤسسة مجموعة من التدابير التي تهدف من خاللها للى بناء 

 :1عالقة جيد  مع عمالءها والمتمثلة في

"المنفعة للجميع" تضمن من خالل  وجود عالقة ثقة مع العمالء تطوير برهامج عمل مبني على مبدأ  -
 ؛مبنية على الشفافية والنزاهة والمعاملة العادلة للعمالء دون تمييز

اتخاذ التدابير الالزمة اتجاه الموارد البشرية للمؤسسة بغرض جعلها طرفا فاعال ومساهما في السعي الى   -
ورات التدريبية تزام بمبدأ "التوج  بالعميل" من خالل الدواالل ،تحقيق أعلى مستويات رضا العمالء

 ل مع العمالء والحوار معهم؛الهادفة لتدريبهم على االتصا المنتظمة للعمال
 ظيمية التي تنطبق على منتجاتها؛االلتزام بالمتطلبات القاهوهية والتن -
بهدف تحديد متطلباتهم ويتم ا كبيرا للتواصل والحوار واالستماع للعمالء اهتمام SASACEتعطي مؤسسة  -

والذي يقوم باالستماع للعمالء وتحديد متطلباتهم وأخذها بعين  ،ذلك على مستوى القسم التجاري للمؤسسة
 ويتم التواصل مع العمالء من خالل: قسم اإلهتاج وقسم مراقبة الجود ، االعتبار وتحقيقها بالتعاون مع

 االجتماعات واللقاءات؛ 
  ضا العمالء؛عن طريق قياس مدى ر 
 عند تقديم العروض وأثناء المفاوضات؛ 

                                                           
1SASACE, Charte Ethique, décembre 2015, p4-5  
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 عند استالم الطلبيات؛ 
 عن طريق معالجة الشكاوى؛ 
 عن طريق المعارض؛ 
 .اتصال العمال بالعمالء لالستماع لليهم ومعرفة متطلباتهم 

للى كسب ثقة عمالئها من خالل منحهم لمكاهية التحقق من المواد األولية عند  SASACEتسعى مؤسسة  -
الموردين، ويتم ذلك عن طريق تضمين هذا الشرط في الطلبيات التي ترسلها المؤسسة لمورديها وتقوم 

 ؛المؤسسة باألخذ بعين االعتبار المالحظات التي اتخذها العمالء أثناء زيارتهم للمورد

واصفات اإلهتاج بمعرفة عمليات التصنيع لدى عمالئها لتحديد متطلبات وم SASACEتهتم مؤسسة  -
التنقل للى بالمؤسسة تقوم ختيار الحل األهسب، باإلضافة للى أه  في حالة وجود مشكلة عندهم وتوجيههم ال

 عمالئها لتقديم المساعد  حول استخدام منتجاتها.

على بعض المؤشرات، والجدول  تعتمد SASACEمؤسسة ن فإالعمالء  األداء اتجاهفي مجال قياس و    
 :2017الموالي يوضح لنا هذه المؤشرات وهتائج القياس لسنة 

 SASACEقياس األداء اتجاه العمالء في مؤسسة ج ئونتامؤشرات (: 1-4) الجدول

فترة  المؤشر الهدف
 القياس

الهدف 
 المقدر

 النتيجة
 4الثالثي  3الثالثي  2الثالثي  1الثالثي 

معدل اإلجابة على استبيان رضا  تعزيز رضا العمالء
/ ةاالستبياهات المسترجعالعمالء )

 X100 االستبياهات الموزعة(

 %94 %90 %90≤ سداسية

)عدد العمالء  معدل رضا العمالء
الراضون/عدد االستبياهات المسترجعة( 

X100 

 %89 %86 %85≤ سداسية

التحكم في شكاوى 
 العمالء

 0 0 1 1 1≥ ثالثية شكاوى العمالء عدد

االستجابة لطلبات 
 في الموعد العمالء

عدد الطلبات المستجاب لها في 
عدد الطلبات المحققة في الموعد )

 الموعد/ عدد الطلبات خالل فتر  القياس(
X100 

 %99 %95 %100  %100 %90≤ ثالثية

Source : SASACE , Tableau de bord du systeme management integre responsable- objectifs – cibles et indicateurs 

de mesure- processus commercial - exercice 2017- 
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بوضع مجموعة من األهداف والتي تسعى من  تقوم SASACEأن مؤسسة  من خالل الجدول يتضح   
س مدى تحقيق هذه األهداف باالعتماد على ، وتقوم بقياخاللها للى معرفة متطلبات عمالئها واالستجابة لها

 بعض مؤشرات القياس والمتمثلة في:

: حيث تقوم المؤسسة بتوزيع استبيان على عمالئها مرتين في السنة )ملحق جابة على االستبيانمعدل اإل -
ة (، تهدف من خالل  للى التعرف على مدى رضا عمالئها، وتحرص المؤسسة على استجاب-15-رقم

وهالحظ من خالل الجدول أن المؤسسة حققت الهدف المسطر في العمالء لإلجابة على االستبيان، 
السداسي األول وما يفوق الهدف في السداسي الثاهي مما يعكس لنا جدية العالقة بين المؤسسة 

 وعمالئها.
ة من األسئلة تسعى من خالل االستبيان المقدم للعمالء تقوم المؤسسة بطرح مجموع: معدل رضا العمالء -

عن منتجاتها وخدماتها )االستقبال، تقديم النصائح، تقديم لى مستوى رضاهم من خاللها للى التعرف ع
لتقديم اقتراحاتهم، ويتضح من الجدول أن المؤسسة حققت  المعلومات...(، باإلضافة للى لعطائهم مجاال

 األول والثاهي.الهدف المسطر خالل السداسيين  ق ما يفو 
بالسهر على المتابعة والمعالجة الموضوعية  SASACEمؤسسة  تقوم :التحكم في شكاوى العمالء -

شكوى خالل  2أن المؤسسة تلقت أعاله لشكاوى العمالء مهما كاهت طريقة تقديمها، ويتضح من الجدول 
 :كيفية معالجتهاوالجدول الموالي يوضح لنا  2017سنة 

 2017لسنة  SASACEفي مؤسسة  العمالء ى (: شكاو 2-4الجدول )

 المعالجة الشكوى  العميل
COLPA سم1 ـ:زياد  طول الصمام ب حدوث تسرب في الصمام 
KNAUF  50*61)التحقق من أبعاد الصمام  تسرب ماد  الجص من الصمام*(F13  سم18صمام 

Source : SASACE , PV de revue de direction SMI2018 (période évaluée exercice 2017), Retours d’information 

clients, février 2018, p3 

: فنظرا ألهمية هذا الهدف بالنسبة للعمالء تضع المؤسسة مؤشرا االستجابة لطلبات الزبائن في الموعد -
وهالحظ من  ،ان وجدت تدف معالجة االهحرافالقياس درجة استجابتها لطلبات عمالئها في الموعد به

جابة أن المؤسسة قد حققت الهدف المسطر مما يعكس درجة حرصها على االست (1-4) خالل الجدول
 .في الموعد لطلبات العمالء
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 الموردون : ثانيا

مطابقة لمتطلبات تكون السلعة أو الخدمة المشترا   على أن SASACEتعمل مؤسسة  في مجال المشتريات   
وتقوم المؤسسة باختيار  ،وال تؤثر على البيئة العمالالشراء المحدد ، وتخضع لمواصفات تضمن حماية 

والعناصر ذات الصلة  ،مورديها بناء على عد  اعتبارات مثل المطابقة، فتر  التسليم، السعر، شروط الدفع
حيث تقوم المؤسسة بعملية االتصال بالموردين والحوار معهم فيما يخص المتطلبات البيئية  ،بالجواهب البيئية

 ومن خالل االستجابة لهذه المتطلبات يتم تقييم الموردين وتصنيفهم.

تحتوي طلبات الشراء الخاصة بالمؤسسة على بياهات تصف بصور  واضحة المنتج المطلوب وتشمل هذه     
 :يالبياهات ما يل

 ائص المنتج )الطبيعة، النوع، المرجع، أو أي تحديد دقيق أخر(؛خص 
 المواصفات المعمول بها )المواصفات القياسية، اللوائح(؛ 
  األثار البيئية والطاقوية(، والسالمة المهنية )المواصفات والمتطلبات المتعلقة بالجواهب البيئية

 .ة()عالمات المواد الكيميائية، ظروف التخزين وظروف السالم
في حين استالمها من طرف مسؤول مخبر  يتم مراقبة المواد المشترا   في مجال التحقق من المشتريات فاه    

شراف مسؤول تسيير المخزون، حيث ال يتم استخدام ومقدم طلب الشراء)المستخدم( تحت لمراقب  الجود  
باإلضافة للى أه  وفقا للشروط المحدد  في   بعد موافقة مخبر مراقبة الجود ،المواد في عملية التصنيع لال

 ،التأكد من مطابقة المواد المشترا  الحق في التنقل للى المورد و  SASACEطلبات الشراء يمكن منح مؤسسة 
تقوم بتمديد هشاط  SASACEكما أن مؤسسة  مين تقرير الزيار  في ملف المورد،في هذه الحالة يتم تض

لدى الموردين وفقا للشروط  ئها من التحقق من المواد المشترا  لحق لعمالالتحقق للى العمالء حيث تمنح ا
 التعاقدية المتفق عليها ويتم تضمين هذا الشرط في طلبات الشراء.

 SASACEوبهدف تقييم الموردين وتعزيز عمليات الشراء المسؤول تعتمد مؤسسة أما في مجال القياس    
 على المؤشرين الموضحين في الجدول الموالي:
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 SASACEفي مؤسسة  موردينقياس األداء اتجاه الج ئونتامؤشرات  (:3-4) الجدول

فترة  المؤشر الهدف
 القياس

الهدف 
 المقدر

 النتيجة
 4الثالثي  3الثالثي  2الثالثي  1الثالثي 

الذين  أ معدل الموردين من الدرجة تقييم الموردين
)عدد الموردين من تتوفر فيهم الشروط 
 X100الدرجة أ/ العدد الكلي( 

 %85.71 %80≤ سنوية

األخذ بعين االعتبار 
األثار البيئية والتحكم 

عملية  دفي الطاقة عن
 شراء المواد

معدل المواد المشترا  التي تحترم 
)عدد المتطلبات البيئية والطاقوية 

التي تحترم المتطلبات/العدد  المواد المشترا  
 X100 الكلي للمواد المشترا (

 %85.71 %80≤ سنوية

Source : SASACE, Tableau de bord du systeme management integre responsable- objectifs – cibles et  

indicateurs de mesure- processus achat - exercice 2017- 

في قياس أدائها  SASACEمؤسسة  تعتمدفي مجال المسؤولية االجتماعية،   هالحظ من خالل الجدول أه   
المواصفات  يحترمون  والذين -أ–الدرجة من الموردين  بمعدلاألول يتعلق  ،اتجاه الموردين على مؤشرين

المواد  كاالستهال)معالجة النفايات، التحكم في  المتعلقة بالبعدين البيئيالمتطلبات بما في ذلك والمتطلبات 
على البيئة المواد األولية  الثاهي يتعلق بأثار (، والمؤشرالسالمة المهنيةالصحة و ) واالجتماعيوالطاقة...( 

ويتضح من الجدول أن المؤسسة قد حققت األهداف المسطر  مما يعكس درجة التزامها  ،واستهالك الطاقة
 .بالشراء المسؤول

تأخذ بعين للقياس مؤشرات مؤسسة على ال دتعتم ،وفي عملية اهتقاء الموردين أه  وبالتالي يمكن القول   
ار المعايير البيئية واالجتماعية، وتجدر اإلشار  للى أن هذه المؤشرات تدخل ضمن مؤشرات المبادر  االعتب

 مجال البيئي وممارسات العمالة.  العالمية إلعداد التقارير المتعلقة بتقييم الموردين في ال

 العمال واشباع رغباتهممتطلبات المطلب الثاني: التعرف على 

، أهدافها وسياساتها تتطلب حتما مواردا لتجسيدها، ولعل أهم هذه الموارد SASACEاستراتيجية مؤسسة    
بالنسبة للمؤسسة هي الموارد البشرية، فهي تعتبر مصدر قلق دائم بالنسبة لمسيري المؤسسة وتحظى باهتمام 

 خاص من طرفهم. 

 ،لحة المشتركةتسعى دائما للى خلق عالقة جيد  مع عمالها مبنية على مبدأ المص SASACEمؤسسة    
تطوير كفاءاتهم وتوفير من خالل اهتمامها ب ،واشباع رغباتهم همللى التعرف على متطلبات جاهد تسعى  كما

ويمكن توضيح ذلك من خالل  منة وصحية، باإلضافة للى توفير قنوات للحوار الدائم معهمظروف عمل آ
 مايلي:
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  التكوينو  التوظيف: أوال

  وتقييم الكفاءات:التوظيف   -1

مع  ،كل سنة على أساس توجيهات المديرية العامة SASACEفي مؤسسة يتم وضع خطة التوظيف    
مراعا  احتياجات مدراء األقسام فضال عن توقعات المغادر )التقاعد(، ويمكن ألي شخص دون تمييز ترشح  

 للتعيين شرط أن يمتثل للمتطلبات القاهوهية والتنظيمية. 

وذلك لضمان  ،تضمن المقابلة األولية أن يكون المرشح مناسبا للوظيفة المعنيةخالل مرحلة االختيار    
يخضع الموظفون الجدد لتقييم أولي قبل ، بعد الموافقة والتعيينو  ،وجود مهارات فيما يتعلق بالمهام المطلوبة

  اهتهاء الفتر  التجريبية لتقييم مدى مالءمتهم للمنصب بهدف ضمان كفاء  التوظيف.

 التكوين:-2

ان مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار التكوين أو الوصول للى مناصب جديد  مطبق على هطاق واسع في  
 :1في المؤسسة وفقا للخطوات التالية تكوين، وتتم عملية الSASACEمؤسسة 

مع األخذ بعين االعتبار  جيل احتياجات  من التكوين لعمال يقوم كل مسؤول عملية داخل المؤسسة بتس -
 ؛تقييم المهارات حيث يتم اجراء تقييم سنوي للعمال

تحال هذه االحتياجات للى مدير الموارد البشرية، والذي يحدد بدوره قائمة المهام التي لها تأثير مباشر  -
ها تأثير بيئي كبير على االمتثال للمتطلبات المتعلقة بالمنتج أو الخدمة، وتحديد المهام التي يحتمل أن يكون ل

 ؛والتي تحتاج للتوعية والتكوين

تماشيا مع السياسة العامة واألهداف  1يضع مدير الموارد البشرية خطة التكوين السنوية للسنة ن+ -
 ؛والمؤشرات المستهدفة والوسائل التي يمكن أن توفرها المؤسسة من خالل ميزاهيتها

 ؛يبها حسب األولوية ثم يتم تمريرها للمدير العم للموافقة عليهابعد تحديد االحتياجات ودراستها يمكن ترت -

 ؛مؤسسات التكوين وفقا لمعايير محدد  ريتم اختيا -

 يتم مراقبة وتقييم فعالية التكوين من طرف مسؤول الموارد البشرية بالتعاون مع المعنيين بالتكوين. -

                                                           
1 SASACE, Manuel Des Systèmes De Management, op.cit, p18 
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ي مشروع المسؤولية االجتماعية لمنطقة ف SASACEفي مجال المسؤولية االجتماعية وبمساهمة مؤسسة 
وتكوينهم من أجل دعم مؤسسة للى تحسيس عمالها سعت ال ،RSMENAالشرق األوسط وشمال افريقيا 

 :1ــمساهمتهم في ادماج أبعاد المسؤولية االجتماعية حيث قامت ب

 األسبوع لكل ين في بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات تدريبية ساعت وضع برهامج تكوين لإلطارات
 ؛)طول فتر  المشروع( لطار

 استفساراتهم اعية والحوار مع العمال واستقبال تنظيم ورشات تحسيسية في مجال المسؤولية االجتم
 جلسات(؛ 10)أكثر من 

 العمال من خالل وسائلهم الخاصة حيث قامت  ايقوم به جيع مبادرات التكوين الشخصي والتيتش
 .كوينيةالمؤسسة بتنظيم ساعات عمل للعمال لتمكينهم من استكمال مشاريعهم الت

ضمن  برامج التكوين في مجال المسؤولية االجتماعيةعلى دمج  SASACEمؤسسة  تعمل 2014ومنذ سنة 
 .برامجها التكوينية

على المؤشرات  SASACEالتوظيف والتكوين تعتمد مؤسسة ب المتعلققياس األداء أما في مجال    
 :2017والذي يوضح هتائج القياس لسنة  الموضحة في الجدول الموالي

 SASACEفي مؤسسة  في مجال التوظيف والتكوينقياس األداء  ونتائج مؤشرات (:4-4) الجدول

فترة  المؤشر الهدف
 القياس

الهدف 
 المقدر

 النتيجة
 4الثالثي  3الثالثي  2الثالثي  1الثالثي 

 معدل دوران العمال  االستقرار الوظيفي
(العمال الجدد+العمال المغادرون )/2

عدد العمال
 ×100 

 %1.46 %2.11 %2.69 %1.28 %3≥ ثالثية

 هسبة العمال الذين تم تقييمهم تقييم مهارات العمال
/عدد م)عدد العمال الذين تم تقييمه

 100 ×العمال( 

 %85 %90 سنوية

معدل الغيابات )عدد ساعات العمل  التحكم في الغيابات
الحقيقية/ عدد ساعات العمل 

 100×النظرية(

 %1.67 %2.22 %2.38 %2.63 %4≥ ثالثية

برامج ) معدل تحقيق مخطط التكوين تنمية مهارات العمال
التكوين المحققة/ البرامج المخطط لها( 

×100 

 %88.88  %80≤ سداسية 
 

75% 
 

تحسين األداء في مجال 
 المسؤولية االجتماعية

)عدد أو التحسيس معدل التكوين 
/ عدد  والتحسيس ساعات التكوين

 العمال حسب الوظيفة(

سا 1 سداسية
 /العامل

 لإلطارات سا2.5
للعمال سا  0.75

 التنفيذيين

 لإلطاراتسا 1.55
للعمال سا  0.69

 التنفيذيين
Source : SASACE , Tableau de bord du systeme management integre responsable- objectifs – cibles et indicateurs 

de mesure- processus RH - exercice 2017- 

                                                           
1 SASACE, Entreprise Sociétalement Responsable, op.cit, p20. 
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بقياس تعتمد على بعض المؤشرات التي تسمح لها  SASACEمن خالل الجدول يتضح لنا أن مؤسسة    
وتنمية مهارات العمال وتقييمها، باإلضافة للى تحسين األداء في مجال االستقرار الوظيفي األداء المتعلق ب

، مما يوضح لنا درجة اهتمام المؤسسة بتنمية مهارات عمالها وتطوير كفاءاتهم وتعزيز المسؤولية االجتماعية
 د المسؤولية االجتماعيةاودمج أبع مساهمتهم في تبني

فيما يتعلق بكل من مؤشر االستقرار الوظيفي ومؤشر  ويتضح أن المؤسسة قد حققت األهداف المسطر    
التحكم في الغيابات، ولم تحقق الهدف المسطر فيما يتعلق بمؤشر تقييم مهارات العمال حيث لم يلتزم بعض 
لطارات المؤسسة ببرهامج التقييم، أما بالنسبة لمعدل تحقيق مخطط التكوين يتضح أن المؤسسة قد حققت 

 األول بينما لم تحقق الهدف خالل السداسي الثاهي وذلك راجع للى للغاء التعامل معالهدف خالل السداسي 
، أما فيما يتعلق بمؤشر التكوين في مجال المسؤولية االجتماعية فيتضح لنا أن مؤسسات التكوين ىحدل

لتنفيذيين الهدف المسطر بالنسبة لإلطارات بينما لم تحقق الهدف بالنسبة للعمال ا ق المؤسسة حققت ما يفو 
 مما يدل درجة تركيز المؤسسة على تكوين اإلطارات في هذا المجال.

 العمل والصحة والسالمة المهنية محيط: نياثا

تتخذ  حيث ،SASACEحدى اهتمامات اإلدار  العليا لمؤسسة الصحة والسالمة المهنية للعمال ل تعتبر   
طبيعة أهشطتها واالمتثال لمتطلبات تحقيق تلك تكييف بيئة العمل مع ؤسسة لجراءات منتظمة لضمان الم

 :1مايلي ويتم ضمان ذلك من طرف لدار  الصحة والسالمة المهنية والبيئة عن طريق ،األهشطة

 ؛وجود طبيب على مستوى موقع اإلهتاج -
 ؛الزيارات الطبية المنتظمة للعمال  -
 ؛رصد الوظائف المعرضة للخطر  -
 ؛التدريب والتوعية في مجال السالمة والحماية  -
 ؛توفير معدات الوقاية الفردية والجماعية  -
توفير ظروف عمل مناسبة )هظافة، لضاء (، وتوفير معدات الحماية ووسائل الوقاية وضمان حسن   -

 سيرها؛
 هشر القواعد والنصائح حول السالمة المهنية؛ -
 وجود اللجنة المشتركة للسالمة المهنية؛  -
تنفيذ التدابير الوقائية التي اعتمدتها اللجنة المشتركة حول الصحة والسالمة المهنية وفقا للقواهين واللوائح   -

 المعمول بها؛
                                                           

1 SASACE, Manuel Des Systèmes De Management,op.cit,p19 
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 تفتيش أماكن العمل؛ -
 ضمان تطبيق المتطلبات القاهوهية المنصوص عليها في التشريعات واللوائح؛ -
ن شأهها الكشف ي تحقيق حول الحوادث والتي ممساعد  اللجنة المشتركة للصحة والسالمة المهنية في أ -

 عن وجود خطر محتمل؛
 هشر اإلحصائيات المتعلقة بحوادث العمل واألمراض المهنية. -

على المؤشرات  SASACEتعتمد مؤسسة في مجال الصحة والسالمة المهنية،  أما فيما يتعلق بقياس األداء    
 المبينة في الجدول الموالي:

 SASACEفي مؤسسة  في مجال الصحة والسالمة المهنيةقياس األداء ج ئونتامؤشرات  (:5-4) الجدول
فترة  المؤشر الهدف

 القياس
الهدف 
 المقدر

 ةالنتيج
 4الثالثي  3الثالثي  2الثالثي  1الثالثي 

تعزيز ثقافة الصحة 
 األمن والسالمة المهنية

معدل احترام ارتداء معدات الوقاية 
عدد العمال التشغيليون )-1)الشخصية 

دون معدات الوقاية/ عدد العمال 
 X100التشغيليون(( 

 %100 %100 %100 %100 %100 ثالثية

العمل تحسين ظروف 
 الصحة والسالمة و 

معدل تحقيق الزيارات الطبية )عدد 
الزيارات  االعمال الذين اجرو 

 X100 الطبية/عدد العمال(

 %100 %100 %100 سداسية

درجة الحرار  على مستوى ورشة 
التصنيع في فصل الصيف )جوان، 

 جويلية، أوت(

فصل 
 الصيف

≤32% 30% 

تحقيق مخطط الوقاية 
 وصياهة المعدات

معدل احترام مخطط الوقاية والصياهة 
الصياهة المحققة/ عدد )عدد عمليات 

 X100 المخطط لها( عمليات الصياهة
 

 %73.21 %80.23 %73.87  %74.99 %70≤ ثالثية

تحقيق المخطط السنوي 
 لحماية العمال

 الحماية معدل تحقيق لجراءات
اإلجراءات المحققة/اإلجراءات )

 X100 المبرمجة(

 %87 %83 %85 %98 %80≤ ثالثية 

 3 1 4 5 3≥ ثالثية عدد حوادث العمل التحكم في حوادث العمل

عدد )العمل معدل تكرار حوادث 
العمل حوادث العمل/ عدد ساعات 

 مليون 1 × (الحقيقي

 34.32 18.03 45.02 54.35 22.22 ثالثية

 معدل شد  حوادث العمل
العمل/ عدد أيام التوقف عن )عدد 

 1000× (ساعات العمل الحقيقي

 0.29 0.18 0.69 0.70 1 ثالثية

Source : Tableau de bord du systeme management integre responsable- objectifs – cibles et indicateurs de mesure- 

processus HSE - exercice 2017- 
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 SASACEوتعزيز ثقافة الصحة والسالمة المهنية تعمل مؤسسة  آمنة وصحية،بهدف توفير ظروف عمل    
بتقييم األداء المتعلق لها تسمح باستخدام مجموعة من المؤشرات، والتي قياس أدائها في هذا المجال  على

وتتمثل هذه المؤشرات كما يوضح   ،م اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين بالصحة والسالمة المهنية ومن ث
 الجدول أعاله في:

حيث تحرص المؤسسة على احترام ارتداء معدات الوقاية،  معدل احترام ارتداء معدات الوقاية الشخصية: -
وتتخذ لجراءات صارمة في حالة عدم التزام العمال بذلك، ومن خالل الجدول يتضح أن المؤسسة حققت 

 الهدف المسطر مما يدل على أن جميع العمال يلتزمون بارتداء معدات الوقاية.
يتضح أن كل عمال المؤسسة لمسطر وما تم تحقيق  من خالل الهدف ا معدل تحقيق الزيارات الطبية: -

 زيارات طبية على مستوى العياد  الموجود  في المؤسسة مرتين في السنة. بإجراءملزمون 
: بهدف الحفاظ على صحة العمال وهظرا الرتفاع درجة الحرار  درجة الحرارة على مستوى ورشة التصنيع -

ويتضح أن المؤسسة قد  ،في درجة الحرار  خالل هذه الفتر م كالتحللى  المؤسسة تسعى ،في فصل الصيف
 حققت الهدف المسطر بالنسبة لهذا المؤشر.

بهدف الحفاظ على سالمة العمال تضع المؤسسة مخططا لصياهة  معدل احترام مخطط الوقاية والصيانة: -
ويتضح أن المؤسسة قد حققت الهدف المسطر مما  ،عنهاث العمل التي قد تنتج المعدات للتقليل من حواد
 الصياهة المخطط لها. بإجراءاتيدل على درجة التزامها 

بهدف حماية العمال والحفاظ على في مجال تحسين ظروف العمل و  معدل تحقيق إجراءات الحماية: -
، والذي يتم من خالل  كل سنة بوضع برهامج لحماية العمال SASACEتقوم مؤسسة  ،صحتهم وسالمتهم

تحديد المخاطر التي قد يتعرض لها العمال ودرجة تأثيرها على صحتهم وسالمتهم ومن ثم اتخاذ اإلجراءات 
 :2017بعض اإلجراءات من برهامج سنة يوضح والجدول الموالي الالزمة للحد من هذه المخاطر، 
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 2017لسنة  SASACEفي مؤسسة  البرنامج السنوي المتعلق بحماية العمال (:6-4)الجدول 

 اإلجراءات المتخذة الهدف التأثير الخطر
االهسكاب العرضي 

 للمواد الكيميائية
حماية العمال  الحرائق

 وممتلكات المؤسسة
وضع هظام لكشف واخماد الحرائق على مستوى متجر 

 المواد الكيميائية

الضوضاء على  الضوضاء
مستوى ورشات 

 العمل 

التحكم في أثر 
 الضوضاء

 القياس الدوري لمستوى الضوضاء؛ -
توفير وتجهيز وتحسيس العمال بمعدات الوقاية  -

 ومراقبتهم؛
دراسة الجدوى لوضع حلول مناسبة للتقليل من  -

 الضوضاء من قبل متخصص خارجي.
اهبعاث الغازات 
 والروائح والغبار

العمل تلوث أماكن 
والتسبب في أمراض 

 الرئة والربو

التقليل من أثر 
الغبار والروائح في 

أماكن العمل وتوفير 
 كل األجهز  الخاصة 

 الزياد  في معدل كربوهات الكالسيوم للحد من الغبار؛ -
القياس الدوري لمعدل الغبار من طرف جهات  -

 خارجية مختصة وتقديم االقتراحات للحد من .

مل خطر حوادث الع
مثل المخاطر 

الكهربائية والميكاهيكية 
 وارتفاع شد  الحرار  

االختناق، الجروح، 
الكسور، التعب، 

 الربو... 

ضمان صحة 
وسالمة العمال 
وتحسين ظروف 

 العمل

 صياهة ورشات العمل وتبخيرها؛ -
 صياهة معدات العمل؛ -
 توعية العمال وتحسيسهم؛ -
 توفير التجهيزات الوقائية الالزمة؛ -
القياس الدوري لدرجات الحرار  على مستوى ورشات  -

 العمل خاصة خالل فتر  الصيف.
Source : SASACE, Programme global QSE 2017, 2 février 2017 

( يتضح أن المؤسسة قد حققت الهدف المسطر فيما يتعلق بتنفيذ لجراءات الحماية 5-4من خالل الجدول )  
 .لحماية العمالالمتعلقة بالبرهامج السنوي 

بهدف التحكم في حوادث العمل تعمل المؤسسة على قياس أدائها باستخدام  التحكم في حوادث العمل: -
 المسطر ( أن المؤسسة لم تحقق الهدف5-4عدد الحوادث ويتضح من خالل الجدول ) :كل من مؤشر

يتعلق بمؤشر معدل تكرار مما أدى للى عدم تحقيق الهدف المسطر فيما خالل الثالثيين األول والثاهي، 
، وهالحظ أن المؤسسة قد حققت الهدف المسطر بالنسبة وهذا راجع للى ارتفاع عدد الحوادث الحوادث

 لمؤشر شد  الحوادث وهذا يدل على اهخفاض درجة خطور  الحوادث.
بتحليل حوادث العمل وأسبابها واتخاذ التدابير الالزمة للحد تقوم  SASACE وتجدر اإلشار  للى أن مؤسسة 

 :2016مقارهة بسنة  2017منها وفيما يلي مثال عن تحليل حوادث العمل لسنة 
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 2017-2016لسنتي  SASACEحوادث العمل في مؤسسة (: 7-4)الجدول 

 السنة           
 حوادث العمل

2016 2017 
 السداسي الثاهي السداسي األول السداسي الثاهي السداسي األول

 4 9 6 5 عدد حوادث العمل
 57 130 38 158 عدد أيام التوقف عن العمل

Source :SASACE , PV de revue de direction SMI2018 (période évaluée exercice 2017), Fonctionnement des 

processus, février 2018, p4 

كما هالحظ  2016مقارهة بسنة  %18بنسبة  2017من خالل الجدول هالحظ زياد  حوادث العمل في سنة    
 .%5اهخفاض عدد أيام التوقف عن العمل بنسبة 

الجدد وأن  عمالأن غالبية الحوادث ترجع للى قلة خبر  ال اتضح 2017تحليل حوادث العمل لسنة وبعد    
 وقطع)تنظيف األسطواهة ضد الضغط  staco et tissageمن الحوادث تم تسجيلها على مستوى آلة  60%

أطراف اللفائف على مستوى النسيج(، على أساس هذه النتائج وبهدف تحسين أداء المؤسسة في مجال 
 :1يالصحة والسالمة المهنية اقترح مسؤول لدار  الصحة والسالمة المهنية ما يل

  ؛2017تجديد لجراءات التدريب المقرر  لسنة 
 توعية العمال الجدد بتعليمات الصحة والسالمة المهنية؛ 
 ح لجراءات تصحيحية ووقائية مكيفة تشخيص محطات العمل لفهم المخاطر بشكل أفضل واقترا

 ؛لعمالل
 في تحليل المخاطر؛ شراك العمالل 
 .تكثيف تمارين مواجهة الحاالت الطارئة 

 يالحوار االجتماع-ثالثا

واالستجابة لهم  بضرور  االستماع النشط لعمالها SASACEتؤمن مؤسسة  في مجال الحوار االجتماعي    
في مجال الحصول على المعلومة من خالل االتصال والحوار معهم، ويعتبر هذا األخير أساسا ذو أهمية 
أولوية في العالقة مع العمال في المؤسسة، حيث يعمل على توطيد العالقة بين العمال واإلدار  وتكون هذه 

 اخلي المستخدمة في المؤسسة مايلي:العالقة مبنية على الشفافية ومن بين وسائل االتصال الد

                                                           
1SASACE,  PV de revue de direction SMI2018 (période évaluée exercice 2017), Fonctionnement des processus, 

février 2018, p4-5. 
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االتصال المباشر عن طريق المقابالت الدورية، االجتماعات التنسيقية، الهاتف، البريد االلكتروهي، كما  -
التي  Intranet-SASACEتسمح شبكة اإلعالم اآللي الداخلي في المؤسسة باستخدام البوابة االلكتروهية 

 ؛لقيام بمهامهم والتعرف على األهشطة المختلفة للمؤسسةتنشر كل المعلومات المفيد  للعمال ل
 ا العمال؛ات دورية لقياس مستوى رضاالستفتاءات واستطالعات الرأي حيث تقوم المؤسسة باستفتاء -
 مجلة اإلدار  ومجلة العمليات؛ -
لوحات لخبارية لعرض المعلومات موزعة في أماكن يسهل الوصول اليها، تسمح بنشر كل المعلومات  -

التي تعتبر مهمة ومفيد  حول النظم اإلدارية وعملها، ويتم لضافة مالحظات أو معلومات كلما لزم األمر 
 لتلبية احتياجات العمال من المعلومات.

 :قامت المؤسسة بــ RSMENAفي مشروع  جال المسؤولية االجتماعية وبعد مساهمتهافي مو  -

 رفع الوعي لدى العمال واشراكهم وتعزيز تنظيم حمالت تحسيسية حول المسؤولية االجتماعية ل
 ؛يالحوار االجتماع

 قامت المؤسسة بإعداد ميثاق لألخالق وهشره لكل العمال؛ 
  وضع أجهز  اتصال داخلي مثل النشرات واللوحات اإلخبارية بهدف تحسيس العمال بأهداف منع

 التلوث البيئي واحترام البيئة.
المؤسسة تسعى  أن لنااتجاه عمالها اتضح  SASACEمما سبق ومن خالل مناقشتنا لمدى التزام مؤسسة    

من وتوفير مناخ عمل آ ،شباع رغباتهم من خالل تنمية مهاراتهمللى التعرف على متطلبات عمالها وإجاهد  
بقياس  كما تقوم المؤسسة ،لليهم واالستماعتوفير قنوات للحوار الدائم معهم  باإلضافة للى محاولة ،وصحي
المتعلقة  مؤشراتالالتي تدخل ضمن قائمة  اتجاه مواردها البشرية باالعتماد على بعض المؤشراتأدائها 

من طرف هيئات دولية كمنظمة العمل الدولية والمبادر   بالممارسات العمالية والعمل الالئق، والمعتمد 
 .إلعداد التقارير العالمية
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 البيئة الطبيعية والمجتمع المحلي: االلتزام اتجاه الثالثالمطلب 

مؤسسة مواطنة تساهم في تحقيق التنمية العادلة والقابلة للعيش  للى أن تكون  SASACEمؤسسة تسعى    
واحترام الفرد والمجتمع  ة،االقتصادي األهدافمن خالل اإلراد  المطلقة والرغبة الدائمة في التوفيق بين 

 والحفاظ على البيئة ويتجلى ذلك من خالل ما يلي:

 البيئة الطبيعية: أوال

لن الحفاظ على البيئة والحد من التأثير السلبي عليها هو أساس النهج التنموي المستدام إلدار  مؤسسة    
SASACE  منها:ولتحقيق هذا النهج تقوم المؤسسة بمجموعة من اإلجراءات هذكر 

 ؛ ISO14001عتماد المؤسسة لنظام اإلدار  البيئية وفقا للمواصفة القياسية ل  -

التحسين المستمر لألداء في مجال استخدام الطاقة عن طريق الشروع في اعتماد هظام إلدار  الطاقة وفقا  -
 ؛ISO50001للمواصفة القياسية 

رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المصالح في اتخاذ المسؤوليات البيئية والطاقوية وتقييم الجواهب البيئية   -
 المتعلقة بأهشطتها ومنتجاتها وخدماتها ومنع كل أشكال التلوث والتبذير؛

 اتخاذ مبادرات تهدف للى تحسين األداء البيئي؛ -

 تعزيز استخدام التكنولوجيات الصديقة للبيئة؛ -

 لدار  النفايات باستخدام قنوات المعالجة )التدوير واالستعاد (؛ -

 الحد من تلوث الهواء عن طريق الحد من االهبعاثات. -

تعتمد على مجموعة من المؤشرات يمكن  SASACEأما فيما يتعلق بقياس األداء البيئي فان مؤسسة    
 توضيحها من خالل الجدول الموالي:
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 SASACEفي مؤسسة  البيئيقياس األداء ج ئونتامؤشرات (: 8-4)الجدول
فترة  المؤشر الهدف

 القياس
الهدف 
 المقدر

 النتيجة
الثالثي 

1 
الثالثي  2الثالثي 

3 
الثالثي 

4 
التحكم في النفقات المتعلقة 

 باألداء البيئي والطاقوي 
 هسبة النفقات من رقم األعمال

)النفقات المتعلقة بالبيئة والطاقة/ رقم 
 100×األعمال( 

 %0.069 %2≥ سنوية
 

 تحسين األداء البيئي 
 

معدل احترام البرهامج السنوي لحماية 
البيئة )اإلجراءات المحققة /اإلجراءات 

 X100 المبرمجة(

 %80.5 %72 %70≤ سداسية

معدل مطابقة المنتجات )كمية المنتجات  التقليل من النفايات
 X100 / الكمية المنتجة(غير المطابقة 

 %3.8 %4.1 %4.06  %3.6 %6≥ ثالثية

 10.3 12.3 9.6 9.1 كغ/يوم20≥ ثالثية ناتجة عن االختبارات الكمية النفايات 

 النفايات األخرى 
 

 88 94 112 93 طن120≥ ثالثية

التحكم في استهالك المواد 
 األولية

 179 213 203 206 طن330≥ ثالثية  الكمية المستهلكة من المواد 

التحكم في االهسكابات 
العرضية للزيوت المستعملة 

 والوقود

عدد االهسكابات العرضية للزيوت 
 المستعملة والوقود

 0 0 0 0 0 ثالثية

 (tepاستهالك الطاقة ) التحكم في استهالك الطاقة
 

 27.44 30.09 32.67 27.01 35> ثالثية

 معدل التخفيض من االستهالك
استهالك -)استهالك السنة الماضية

 استهالك السنة الماضية/السنة الحالية( 

 %6.67- %5- سنوية

اإلهتاج بفعالية )استهالك الطاقة/ الكمية 
 المنتجة(

 0.129 0.138 0.104 0.125 0.130≥ ثالثية

استخدام األحبار منتهية 
 الصالحية

معدل لعاد  استخدام األحبار )كمية 
األحبار المعاد استخدامها/ كمية 

 X100 االحبار منتهية الصالحية(

 %5.6 %15 %4 %7.4 %3≤ ثالثية

عدد  –عدد علب األوراق للسنة الحالية  التحكم في استهالك الورق 
 العلب للسنة الماضية

 2- 3- 10- 4- 1- ثالثية

عدد مرات عدم المطابقة للقواهين  البيئيةاحترام القواهين واللوائح 
 واللوائح البيئية

 0 0 سنوية

Source : Tableau de bord du systeme management integre responsable- objectifs – cibles et indicateurs de mesure- 

processus HSE - exercice 2017- 

ية التي تسمح لها تضع مجموعة من األهداف الكم SASACEمن خالل الجدول يتضح أن مؤسسة    
، المتعلقة بالممارسات ذات التأثير السلبي على البيئةالبيئي من خالل التحكم في النفقات بتحسين أدائها 
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باإلضافة للى االلتزام بالقواهين واللوائح البيئية،  ،االستهالك العقالهي للموارد والتحكم في النفايات والملوثات
األهداف باالعتماد على مجموعة من المؤشرات ومن خالل النتائج هذه المؤسسة بقياس مستوى تحقيق وتقوم 

 2017لسنة   الموضحة في الجدول وبمقارهة ما تم تحقيق  بما تم تقديره يتضح أن المؤسسة حققت أهدافها
وتتمثل األهداف البيئية للمؤسسة ، والحفاظ على البيئة الطبيعية درجة اهتمامها بالبعد البيئي لنا يبينوهذا ما 

 كما يوضح  الجدول أعاله في:

لمتعلقة حيث تسعى المؤسسة للى تخفيض هفقاتها ا :التحكم في النفقات المتعلقة باألداء البيئي والطاقوي  -
هذكر مثال النفقات الناتجة عن زياد  وكمثال عن هذه النفقات  ،للى أدهى حد ممكن باألداء البيئي والطاقوي 

 للطاقة. ااستهالك ركمية النفايات أو النفقات الناتجة عن استخدام معدات أكث

 ،ويتم قياس هذا الهدف من خالل مؤشر معدل احترام البرهامج السنوي لحماية البيئة تحسين األداء البيئي: -
يتم من  ،عمل بيئي سنوي يشمل كل عملية داخل المؤسسة مخططبوضع  SASACEتقوم مؤسسة حيث 

خالل  االمتثال للمتطلبات القاهوهية والتنظيمية السارية، تحديد األهداف والغايات البيئية، توفير الموارد 
اهية المطلوبة وتحديد المسؤوليات، ويهدف المخطط للى تحديد المخاطر البيئية واتخاذ التدابير والوسائل والميز 

 :2017برهامج سنة اإلجراءات المتخذ  في لي يبين بعض والجدول الموا الالزمة للتحكم في هذه المخاطر،

 2017لسنة  SASACE(: بعض إجراءات المخطط السنوي البيئي في مؤسسة 9-4)الجدول 

 اإلجراءات المتخذة الهدف التأثير الجانب
خطر االستخدام  بيع النفايات

غير المناسب 
 للنفايات المباعة

لدى المؤسسات التي تقوم بإعاد  تدوير النفايات تحسيس وهشر الوعي  الحفاظ على البيئة
 والزيار  الدورية لهذه المؤسسات للتأكد من االستخدام المناسب للنفايات.

االهسكاب العرضي 
 للمواد الكيميائية

رفع الوعي وتحسيس العمال واعالمهم بتعليمات تفريغ المواد  - الحفاظ على البيئة التلوث 
 الكيميائية؛

العمال على كيفية تشغيل واستخدام التجهيزات المتعلقة تدريب  -
 بمواجهة االهسكاب العرضي؛

 مراقبة األداء من طرف المدقق الداخلي. -
 قياس هسبة تلوث الهواء؛ - التقليل من تلوث الهواء تلوث الهواء اهبعاث الغازات والغبار

لتحسين احتراق زيت الغاز للحد من تلوث  استخدام زيوت أوميغا -
 الهواء؛

استهالك الطاقة 
 واستهالك المياه

التخفيض من استهالك  استنزاف الموارد 
 %5الطاقة والمياه بنسبة 

 تحسيس العمال بضرور  االستخدام العقالهي للموارد والحفاظ عليها؛ -
 الفحص والصياهة الدورية لخزان المياه؛ -
المعدات يتم األخذ بعين االعتبار استهالكها للطاقة  عند عملية شراء-

 والمياه؛
 تركيب بطاريات التعويض؛ -
 ISO50001التحكم في استخدام الطاقة وفقا المواصفة القياسية -

Source : SASACE, Programme global QSE 2017, 2 février 2017 
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من خالل التحكم في كمية النفايات الناتجة تعمل المؤسسة على تحقيق هذا الهدف  التقليل من النفايات: -
بالتحكم في  في هفس الوقت مما يسمح لها ،والنفايات األخرى  عن عدم المطابقة والناتجة عن االختبارات

األهداف المسطر  للى حد  ق فو ما يأن المؤسسة قد حققت  (8-4)التكاليف، ويتضح من خالل الجدول 
بالتحكم والتقليل من النفايات التي قد تتسبب في أثار بيئية سلبية على درجة اهتمامها كبير مما يدل 

 كبير .
أن المؤسسة قد حققت الهدف  (8-4)يتضح من خالل الجدول  التحكم في استهالك المواد األولية: -

ويمكن لرجاع ذلك للى الهدف السابق  ،المسطر فيما يخص مؤشر الكمية المستهلكة من المواد األولية
 .المتعلق بتقليل هفايات عدم المطابقة واالختبارات والذي سمح بالتحكم في استخدام المواد األولية

السلبي ثر هظرا ألهمية هذا الهدف واأل: التحكم في االنسكابات العرضية للزيوت المستعملة والوقود -
تعمل المؤسسة على قياس هذا الهدف لتحليل  ،ت بالبيئةالكبير الذي يمكن أن تلحق  هذه االهسكابا
 .االهحرافات ان وجدت واتخاذ التدابير الالزمة

الطاقة من خالل اإلهتاج حيث تعمل المؤسسة على التحكم في استهالك  التحكم في استهالك الطاقة: -
للطاقة، كما تعمل  ولتحقيق هذا الهدف تسعى المؤسسة الى استخدام المعدات األقل استهالكابفعالية، 

 مثال(. ى مكاتب اإلدار اإلضاء  على مستو التحكم في على الحرص على عدم التبذير في االستهالك )
بار منتهية الصالحية : حيث تعمل المؤسسة على لعاد  استخدام األحاستخدام األحبار منتهية الصالحية -

 والتي تسمح لها بالتوفير في التكاليف والتقليل من النفايات. عاد  التدويروالقابلة إل
ي من خالل اتخاذ لجراءات عدم التبذير والتقليل من استخدام الورق ف :التحكم من استهالك الورق  -

 .عمليات االتصال بين العمال
لقواهين البيئية حيث تعمل المؤسسة على االلتزام بجميع التشريعات وا احترام القوانين واللوائح البيئية: -

 التي تخص قطاع هشاطها.

 المحلي المجتمعثانيا: 

وملتزمة أخالقيا اتجاه مجتمعها المحلي الذي تعمل ألن تكون مؤسسة مواطنة  SASACEمؤسسة تسعى     
في ، فهي تعمل دائما على لعب دور هشط في مجتمعها عن طريق دعم مشاريع المصلحة العامة التي تعكس 

تهدف للى خلق قيمة مضافة قيم المؤسسة واستراتيجياتها والمساهمة النشطة في تلك المشاريع خاصة التي 
ة أن اتخاذ مبادرات ذات منفعة عامة هو التزام يحقق لها منافع على المدى كما تدرك المؤسس للمجتمع،
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ا مع مرور الوقت الطويل هذا ما يجعلها تضع خططا محدد  بوضوح حول تطور الشراكة بينها وبين مجتمعه
 :1يوكأمثلة عن هشاطات المؤسسة والتي تهدف من خاللها للى تنمية مجتمعها ما يللضمان فعاليتها، 

التعرف الدائم والمستمر على األطراف الفاعلة في المجتمع والتي قد يكون لها تأثير على أهشطة المؤسسة  -
والحوار مع هؤالء األطراف مع التركيز على المتطلبات البيئية واالجتماعية وهذكر من بين هذه األطراف: 

....(  ANEM)الحماية المدهية، األمن،  (، الممثلين اإلقليميينوالبلدية السلطات المحلية )الوالية والدائر 
 اإلدارات المركزية كالوزارات، الجمعيات المهنية ... الخ؛

األطراف الهدف منها تحسين وتطوير النسيج  للى ابرام عالقات شراكة مع هات  اتخاذ مبادرات تهدف -
وكمثال عن ذلك  ،المؤسسة االقتصادي المحلي، ودراسة ادماج أبعاد المسؤولية االجتماعية والبيئية من طرف

بهدف وضع معايير جزائرية متعلقة بحماية البيئة  IANORالمساهمة النشطة مع المعهد الجزائري للتقييس 
الدليل االرشادي للمواصفة الجزائرية والمستهلك مثل المواصفة الجزائرية حول مواد التعبئة القابلة للتحلل، و 

 ؛NAISO26000حول المسؤولية االجتماعية 

 المتربصين من مختلف مراكز التدريب المهني والمعاهد والجامعات؛ ىالمساهمة في تأطير واإلشراف عل -

المساهمة في دعم المشاريع المصغر  وخلق مناصب عمل عن طريق خلق وحدات إلعاد  التدوير والتعديل  -
 الميكاهيكي؛

 المحليين؛لعطاء األولوية في التوريد والتوظيف للموردين والسكان  -

المشاركة في مختلف مبادرات تنظيف الساحل المحلي عن طريق اشراك العمال وتوفير أكياس لجمع  -
 النفايات؛

، IANORهشر الثقافة البيئية وثقافة المسؤولية االجتماعية عن طريق الحوار مع أصحاب المصالح مثل  -
 وكذلك وسائل اإلعالم؛ العمالء والموردين

لف األيام التحسيسية والمؤتمرات والملتقيات ذات الصلة بالمسؤولية االجتماعية وحماية المساهمة في مخت -
 البيئة.

المبينة في الجدول تعتمد على بعض المؤشرات المؤسسة ف ،أما في مجال قياس األداء اتجاه المجتمع المحلي
 الموالي:

 
                                                           

1 SASACE, charte éthique, op.cit.p12-13 
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 SASACEفي مؤسسة  اتجاه المجتمعقياس األداء ج ئونتامؤشرات  (:10-4) الجدول

فترة  المؤشر الهدف
 القياس

الهدف 
 المقدر

 النتيجة
 4الثالثي  3الثالثي  2الثالثي  1الثالثي 

المساهمة في 
تطوير المجتمع 
من خالل تنمية 

 المهارات

عدد المتربصين من الجامعات 
والمعاهد الذين أشرفت عليهم 

 SASACEمؤسسة 

 15 5 سنوية

لعطاء األولوية 
 للتوريد المحلي 

)عدد الموردون معدل التوريد المحلي 
 X100 المحليون/عدد الموردون(

 %92.85 %50 سنوية
 

تعزيز التوظيف 
  في والية تيباز 

)عدد   معدل العمال من والية تيباز 
 / عدد العمال( العمال من والية تيباز 

X100 

 %84.5 %83.18 %89.37  %87.27 %70 ثالثية

Source : Tableau de bord du systeme management integre responsable- objectifs – cibles et indicateurs de mesure- 

exercice 2017- 

الكمية في مجال تنمية بعض األهداف  تضع SASACEمؤسسة يتضح أن من خالل الجدول أعاله    
قياس باالعتماد على بعض المؤشرات التي تسمح لها بدى تحقيق هذه األهداف وقياس م ،المجتمع المحلي

ضافة للى تعزيز التوريد وتنمية المهارات باإلتعزيز التوظيف من خالل  مجتمعهامساهمتها في تنمية  مدى
التزام المؤسسة مفهوم المسؤولية االجتماعية و وتعتبر هذه القضايا مهمة عندما يتعلق األمر بمناقشة  ،المحلي

 الذي تنشط في . اتجاه مجتمعها

 في مجال المسؤولية االجتماعية SASACEمبادرات مؤسسة المطلب الرابع: 

وبصفة  SASACEاتخذت مؤسسة  ،وبهدف دعم ممارساتها المسؤولةفي مجال المسؤولية االجتماعية     
وسنحاول فيما يلي التفصيل في هذه المبادرات من خالل التطرق لألهداف المتوقعة  ،بعض المبادراتطوعية 

 من كل مبادر  باإلضافة للى النتائج المحققة منها.

 Bio-climatisation نظام التكيف الحيوي  تطوير: أوال

هدف تحسين ظروف بو  ،SASACEوالسالمة المهنية من بين االهتمامات الرئيسية لمؤسسة  ةتعتبر الصح   
 المؤسسةقامت  ،(الصيف فصل درجة مئوية في 45الى درجة الحرار   تصلحيث )العمل في ورشة االهتاج 
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 يوفيما يل، (-16-دون تأثير سلبي على البيئة الطبيعية )الملحق رقم  %100طبيعي  تكييفهظام  بتركيب
 :1شرح مفصل لهذه المبادر 

 تقديم المبادرة:  -1

 وبعد التشاور مع ،ورشات العملالحرار  في ارتفاع درجات حول للمؤسسة بعد دراسة اجرتها الفرق الفنية    

، للى البحث عن حل يكون ل  اقل تأثير سلبي محتمل على البيئة الطبيعيةاالدار  العليا  سعت ،ممثلي العمال
تبريد اليعمل بدون غاز  والذي (،الطبيعيالتكييف ايضا ب المعروف)تكيف الحيوي من خالل تركيب هظام لل

(Clorofluorocarbon-CFC-)، يحتفظ لذ ال  الياف السيليلوزمن  للمكيف مكون  بيالترطفلتر  حيث أن
وقد ساهمت اإلدار   ،الهواء النقي وإطالق تكدلك بالروائح الميكروبات والملوثا واهما يحتفظبالحرار  فقط 

بالتعاون مع مورد هظام التكييف في تصميم ووضع هذه المبادر ، كما قام  SASACEالصناعية لمؤسسة 
 الصياهة للمؤسسة حول كيفية صياهة النظام. الفريق الفني للمورد بتدريب عمال

 المبادرة: اهداف  -2

  :لك من خاللاألداء وذتحسين و العمل  تحسين ظروفالى  مؤسسةال اتخذتهاتهدف المبادر  التي    

 ؛جود  الهواء بالحرار  وتحسينمن مخاطر الحوادث المرتبطة  وبالتالي الحدتخفيض درجة حرار  الورشة  -

 اإلهتاجية؛ وبالتالي زياد وقت التوقف عن العمل بسبب ارتفاع درجة الحرار   التقليل من -

 إلهتاج؛معالجة خلل اآلالت الناتج عن الحرار  والذي يؤدي للى اهقطاعات متكرر  في عملية ا -

 استهالكا للطاقة.تكنولوجية اقل  لك باستخداموذالتقليل من استهالك الطاقة  -

 الوسائل المستخدمة: -3
 عمال الصياهة. وفريق  التقني،د ر الصناعية بالتعاون مع المو  اإلدار ،االدار  العليا : الموارد البشرية -
 دينار جزائري.  10000000 :الموارد المالية -

 االتصال: -4

وأثرها   وتحسيسهم بأهمية المبادر  ،اجراءها التي تمابالغ الموظفين بالتغيرات  تمثلت عمليات االتصال في    
 وصياهتها.ومشاركتهم في تطبيقها  همبتحفيز  االيجابي على صحتهم وسالمتهم، مما سمح

                                                           
1SASACE, Bonne pratique, Mise en place d’un système de bio-climatisation, pp 1-2, disponible sur le site : 

www.rsealgerie.org consulter le : 20/02/2018. 

http://www.rsealgerie.org/
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 نتائج المبادرة:  -5

 اسفرت المبادر عن هتائج مهمة تمثلت في:   

 ؛م280الى  م400داخل ورشة اإلهتاج من  اهخفاض درجة الحرار  -

 ؛من الحوادث المتعلقة بظروف العمل القاسية بسبب الحرار  %30التخفيض بنسبة  -

بما  %13.6الناتج عن ارتفاع درجة الحرار  مما ادى الى زياد  االهتاجية بنسبة  اآلالتالغاء وقت توقف  -
 ؛فتر  الصيف منيوما  90خالل  سا360يعادل 

 ؛ديةيف الهواء التقليتقريبا مقارهة بتكلفة تركيب اجهز  تكي %50وفرات بنسبة  -

 136حيث قدر استهالك الطاقة بالنسبة للمكيفات الجديد  ب  ،من تكاليف التشغيل %80توفير ما يقارب  -
 ة.التقليدي للمكيفاتبالنسبة  طكيلووا 680من  بدال كيلوواط

 :التوقعات -6

 في جميع مباهي المؤسسة؛تركيب معدات التكييف  -

 .همة في الترويج لها محليا ودولياتعميم هذه المبادر  والمسا -

 Biodégradables-oxo Sacs قابلة للتحلل كياسوتصنيع أ تصميم: ثانيا

التعبئة ) وتنوع االستخدامالصناعية من حيث الكم االهشطة هم أ واحد  من  يةالبالستيك اتصناعتعتبر ال   
تلوث  التيكم هائل من النفايات وقد أدى االستخدام المكثف للمنتجات البالستيكية للى وجود  والتغليف...(،

 .هسانوصحة اإلعلى النظام البيئي  اطنان كل سنة مما يشكل خطر بمالين األ وهي تزدادالمحيط 

مبادر   جعلها تشرع في اتخاذ ،بخطر التلوث الناتج عن النفايات البالستيكية SASACEن لدراك مؤسسة ل   
قابل للتحلل  صديق للبيئة هتج عنها تطوير كيس ،للبحث والتطوير بالشراكة مع مختبرات عالمية بتكر م

التقليدية خالل مد   لألكياسالخصائص الفزيائية  ولدي  هفسهدا الكيس ل  مد  حيا  متحكم فيها  ،بيولوجيا
 :1شرح مفصل لهذه المبادر  ي، وفيما يلحيات 

 

 
                                                           

1 SASACE, Bonne pratique, Conception et Fabrication d’un Sac Oxo-Biodégradable, pp 1-2, www.rsealgerie.org 

consulter le : 20/02/2018. 

http://www.rsealgerie.org/


فصاح عنها في المؤسسات محل الدراسةإلالفصل الرابع: واقع المسؤولية االجتماعية وا  
 

 
221 

 :تقديم المبادرة -1

الموجهة لتغليف  (Polypropylène) في صناعة األكياس من البوليبروبيالن SASACEتنشط مؤسسة    
بادرت المؤسسة في فكر   ،المواد الكيميائية والغذائية، وبهدف الحد من النفايات التي قد تنتج عن هشاطها

فكر  منتج قابل للتحلل بيولوجيا بدال  SASACEاختارت مؤسسة تطوير أكياس قابلة للتحلل البيولوجي، وقد 
 أن الى باإلضافةينتج عن  اي تغير في عملية التصنيع الحالية ، أله  ال من منتج قابل للتحلل المائي

 .وأقل تكلفة وفعاليةهظافة  أكثر لضافات التحلل البيولوجي هياستخدام 

 عن ،SASACEمؤسسة فريق من الباحثين الدوليين بناء على طلب من  أسفرت األبحاث التي قام بها   
 ،المواد المضافة البوليبروبيالن المستخدمة،خصوصيات حسب صياغة تشكيلية خاصة للعامل المحلل 

 المؤسسة.الموجود  في  وعملية التصنيع

للى  عملية التصنيعاخضاع االضافات التي تدخل في  حيث تم 2008في جوان  االختبارات لطالقتم    
من قبل العديد من  اختبارات السمية البيئيةو القابلية للتحلل  ،اختبارات صارمة من حيث التدهور المتسارع

 ضرار بيئية.أة في هدا المجال لضمان عدم وجود صصختالم روبيةالمختبرات االو 

 المبادرة:أهداف  -2

  ؛قل على البيئة والصحةأسلبي  تأثيرات ذالبالستيك هحو بدائل صناعة توجي   -

دار  النفايات البالستيكية لبسوء  المرتبطةملموسة لمواجهة المخاطر  وتقديم مقترحاتاجراءات التوعية  تنفيذ -
 ؛ثارهاأ والحد من

 ؛لحفاظ على البيئةية واللحد من النفايات البالستيك كياس قابلة للتحللأتصنيع  -

كياس البالستيكية وبالتالي مصنعي األلمحليا بهدف تزويده )اإلضافات( تصنيع تركيبة العامل المحلل -
 .في الجزائر oxo bio)) األوكسوبيوتعميم ثقافة 

 الوسائل المستخدمة: -3
 الدولي الذي صمم الى الباحث باإلضافة ،الداخلي ، المخبردار  التقنيةاإل ،دار  العليااإل: الموارد البشرية -

 ماد  المضافة.بالالوصفة الخاصة 
دينار  مليون  6.5ولالختبارات  دينار جزائري  مليون  2 ،مليون دينار جزائري للتصميم 5: الموارد المالية -

 .الكيس القابل للتحلل لطالقلحدث  جزائري 
 



فصاح عنها في المؤسسات محل الدراسةإلالفصل الرابع: واقع المسؤولية االجتماعية وا  
 

 
222 

 :االتصال -4

 على الصعيد المحلي:

 .وتحسيس العمالعروض حصص وجلسات لتقديم المنتج  االتصال الداخلي: -

 االتصال الخارجي:  -

  العديد من المؤسسات  بحضور 2010فريل أفي  (كياس القابلة للتحللألالالمنتوج ) لطالقتنظيم حدث
رئيس  ،الطاقة والبيئة، المعهد الجزائري للتقييس()ممثلون عن وزارات الصناعة و والسلطات المحلية 

 ؛طور وصفة العامل المحلل والباحث الذي منتدى رؤساء المؤسسات
   المعهد المركز الوطني لتقنيات اإلهتاج األهظف) ون المصالح المعني ألصحابتنظيم ايام مفتوحة ،

 ؛والموردون(العمالء  الجزائري للتقييس،
   ؛(مؤتمراتو دراسية ، أيام يام مفتوحةأ)التواصل في المناسبات البيئية 
  موسائل اإلعالمع والتواصل  الموقع االلكتروهي للمؤسسةعلى  المنتوجعرض. 

  الدولي: على الصعيد

 ؛2011في  اليطاليياد  االعمال المستدامة في ر  الصيفية حول ةاألكاديمياركة في شالم-

 ؛2013في  المسؤولية االجتماعية المشاركة في ورشة مراكش االقليمية حول-

 .SASACEلمؤسسة  القابلة للتحلل لألكياسمشاركة طالب من مدرسة البوليتكنيك في بيروت للترويج -

 النتائج: -5

من طرف يس كختبار التحلل البيولوجي للامن خالل التحقق من  مبادر ال ذهلنتائج االولى لهتم تجسيد ا   
 :هذه المراحل في(، وتتمثل -17-)الملحق رقم  وفقا لثالث مراحل المختبرات الدولية

 ءطبحلل بتت ه المرحلةذه واستخدامها، خاللكياس المصنعة يتم وضعها في السوق األ :مد  الحيا  مرحلة-أ
 الى وقت محدد مسبقا.

 الى تجزئة البوليمار. والضوء تؤديمل الحرار  اع ،مد  استعمال المنتج اهتهت :ي الالحيو التحلل  مرحلة-ب

ثاهي  ،تتحول الى ماءو  الكائنات الحية الدقيقة تأثيركسد تحت أالجزيئات تت :التحلل البيولوجي مرحلة-ت
 .كتلة حيويةو مالح معدهية أ ،اكسيد الكربون 
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 التوقعات: -6

على هطاق واسع باالستناد الى الدراسات العلمية وتحقيقها بالتعاون مع  تحلل البيولوجيلاتعميم مفهوم  -
 ؛الجامعات

 .البيولوجي ول مختبر جزائري للتحليل المختص في البوليمار القابل للتحللأء هشالالمساهمة في  -

 Substitution d'encres à solvants par des encres à eau الماءبأحبار احبار المذيب  ستبدال: إثالثا

الطباعة الوحيد   هي منتجات encres à solvantsيب حبار المذأكاهت  SASACE مند لهشاء مؤسسة
باإلضافة للى  ،على صحة وسالمة العمال وكذلك البيئة حبار خطرااستخدام هذه األ يشكلو  ،المتوفر  محليا

، لذا في الجزائر تهاجدا حيث ال يوجد وحدات الستعاد احبار منتهية الصالحية خطير ذلك يعد تخزين األ
باستبدال أحبار المذيب بأحبار المياه التي تستجيب للمعايير البيئية ومعايير   SASACEادرت مؤسسة ب

 :1مة المهنية وفيما يلي شرح مفصل لهذه المبادر الصحة والسال

 تقديم المبادرة:  -1

أحد مورديها التحدي المتمثل في دعم ومرافقة  SASACEاخدت مؤسسة  2011حتى  2008منذ سنة    
هذه المبادر  هي بديل صناعي موثوق ب   ،المياه القابلة للطباعة على البالستيك حبارأالمحلين في تطوير 

مع  كنتيجة للحوار والتي تعتبرأدت هذه المبادر  وقد  العمال،صحة والحفاظ على حماية البيئة سمح بي
 :من خالل SASACEلمؤسسة أصحاب المصالح للى المشاركة النشطة 

 ؛المراد تطويرها حبارلأل التقنيةخصائص الو تطوير المواصفات  -

ولهذا الغرض تم  ،االختبار التعديل وفي مرحلتيلمورد المحلي طوال عملية التطوير لتقديم المساعد   -
 ؛وخبرائ  تحت تصرف المورد المؤسسة وضع مختبر

 طرف المؤسسة. المنتجات من شراء جميعضمان  -

خبار أقتصادية وبيئية حول استبدال ل، دراسة فنيةل SASACEفريق اإلدار  الصناعية لمؤسسة وبعد لجراء    
 مثل:هذه الدراسة العديد من المزايا  أبرزت، المياه بأحبارالمذيب 

  ؛(المنتجات الضار من تبخر  )الحدصحة العمال  والحفاظ علىتحسين ظروف العمل  -

                                                           
1 1SASACE, Bonne pratique, Substitution d’encres à solvants par des encres à eau, pp1-2, www.rsealgerie.org 

consulter le : 20/02/2018. 

http://www.rsealgerie.org/
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لنفس كمية  بأحبار المذيب ة)مقارهالتقليل من التأثيرات البيئية من خالل التقليل من كمية الحبر المستهلك  -
 ؛المواد المضافة زالةوإ (االكياس المطبوعة

 األلوان(؛الفروقات في  )استقرارالمنتج  تحسين جود  -

 (.قلأطول تنظيف في وقت أ )عمل ماكنة الطباعةتحسين صياهة  -

 واستبدالها باألحبار أحبار المذيب استخدامههائيا من  SASACEمؤسسة تخلصت  2012جاهفي مند    
كما ساهم  مواد مضافة ضار ،ي أالسالمة المهنية وال تتطلب  ومعاييرتستجيب للمعايير البيئة  والتي، المائية

 بشكل كبير في تطوير أهشطة المورد المحلي. المؤسسةحبار من طرف شراء هذه األ

 الوسائل المستخدمة: -2

للتحضيرات التي تم اجراؤها مع  للمؤسسةالمخبر الداخلي ، دار  التقنية )الصناعية(إل، ادار  العليااإل   
 بحاث.شركاؤه في األرد و فريق المو  ،المورد

 االتصال -3

 والتنفيذ؛االختبار  ةفكار مع المورد خالل مرحللسات العمل والمناقشات وتبادل األج -: محلي

 الماء. بأحباريتعلق باستبدال احبار المذيب  فيماحمالت تحسيسي  واعالمي  للعمالء  -       

 ؛في مراكش اين تم االعتراف بها وتشجيعها المبادر عرض  -: دولي

 .2012في ايطاليا والماهيا  الدوليةالمعارض  أكبرعرض المنتج في  -     

 األولية:النتائج  -4

 ؛لدى العمال بسبب التالمس المباشر مع احبار المنيبات الحساسيةاالختفاء الكامل لبعض اهواع  -

 ؛في استهالك الحبر التخفيض -

 .سنويا % 30 ـب األوليةلمواد افي تكاليف شراء  التخفيض -

 :التوقعات-5

في الظهور  المبادر اولى ثمار هذه  بدأتوقد ، في الجزائر المصنوعةالمياه  ألحبارفي الترويج  المساهمة   
 .تصدير منتج المورد ب من خالل قيام
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 االجتماعية والبيئيةالقضايا ب تتعلقالمساهمة في تطوير معاير جزائرية  تعزيزرابعا: 

ن التطورات االقتصادية العالمية واشتداد المنافسة وتنامي متطلبات تحسين األداء أدت للى ضرور  تعزيز ل
 :1في مجال التقييس ووضع المعايير التي ترمي للىالمبادرات 

 ؛للمستهلك أفضلحماية  -

 والخدمات؛تعزيز جود  المنتجات  -

 ؛منةالصناعية اآل الممارسات -

 وتنافسي؛قوي  رساء اقتصادل -

 .والصديق للبيئةس االقتصاد المستدام أسرساء ل -

بتقديم  SASACEمؤسسة  بادرت ،في الجزائر في هذا المجال وإدراكا منها للتأخر في مجال التقييس   
مساهمة قوية في تحسين ممارسات وضع المعايير السيما تلك المتعلقة بقضايا حماية البيئة والمستهلك، 

، وفيمايلي شرح مفصل لهذه وتعبر المؤسسة عن اهتمامها الكبير بإثراء وتعزيز هذه الثقافة في الجزائر
 2المبادر :

 تقديم المبادرة: -1

، من خالل سعيها للى الحصول على المواصفة القياسية 2006للى عام  SASACEيعود التزام مؤسسة    
TEDJ ) حيث الحظت المؤسسة أه  )مواصفة وطنية للجود  تم تطويرها من طرف المعهد الجزائري للتقييس ،
 SASACE(، لذلك أعربت معيار وطني خاص بقطاع هشاطها )صناعة األكياس من البوليبروبيالن دال يوج

عن رغبتها في تطوير هذا المعيار بالتعاون مع المعهد الجزائري للتقييس والهدف من هذه المبادر  هو 
 التصديق على منتجاتها وفتح المجال للمنتجين الذين يعملون في هفس قطاع النشاط.

 SASACEمؤسسة  بعد ثالث سنوات من البحث وعلى الرغم من العديد من الصعوبات استطاعت   
بالتعاون مع المعهد الجزائري للتقييس تطوير المواصفة القياسية الوطنية ألكياس التغليف المصنوعة من 

، وهي مواصفة محلية تهدف للى تنظيم الممارسات الصناعية وحماية المستهلك NA13613البولي بروبيالن 
 في مجال صناعة األكياس الموجهة للتعبئة والتغليف.

                                                           
1SASACE, Bonne pratique, Promouvoir et participer à la production de normes algériennes portant sur des 

enjeux économiques et sociétaux, p1, www.rsealgerie.org consulter le : 20/02/2018. 
2 Ibid, pp1-4. 

http://www.rsealgerie.org/
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مجال هشاطها فإهها تضع أخصاءيها  يفي تطوير معايير ف SASACEباإلضافة للى مساهمة مؤسسة    
تقنية للمعهد المؤسسة في اللجان ال خبراء من عمال 5حيث يوجد  ،وكفاءاتها لخدمة المعهد الجزائري للتقييس

 مواصفة.  250في تطوير أكثر من  اساهمو الجزائري للتقييس وقد 

بالبيئة واهتاجها لألكياس القابلة للتحلل البيولوجي جعلها تسعى للى  SASACEمؤسسة  كما أن اهتمام   
تطوير معيار خاص باألكياس القابلة للتحلل والذي يعتبر أول معيار على المستوى الوطني والعالمي )قيد 

 التنفيذ(.

 أهداف المبادرة: -2

 هدفت المؤسسة من خالل هذه المبادر  للى:   

 مع المعهد الجزائري للتقييس؛في الجزائر بالشراكة  سالتقييتعزيز ثقافة  -

 ؛ر كأدا  لتنظيم السوق الجزائريةييتعزيز اإلهتاج الوطني القائم على المعا -

 ؛على استمرارية النشاط الحفاظ -

 وصديقة للبيئة.تعزيز استخدام مواد تعبئة قابلة للتحلل  -

 المستخدمة: الوسائل -3

 اإلدار  العامة، لدار  النظم اإلدارية، لدار  اإلهتاج ومراقبة الجود ، المعهد الجزائري للتقييسالموارد البشرية: 
 .SASACEن بالنسبة لمؤسسة وهو أحد أصحاب المصالح الرئيسي

من رقم األعمال )الرسوم  %2.015من رقم األعمال )تكاليف االشراف والتدريب(،  % 1.2الموارد المالية: 
 .المتعلقة بالتقييس(

 :االتصال -4

 داخليا: جلسات عمل دورية بمشاركة اإلدارات المعنية

والمناقشات والحوار الدائم مع المعهد الجزائري للتقييس؛عمل  اجتماعات-خارجيا:   

 الجزائري للتقييس.المعهد  نظمهايالتي  2008المشاركة في ايام التوحيد القياسي مند عام  -       

 المبادرة: نتائج-5

  هي: IANORمع  بالتعاون SASACEمؤسسة النتائج الرئيسية التي تحققت بفضل التزامات 
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  ؛ن اليالمتعلقة بالتغليف من البولي بروي  NA13613المواصفة  تطوير -

 ؛المتعلقة بتعبئة االسمنت NA5026مراجعة المواصفة   -

 من البولي بروبيالن؛ المتعلقة بعلب االسماك البالستيكية NA3616المواصفة  تطوير-

 مواصفة تتعلق بنشاطات أخرى؛ 250تطوير أكثر من  -

 .NAISO26000حول المسؤولية االجتماعية تطوير المواصفة القياسية  -

 :التوقعات-6

هيئات  مختلفلسيتم اقتراح  ن قابل للتحلل والذي الالبولي بروبي من تغليفلل معيار وطني تطويرمشروع 
 الدولية. تقييسال

مما سبق ومن خالل محاولتنا التعرف على واقع المسؤولية االجتماعية وقياس األداء المتعلق بها في    
بذل من خالل ، اتضح لنا أن المؤسسة تعمل على دمج أبعاد المسؤولية االجتماعية SASACEمؤسسة 

 شباع رغباتهم.على أصحاب المصالح ومتطلباتهم وإ للتعرفالجهد الكافي 

تسمح لها بتوفير ظروف عمل  ،كما أن المؤسسة تنتهج مبادرات طوعية في المجال البيئي واالجتماعي    
حفاظ على صحة وسالمة العمال، وتعزز مساهمتها في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ لمناسبة من خالل ا

 على البيئة الطبيعية. 

وفيما يتعلق بالقياس فان اعتماد المؤسسة على هظام اإلدار  المدمج لكل من هظام لدار  الجود ، هظام    
، ISO 9001/V2008 ،ISO14001/V2004اإلدار  البيئية، هظام اإلدار  الطاقوية وفقا للمواصفات القياسية 

ISO50001/V2011 القياسية باإلضافة للى أهها أدمجت المواصفة ISO26000،  يجعلها مطالبة باحترام
باالستعاهة  ومستوى تحقيق األهداف ،فعالية العمليات وتحقيق أهداف ، من خالل قياسمتطلبات هذا النظام 

 .بمؤشرات قياس اقتصادية، اجتماعية وبيئية خاصة بكل عملية

تقوم بقياس أدائها  ومن خالل استعراض مؤشرات القياس الخاصة بالمؤسسة فقد اتضح لنا أههاوبالتالي    
والتي ال هجدها بعيد  عن تلك المؤشرات المقترحة  ،البيئي واالجتماعي باالعتماد على مجموعة من المؤشرات

 .SASACEمن طرف المبادر  العالمية إلعداد التقارير مما يعزز قابلية تطبيق المبادر  من طرف مؤسسة 

عن ممارساتها الجيد  ومبادراتها الطوعية  باإلفصاحم تقو  SASACEفان مؤسسة  باإلفصاحأما فيا يتعلق    
      في مجال المسؤولية االجتماعية على الموقع الجزائري للمسؤولية االجتماعية، كما قامت المؤسسة مؤخرا 
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وعن مدى امتثالها ومطابقة أهظمتها اإلدارية للمواصفات  االجتماعية،باإلعالن عن دمجها لمفهوم المسؤولية 
كما أكدت ، (ISO50001و ISO9001،TEDJ،ISO14001،ISO2600 NA)والمعايير القياسية الدولية والمحلية 

المؤسسة من خالل اإلعالن على أهها في خدمة كل األطراف ذات المصلحة الراغبين في الحصول على 
 (.-18-حق رقمالمعلومات ذات الصلة )المل

ورغم التزامها بمسؤوليتها االجتماعية وقياس أدائها، لال أهها  SASACEلكن تجدر اإلشار  للى أن مؤسسة   
تقارير خاصة بالمسؤولية االجتماعية يتم من خاللها اإلفصاح عن هتائج القياس واهما  بإعدادال تقوم 
 بنتائج قياسية. دعم  يعتبر لفصاح هظري ال يتمالمؤسسة  الذي تقوم ب  حاالفصا

 SBC     مؤسسة : واقع المسؤولية االجتماعية واإلفصاح عنها فيالمبحث الثاني

 في مؤسسةفصاح عنها واإلعلى واقع المسؤولية االجتماعية  التعرف سنحاول من خالل هذا المبحث   
SBC،  واشباع  المصالحالتعرف على متطلبات أصحاب على مدى سعي هذه األخير  للى من خالل الوقوف

رغباتهم، وقياس أدائها اتجاههم باستعراض المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسة في قياس هذا األداء وهتائج 
 القياس للفتر  محل الدراسة. 

 المطلب األول: التعرف على متطلبات العمالء والموردون واشباع رغباتهم

وجود  من خالل شباعها،وإالتعرف على متطلبات واحتياجات عمالئها ومورديها للى  SBCمؤسسة تسعى    
، ارهم طرفا فاعال في تحسين األداءمجال للحوار معهم واالهتمام بالشكاوى ومعالجتها، باإلضافة للى اعتب

 ويمكن توضيح ذلك فيمايلي:

  العمالءأوال: 

عامال رئيسيا لضمان بقائها في سوق تسوده رضاءهم يعد أن خدمة العمالء وإ SBCتعتبر مؤسسة    
 المنافسة القوية، فهي تسعى جاهد  للى معرفة متطلباتهم وإشباع رغباتهم ويتجلى ذلك من خالل:

 االستماع الدائم والمستمر للعمالء وتحديد متطلباتهم ومراجعتها بصفة دورية؛ -
 والتحسينية في هذا المجال؛  قياس مدى رضا العمالء، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية -
 متابعة ومعالجة الشكاوى المقدمة من طرف العمالء.   -

والجدول الموالي يوضح القياس المؤسسة على بعض مؤشرات  وفي مجال قياس األداء اتجاه العمالء تعتمد
 :2017لنا هذه المؤشرات وهتائج القياس لسنة 
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 SBCمؤسسة في  اتجاه العمالءاألداء قياس ونتائج : مؤشرات (11-4)الجدول 
فترة  المؤشر الهدف

 القياس
الهدف 
 المقدر

الثالثي 
1 

الثالثي  2الثالثي 
3 

الثالثي 
4 

 84.75% 80.76% %80≤ سداسية معدل رضا العمالء تعزيز رضا العمالء

 أيام3 أيام3 أيام3 أيام3 أيام3≥ ثالثية فتر  معالجة شكاوى العمالء معالجة شكاوى العمالء

االستجابة لطلبات 
 في الموعد العمالء

معدل الطلبات المستجاب لها في 
عدد الطليات المحققة في الموعد/ ) الموعد

 100×عدد الطلبات( 

 %99 %85 %96  %98 %95 ثالثية

 0 0 1 2 0 ثالثية  الذين تمت خسارتهم عدد العمالء وفاء العمالء

Source : sbc, Revue de Direction, Les informations sur la performance et l’efficacité du SMI, Enquête satisfaction 

client, 3/06/2018, p12 

تقوم المؤسسة بقياس مدى رضا عمالئها مرتين في السنة عن طريق استبيان، الهدف من خالل  معرفة     
 (، -19-منتجات المؤسسة ومدى رضاهم عنها )الملحق رقم  متطلباتهم وأراءهم حول

 ،%84.50للى  2017من خالل الجدول يتضح أن معدل رضا العمالء قد وصل في السداسي الثاهي لسنة  
على درجة اهتمام المؤسسة بعمالئها وسعيها الدائم  لوقد فاق الهدف المسطر من طرف المؤسسة وهذا ما يد

 . إلرضائهم واشباع رغباتهم

 :1كمايلي 2017وقد كاهت هتائج استبيان قياس مدى رضا العمالء في السداسي الثاهي لسنة  

 95% من العمالء راضون جدا عن طريقة الحوار معهم؛ 
 96% من العمالء راضون عن فترات التسليم؛ 
 92%  عن عمليات التسويق لهذه السنة؛ راضون من العمالء 
 31%  من العمالء الذين قدموا شكاوى غير راضيين عن فتر  معالجتها، ولكن هناك تحسن مقارهة

 ؛%42حيث كاهت هسبة هؤالء  2016بسنة 
 75% من العمالء راضون عن طريقة التعويض عن المنتجات غير المطابقة؛ 
 76% ا في تغليف المنتج من العمالء يجدون تحسنJUFREE  من هؤالء أن ذلك ساهم  %80ويعتقد

 في زياد  مبيعاتهم؛
 86% من العمالء راضون عن منتجات المؤسسة بصفة عامة؛ 
 87%  من العمالء راضون عن المنتج الجديدRADY؛ 

                                                           
1Sbc, Revue de Direction, Les informations sur la performance et l’efficacité du SMI, Enquête satisfaction 

client, 3/06/2018, pp1 14-3 . 
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  عمالءSBC  راضون عن الشهادات التي تم الحصول عليها من طرف المؤسسة ويعتقدون أن
 المستهلكون يثقون في منتجات المؤسسة بفضل هذه الشهادات؛

 71% من العمالء يرون أه  يوجد تحسن في أداء المؤسسة لهذه السنة؛ 
  مقارهة بالسنة الماضية. 0.44وقد زادت هذه النقطة ب  7.35قدم العمالء هقطة 

ليل كما هالحظ من خالل الجدول أن المؤسسة حققت الهدف فيما يخص فتر  معالجة الشكاوى وفيما يلي تح
 :20171 لشكاوى الزبائن لسنة

  وتتعلق هذه الشكاوى بعدم مطابقة 2017شكوى في عام  37تم تسجيل  :2017ملخص شكاوى ،
شكاوى تخص  8وشكوى تخص المنتوج فرحة  12شكوى تخص المنتوج جوفري،  17المنتجات )

 :يالمنتج بوهجو( وبعد تحليل هذه الشكاوى اتضح ما يل
 شكوى كاهت بسبب تضخيم تعبئة القارورات، 15 -
 شكوى كاهت بسبب عيوب في التغليف، 13 -
 شكاوى كاهت بسبب تغيير اللون. 9 -

 أيام وتعويض العمالء عن المنتجات غير المطابقة.  3وقد تم معالجة هذه الشكاوى في وقت أقصاه 

فيما يخص مؤشر االستجابة لطلبات الزبائن في الموعد فنالحظ أن المؤسسة لم تحقق الهدف في الثالثي 
الزبائن فنالحظ أن  الثالث وذلك هاتج عن الطلب الكبير جدا خالل فتر  الصيف، أما بالنسبة لمؤشر وفاء

  وهذا راجع لعدم التزامهم بشروط التسديد. 2017عمالء خالل سنة  ثالثالمؤسسة خسرت 

 الموردون ثانيا: 

لعملية اختيار الموردين الذين تتعامل معهم، حيث تقوم بعملية التقييم  أهمية كبير  SBCتعطي مؤسسة    
تقوم بتوزيع  على مجموعة من الموردين الراغبين في  (-20-)ملحق رقم الذاتي للموردين عن طريق استبيان

تسعى من خالل  للى التعرف على المورد السيما فيما يخص درجة اهتمام  بالجود  والقضايا ، التعامل معها
 :يالبيئية واالجتماعية ومن بين محاور أسئلة االستبيان التي توضح ذلك ما يل

 في مجال تبني المواصفة القياسية حول المسؤولية االجتماعية؛ SBCبمبادر   الموردمدى دراية  -
 في هذا المجال؛ SBCفي مساهد  مؤسسة  رغبة وقدر  المورد -
 ؛على مؤشرات لقياس مدى رضى عمالئ  موردمدى اعتماد ال -

                                                           
1Ibid, p15.  
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)توفر طب العمل، صياهة المعدات، تحليل ومتابعة حوادث  مدى اهتمام المورد بصحة وسالمة عمال  -
 العمل(؛

بالبعد البيئي )هظام مراقبة األثر البيئي، تحسيس العمال وتدريبهم في مجال الحفاظ  درجة اهتمام المورد -
 على البيئة(؛

بالبعد المجتمعي )المساوات وعدم التمييز في التوظيف، المساهمة في تنمية المجتمع  درجة اهتمام المورد -
 ؛المحلي، منع عمالة األطفال...(

بعد عملية التقييم الذاتي، تقوم المؤسسة باختيار مجموعة الموردين الذين يولون أهمية للقضايا البيئية 
بهدف االختيار ( -21-)ملحق رقم واالجتماعية فضال عن اهتمامهم بالجود ، ثم تقوم بعملية تدقيق لهؤالء 

قيق للى التأكد من المطابقة تسعى من خالل عملية التد للموردين الذين سوف تتعامل معهم، النهائي
 :1للمتطلبات المرغوبة من طرفها ومن بين هذه المتطلبات

 رمتطلبات تتعلق بمراكز وظروف التخزين )المساحة، التهوية، معدات ضد الحرائق، احترام معايي -
 التخزين(؛

 ...(؛متطلبات تتعلق بالنظافة والبيئة )ممارسات حسنة في النظافة، فرز وتسيير النفايات  -

 متطلبات تتعلق بالنقل )تجهيز وسائل النقل بالمعدات الضرورية(؛ -

 متطلبات تتعلق بالمناولة )التحكم في وسائل المناولة(؛ -

متطلبات تتعلق بالمواد )مراقبة الجود ، معالجة المواد غير المطابقة، الوثائق المتعلقة بالمنتجات مثل  -
 الشهادات....(؛

سؤولية االجتماعية )تطابق رؤية ورسالة المؤسسة وأبعاد المسؤولية االجتماعية، متطلبات تتعلق بالم -
 العالقة مع أصحاب المصالح، التأثير البيئي لنشاط المؤسسة...(.

بعد عملية التدقيق تقوم المؤسسة باختيار الموردين الذين سوف تتعامل معهم، والذين تسعى معهم للى اتخاذ 
ا على تطوير منتجات يراعى فيها البعد البيئي واالجتماعي، وتهدف للى الحد مبادرات من أجل العمل سوي

من األثر البيئي السلبي والتحكم في استهالك المواد وتحسين ظروف العمل، كما تقوم المؤسسة بتقييم دوري 
 لهؤالء الموردين بهدف التأكد من مواصلة التزامهم بالمتطلبات المذكور  أعاله.
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وفي عملية اهتقائها وتقييمها لمورديها تعمل على دمج أبعاد المسؤولية  SBCمما سبق يتضح أن مؤسسة    
درجة  ناالجتماعية كاالعتبارات البيئية واالجتماعية وحتى االعتبارات المتعلقة بحقوق االهسان، وهذا ما يبي

 اهتمام المؤسسة بتبني وهشر ممارسات وثقافة المسؤولية االجتماعية.

المؤسسة ورغم دمجها للمتطلبات والمعايير ذات األبعاد البيئية واالجتماعية في  تجدر االشار  للى أنكما    
ال تقوم باالعتماد على مؤشرات لقياس مدى مطابقة المواد والخدمات المشترات لال أهها  ،عملية تقييم الموردين

تعتمد في قياس أداء عمليات الشراء على بعض حيث  والمتطلبات،لهذه المعايير أو مدى احترام الموردون 
المؤشرات مثل معدل احترام مخطط الشراء، فتر  معالجة طلبات الشراء ومعدل مطابقة المواد المشترات من 

 حيث الجود .

 : التعرف على متطلبات العمال واشباع رغباتهمالمطلب الثاني

تعتبر أن استمرارها وهجاحها يتوقف على مواردها البشرية، فهي تسعى جاهد  للى معرفة  SBCان مؤسسة    
متطلباتهم واشباع رغباتهم، كما أهها تتخذ سياسات واضحة في مجال تحسين ظروف العمل خاصة في مجال 

 الممارسات الحسنة للمؤسسة اتجاه عمالها: يالصحة والسالمة المهنية، وفيما يل

  التكوينو  التوظيف :أوال

 تتمثل سياسات المؤسسة في هذا المجال فيما يلي:

بتحديد احتياجاتها من اليد العاملة، ثم تقوم بوضع  SBCبهدف خلق فرص عمل جديد  تقوم مؤسسة  -
خطة سنوية للتوظيف، وتسعى المؤسسة من خالل هذه العملية للى القضاء على كل أشكال التمييز وعدم 

 ف على أساس الكفاءات. المساوات حيث يتم التوظي
سياسة ضمان أمن واستقرار الوظيفة بإعطاء األولوية لعقود التشغيل الدائمة، كما  SBCتتبنى مؤسسة  -

 شهرا في المتوسط. 18يتم تحويل العقود المؤقتة للى عقود دائمة بعد 
م بتقييم رؤساء تتبنى المؤسسة هظام تقييم فردي سنوي لكل العمال، لتقييم أثرهم على الجود ، كما تقو  -

 األقسام فيما يخص هظام اإلدار  المدمج لتحديد القدرات والمواهب بهدف الترقية.
من كل مدير عملية،  التكوين، حيث يتم جمع احتياجات كوينتقوم المؤسسة باتخاذ سياسة واضحة للت -

 كوين)خطة ت 2017لعام  كوينومن بين خطط الت ،تكوينويتم ترجمة هذه االحتياجات للى خطة سنوية لل
رؤساء األقسام حول  تكوينعن طريقة تقييم المخاطر المهنية،  كوينلجميع السائقين "القياد  الدفاعية"، الت

 (. ISO2600مبادئ ومحتوى معيار المسؤولية االجتماعية 
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أما في مجال القياس فالمؤسسة تعتمد على بعض مؤشرات األداء لقياس فعالية عمليات لدار  الموارد    
 :2017لبشرية المتعلقة بالتوظيف والتدريب والجدول الموالي يوضح لنا هتائج القياس لسنة ا

  SBCفي مؤسسة في مجال التوظيف والتكوينقياس األداء ونتائج مؤشرات  (:12-4) الجدول

فترة  المؤشر الهدف
 القياس

الهدف 
 المقدر

 النتيجة
 4الثالثي  3الثالثي  2الثالثي  1الثالثي 

معدل دوران العمال  االستقرار الوظيفي
(العمال الجدد+العمال المغادرون )/2

عدد العمال
 ×100 

اإلطارات  ثالثية
≤5% 

اخرون 
≤15% 

0 
 
3% 

0 
 
7% 

0 
 
0% 

0 
 
5% 

)عدد ساعات معدل الغيابات  التحكم في الغيابات
العمل الحقيقية/ عدد ساعات العمل 

 100×النظرية(

 %2.15 %3.25 %2.85 %1.68 %3≥ ثالثية

 معدل النجاح في التوظيف احترام مخطط التوظيف
( المخطط لها)خطط التوظيف المحققة/

×100 

 %66 %80≤ سنوية

معدل احترام خطط التكوين  تنمية مهارات العمال
 المخطط/ البرامج ةالمحقق)البرامج 

 100× لها(

 %100  %80≤ سداسية 
 

85% 
 

)عدد  التكوينمعدل فعالية  تقييم فعالية التكوين

البرامج الفعالة/ عدد برامج 

 100×التكوين(

 %85 %80 سنوية

Source : sbc, Revue de Direction, Les informations sur la performance et l’efficacité du SMI Processus GRH, 

3/06/2018, p39. 

للى  خاللهاتعتمد المؤسسة في قياس أداءها اتجاه مواردها البشرية على بعض المؤشرات التي تهدف من   
الجدول أن المؤسسة حققت ما يفوق خالل هالحظ من و ، مهارات العمالة تحقيق االستقرار الوظيفي وتنمي

، كما كوين ومعدل فعالية التكويناألهداف المسطر  فيما يخص مؤشرات استقرار التوظيف، احترام خطط الت
رغم أه  لم يصل الى مستوى الهدف  1عرف مؤشر معدل هجاح التوظيف تحسنا مقارهة بالسنوات الماضية

راجع للى احتياجات المؤسسة لبعض التخصصات التي تعرف مشكلة في التوافر في سوق المسطر وهذا 
 العمل في والية سطيف.

 

 

 
                                                           

1 SBC, Revue de Direction, Les informations sur la performance et l’efficacité du SMI Processus GRH, 3/06/2018, 

p39. 
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 والسالمة المهنية الصحةثانيا: 

ويتجلى ذلك من خالل اعتماد المؤسسة  ،SBCتعد الصحة والسالمة المهنية من أبرز اهتمامات مؤسسة    
، باإلضافة للى 2016منذ مارس  OHASAS18001لنظام الصحة والسالمة المهنية وفقا للمواصفة القياسية 

 اتخاذ المؤسسة لمجموعة من اإلجراءات في هذا المجال والمتمثلة في:

توجد زيارات طبية محدد  ابرام المؤسسة التفاقية مع مؤسسة صحية خاصة في مجال طب العمل كما  -
 لمواقع العمل؛

 يتم عرض اإلجراءات األمنية وكيفية الوقاية من األخطار والحوادث، وكيفية التعامل معها لن حدثت؛ -
يتم تقييم المخاطر المهنية بما في ذلك المخاطر النفسية واالجتماعية من خالل دراسة جميع الوظائف  -

 تقييم هذه المخاطر؛ويتم وضع خطط للتدريب تتعلق بطريقة 
 توجد بالمؤسسة لجنة للصحة والسالمة المهنية والتي تعمل على اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة؛ -
 وضع خطط تدريبية لتدريب العمال في مجال السالمة المهنية؛ -
 تدريب رجال اإلهقاذ واهشاء فريق لالستجابة السريعة؛ -
الة حدوث كوارث ويتم عرض كيفية وطرق الولوج للى تحتوي المؤسسة على أماكن إلغاثة العمال في ح -

 هذه األماكن؛
التوعية الداخلية خاصة فيما يخص استخدام معدات الوقاية الشخصية، كما تضع المؤسسة لجراءات  -

 صارمة لمنع التدخين في أماكن العمل.
وقد تحسن  للى تحسين أدائها في مجال الصحة والسالمة المهنية من سنة ألخرى  SBCوتسعى مؤسسة 
 :1حيث 2016 مقارهة بسنة 2017أداءها في سنة 

  لم يتم تسجيل أي لصابة بمرض مهني من طرف طب العمل بعد أن تم تسجيل لصابتين في سنة
2016، 

  وضعت المؤسسة هظام لمراقبة بيئة العمل، والذي يتم من خالل  قياس اإلضاء  والضوضاء في
وت واتضح أن هناك ضوضاء كبير  خاصة في خطوط أماكن العمل، وقد تم القياس خالل شهر أ

باإلضافة للى وجود بعض األماكن شديد  اإلضاء  وأخرى فيها  ؛(PET1 , PET2, Canette)اإلهتاج 
لضاء  متدهية، وقد اتخذت المؤسسة اإلجراءات والتدابير الالزمة عن طريق تزويد العمال بمعدات 

 للتقليل من تأثير الضوضاء والعمل على تحسين اإلضاء ؛

                                                           
1 SBC, Revue de Direction, Les informations sur la performance et l’efficacité du SMI, Processus HSE, 

3/06/2018, p44. 
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 المراقبة التقنية لشاحنات الرفع؛ 
 السرعة من أجل مراقبتها؛ تم تجهيز الشاحنات باالت لقياس 
  سسة مع تحديد السرعة.وضع برهامج لتتبع مسار السيارات الخاصة بالمؤ 

اما فيما يخص القياس فان المؤسسة تستخدم عد  مؤشرات لقياس أدائها في مجال الصحة والسالمة المهنية 
 :2017والجدول الموالي يوضح هتائج القياس للثالثي األول من سنة 

 SBC في مجال الصحة والسالمة المهنية في مؤسسةقياس األداء ونتائج مؤشرات  (:13-4) الجدول

فترة  المؤشر الهدف
 القياس

الهدف 
 المقدر

الثالثي 
1 

الثالثي 
2 

الثالثي 
3 

الثالثي 
4 

تحسيس الزوار، الموردين 
 والمقاولين من الباطن

معدل تحسيس الزوار والمقاولين 
من الباطن حول قواعد الصحة 

  والسالمة المهنية
)عدد الزوار الذين تم تحسيسهم/عدد 

 100×الزوار( 
 

 %100 %100 %100 %100 %100 ثالثية

الحفاظ على صحة 
 وسالمة العمال

 معدل تكرار حوادث العمل
عدد حوادث العمل/ عدد ساعات )

 مليون 1 × الحقيقي( العمل

 14.08 17.03 15.32 19.20 20 ثالثية

 العملمعدل شد  حوادث 
العمل/ عدد أيام التوقف عن )عدد 

 1000× (ساعات العمل الحقيقي

 0.35 0.80 0.5 0.28 0.5 ثالثية

عدد الحوادث بسبب عدم ارتداء 
 معدات الوقاية الشخصية

 0 0 0 0 0 ثالثية

معدل احترام مخطط الزيارات 
)الزيارات المحققة/ الزيارات  الطبية

 100×المخطط لها(

 %100 %100 سنوية

 0 0 سنوية عدد حاالت األمراض المهنية

معدل احترام مخطط اللجنة 
)اإلجراءات المحققة/  HSEالمشتركة 

 100×المبرمجة(

 %100 %100 سنوية

Source : sbc, Revue de Direction, Les informations sur la performance et l’efficacité du SMI Processus HSE, 

3/06/2018, p45. 
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على  SBCوتعزيز ثقافة الصحة والسالمة المهنية تعمل مؤسسة  آمنة وصحية،بهدف توفير ظروف عمل  
بتقييم األداء المتعلق بالصحة لها تسمح باستخدام مجموعة من المؤشرات، والتي قياس أدائها في هذا المجال 

 لتحسين  وتتمثل هذه المؤشرات في:م اتخاذ اإلجراءات الالزمة والسالمة المهنية ومن ث
من خالل توفير معدات الوقاية لهؤالء والحرص  تحسيس الزوار والموردين حول قواعد الصحة والسالمة: -

كما يتم لعالمهم بالخطور  المحتملة والتي قد يتعرضون لليها على مستوى  على ارتدائها عند دخول المصنع،
 المصنع.

من خالل الجدول هالحظ أن المؤسسة قد حققت الهدف المسطر مما يدل على  معدل تكرار حوادث العمل: -
 .حوادث العملدرجة التحكم في 

الحظ من خالل الجدول أن المؤسسة لم تحقق الهدف المسطر خالل الثالثي ه معدل شدة حوادث العمل: -
 يوم. 240الثالث وذلك راجع للى خطور  حادث سيار  أدى للى توقف صاحب  عن العمل مد  

المؤسسة لم تسجل أي يتضح من خالل الجدول أن عدد حوادث العمل بسبب عدم ارتداء معدات الوقاية:  -
حادث سبب  عدم ارتداء معدات الوقاية مما يدل على حرصها على التزام العمال بارتدائها حفاظا على 

 صحتهم وسالمتهم.
: حيث تضع المؤسسة مخططا خاص بالزيارات الطبية للعمال ومن معدل احترام مخطط الزيارات الطبية -

 لتزام باحترام المخطط.االخالل الجدول يتضح أن المؤسسة تحرص على 
من الجدول يتضح أن المؤسسة لم تسجل أي حالة مرض مهني  عدد حاالت األمراض المهنية: -

كالحساسية الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية مثال وهذا راجع للى اإلجراءات المتخذ  من طرف المؤسسة 
 بخطور  هذ المواد.العمال حسيس لمجال كتفي هذا ا

ويتضح أن المؤسسة قد حققت الهدف معدل احترام مخطط اللجنة المشتركة للصحة والسالمة المهنية:  -
 المسطر من خالل اتخاذ جميع التدابير واإلجراءات المتخذ  من طرف اللجنة.

 الحوار االجتماعي:-ثالثا

للى خلق مناخ جيد للعمل من خالل تطبيق سياسة الحوار االجتماعي بين العمال  SBCتسعى مؤسسة    
واإلدار  وكذلك بين العمال فيما بينهم، ويؤكد ممثلو العمال عن رضاهم الكبير بشأن عالقات العمل والمناخ 

في  مالتصاعدية والتشاور واشراك العويتجلى هذا الحوار في وجود اتصاالت ، االجتماعي داخل المؤسسة
ويتم الحوار عبر عد  وسائل مثل االجتماعات الدورية، اللجنة متساوية  ،رسم السياسات ووضع األهداف

األعضاء للصحة والسالمة المهنية، صناديق اآلراء حيث يوجد في المؤسسة صناديق تسمح لكل عامل 
 بإبداء رأي  أو طرح اهشغاالت .

 مؤشر لقياس فعالية االتصال الداخلي والمتمثل في:وبالنسبة للقياس تعتمد المؤسسة على    
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 SBC: قياس األداء في مجال الحوار االجتماعي في مؤسسة (14-4)الجدول 

 النتيجة الهدف المقدر فترة القياس المؤشر الهدف
 %100 %100 سنوية معدل احترام مخطط االتصال الداخلي تعزيز االتصال الداخلي

Source : sbc, Revue de Direction, Les informations sur la performance et l’efficacité du SMI Processus 

Communication, 3/06/2018, p49. 

يتم من خاللها  ،خالل وضع خطة سنوية لالتصالللى تعزيز الحوار الداخلي من  SBCتسعى مؤسسة    
باإلضافة للى العمل على األخذ بعين  ،برمجة مختلف االجتماعات واللقاءات بين اإلدار  والعمال أو ممثليهم

االعتبار اقتراحات أو اهتقادات العمال التي يتم ادراجها في صندوق صبر اآلراء الموجود على مستوى 
 المؤسسة.

 جتمع المحلي والمستهلكينمااللتزام اتجاه البيئة الطبيعية وال :المطلب الثالث

ومساهمتها في الحفاظ على  SBCمؤسسة اهتمام سنحاول من خالل هذا المطلب الوقوف على درجة    
درجة التزامها باتخاذ ممارسات مسؤولة اتجاه باإلضافة للى  ،البيئة الطبيعية، وتنمية المجتمع المحلي

 .مباشر على صحة وسالمة المستهلك تأثيرتنشط في قطاع األغذية والذي ل  بارها المستهلكين باعت

 الطبيعية البيئةأوال: 
مبادرات طوعية تسمح لها بالحد من التأثيرات السلبية  SBCفي مجال الحفاظ على البيئة تتخذ مؤسسة    

لنشاطها على البيئة، ويتجلى ذلك من خالل اعتماد المؤسسة على هظام اإلدار  البيئية وفقا للمواصفة القياسية 
ISO14001 ،كما ان مساهمة المؤسسة في مشروع المواصفة القياسية الجزائرية حول المسؤولية االجتماعية ،

جعلها تتخذ مجموعة من اإلجراءات التي تسمح لها بالحد من استهالك الطاقة والمياه والتحكم في االهبعاثات 
 في:والتقليص من النفايات وتتجلى هذه االجراءات 

، convoyeur sec sans eauعن طريق استخدام معدات جديد  مثل ) الحد من األثار السلبية -

compresseurs sans huile،)  وتعمل المؤسسة على األخذ بعين االعتبار االعتبارات البيئية عند تجديد
 المعدات حيث تعمل على اقتناء المعدات التي تسمح لها بتوفير الطاقة والمياه؛

وتسعى للى التقليل منها، كما قامت  اوم المؤسسة بقياس اهبعاثاتهالسيطر  على االهبعاثات حيث تق  -
 ؛(R404، R407، 410R) بغازات أقل تلويثا مثل R22المؤسسة باستبدال غاز 

 تحديد عتبة الستهالك الطاقة وتطوير الممارسات الجيد  في هذا المجال؛ -

 تحديد عتبة الستهالك المياه وتشخيص خسائر المياه؛ -
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 هتائج استهالك الطاقة والمياه والمواد ومقارهتها بمقدار اإلهتاج واقتراح التعديالت؛تحليل  -

 لعاد  تطوير حضائر التخزين من أجل القضاء على أي مصدر خطر )حرائق، اهسكابات(؛ -

ة اهشاء حظير  جديد  لتخزين المواد الكيميائية وهي مصممة وفقا للمعايير، ومجهز  بوسائل الوقاية الالزم -
 (؛Bacs de rétentionمثل صهاريج احتياطية تعادل على األقل الكمية المخزهة )

 المياه قبل تصريفها في شبكات الصرف الصحي؛ ةلتنقي( Séparateur décantation) تركيب فاصل -

اتفاقيات كما تقوم بتوقيع  سترداد أو الغير قابلة لالسترداد،تقوم المؤسسة بإحصاء هفاياتها سواء القابلة لال -
مع جامعي النفايات من أجل لعاد  تدويرها، أو من أجل التخلص منها مثل النفايات الخطر  )زيوت الصياهة، 

 األحبار...(، وقد قامت المؤسسة بإهشاء سجل لمتابعة تحرك النفايات بهدف التحكم في تصريفها؛

ر مواد تغليف قابلة للتدوير أو تسعى المؤسسة للى االبتكار في مجال التغليف، حيث تسعى للى ابتكا -
التحلل، وفي هذا الصدد تعمل المؤسسة على مشاركة الجامعة إلطالق مختبر لتنظيم البحث واالبتكار في 

 مجال التغليف؛

تقوم المؤسسة بالمشاركة في األيام التحسيسية حول البيئة كما تشارك في حمالت لعاد  التشجير وحمالت  -
 لبالستيكية في الطبيعة.التنظيف وتجميع المواد ا

بوضع هظام لمراقبة األداء  SBCوبهدف االقتصاد في استهالك الموارد قامت مؤسسة  القياسمجال في  
 البيئي والذي يعتمد على:

 متابعة االستهالك الشهري للطاقة والغاز؛ 
 متابعة االستهالك الشهري للمياه؛ 
 متابعة استهالك الوقود؛ 
  وهقلها للى جامع النفايات المعتمد.متابعة جميع النفايات 

 فيمايلي: 2017ويمكن توضيح مخرجات وهتائج هذا النظام خالل سنة 
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 SBCاالستهالك الشهري للمياه، الطاقة، الغاز والوقود لمؤسسة  (:15-4)الجدول 

 الستهالكا    
  

 الهدف والنتيجة

االستهالك 
الشهري لمياه 

المدينة/ الوحدة 
 3م

االستهالك الشهري 0
للمياه األحفورية/ 

 3الوحدة م

االستهالك الشهري 
للطاقة / الوحدة 

 كيلوواط/سا

االستهالك 
الشهري للغاز/ 

 الوحدة م

االستهالك الشهري 
 للوقود/ الوحدة ل

 ل95000 3م804000 كواط/سا762000 3م22500 3م360 الهدف

النتيجة
 

 84000 583093 612917 17242 64 جاهفي
 85450 489160 632496 20331 51 فيفري 
 84520 563427 632267 20591 0 مارس
 81950 849600 588273 17929 23 أفريل
 88250 748147 710027 21555 116 ماي
 98200 823539 755153 22579 115 جوان

 97500 715639 855133 23181 59 جويلية
 96800 957162 886155 26446 280 أوت

 85800 756368 754652 22527 220 سبتمبر
 83250 759713 751651 20813 100 أكتوبر
 79950 674626 526115 16175 5 هوفمبر
 74700 362861 481739 16175 0 ديسمبر

Source : sbc, Revue de Direction, Les informations sur la performance et l’efficacité du SMI Processus HSE, 
Résultats de la surveillance et mesurage SSTE, 3/06/2018, p56-60 

الجدول هالحظ أن المؤسسة تحاول التحكم في استهالك كل من المياه والطاقة والغاز والوقود  من خالل
أوت( وهذا ، بة في فتر  الصيف )جوان، جويليةبوضع عتبة لالستهالك، كما هالحظ أن االستهالك يفوق العت

 راجع للى زياد  الطاقة اإلهتاجية للمؤسسة في هذه الفتر .

وتجدر اإلشار  للى أن المؤسسة تحاول التقليل من االستهالك من سنة للى أخرى وهذا ما يمكن توضيح     
 الموالي:من خالل الجدول 

 2016مقارنة بسنة  2017متوسط استهالك المياه، الطاقة، الغاز والوقود لسنة  (:16-4)الجدول 
 المتوسط           

 السنة
ه ميامتوسط استهالك 

3المدينة/ الوحدة م  

ه الميا متوسط استهالك
3األحفورية/ الوحدة م  

متوسط استهالك 
الطاقة  الوحدة 

 كيلوواط/سا

متوسط استهالك 
 الغاز/ الوحدوة م3

متوسط استهالك 
 الوقود/ الوحدة ل 

2016 120.58 24280 773696.75 695342.08 82534.16 
2017 86.08 22337 682241.83 690277.91 86697.5 

Source : sbc, Revue de Direction, Les informations sur la performance et l’efficacité du SMI Processus HSE, 
Résultats de la surveillance et mesurage SSTE, 3/06/2018, p61 
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وقد عرف  3م 08.86قدر ب  2017من خالل الجدول هالحظ أن متوسط استهالك مياه المدينة في سنة    
كما عرف متوسط استهالك المياه  ،3م120.58 ـحيث كان يقدر ب 2016مقارهة بسنة  %28.61اهخفاضا بنسبة 
 .3م24280حيث كان يقدر ب  2016مقارهة بسنة  %8 ـاهخفاضا قدر ب 2017األحفورية سنة 

كيلوواط/سا والذي عرف اهخفاضا بنسبة  682214.83ب  2017وقد قدر متوسط استهالك الطاقة لسنة    
كما عرف متوسط استهالك الغاز  كيلوواط/سا، 773696.75 ـكان يقدر ب، حيث 2016مقارهة بسنة  11.82%

 .2016مقارهة بسنة  %2.7 ـاهخفاضا طفيفا قدر ب

 حيث كان يقدر بـ 2016مقارهة بسنة  %4.8اما بالنسبة لمتوسط استهالك الوقود فقد عرف زياد  بنسبة 
  .2016وهذا راجع للى لعاد  تنشيط بعض شاحنات الرفع والنقل التي لم يتم استخدامها في  82534.16

  SBCفي مؤسسة  متابعة كمية النفايات(: 17-4)الجدول 
 الشهر           

 نوع النفايات
 ديسمبر  نوفمبر أكتوبر سبتمبر  أوت جويلية جوان  ماي  أفريل مارس فيفري  جانفي 

Boites de petri(kg) 16 17.6 30 32.16 28.7 23.6 26 30.5 26.5 23 19 16 

Toners (kg) 9 8 14 15 10 11 11 16 9 8 8 6 

Bide vide(u) 120 100 116 54 89 57 101 74 112 108 100 64 

Big bag(u) 279 138 143 110 294 148 281 400 337 302 279 200 

Fut metallique GM(u) 129 80 262 239 169 190 188 324 133 62 103 33 

Fut metallique PM(u) 103 90 80 60 144 48 39 175 71 35 49 20 

Fut plastique (kg) 5 5 6 7 4 4 5 2 1 4 2 0 

Films NC (kg) 820 380 336 165 360 320 666 750 475 590 340 260 

Carton (kg) 225 340 295 275 185 50 426 705 420 564 370 210 

Préforme (kg) 2600 2660 4220 3020 3366 7920 11500 11100 8700 6120 5260 4300 

Intercalaire canette (u) 0 420 360 315 865 250 700 930 570 835 320 303 

Palette canette (u) 2 69 37 100 229 46 108 260 135 190 0 110 

Palette NC(u) 107 150 240 128 125 128 191 250 166 60 45 32 

Bouchons (kg) 0 0 0 0 0 0 120 0 120 50 0 0 

Source : sbc, Revue de Direction, Les informations sur la performance et l’efficacité du SMI Processus HSE, 
Résultats de la surveillance et mesurage SSTE, 3/06/2018, p58. 

 يتم جمع جميع النفايات وهقلها للى جامع النفايات المعتمد.

 SBCفي مؤسسة  االستهالك الشهري للورق  (:18-4)الجدول 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر  أوت جويلية جوان  ماي  أفريل مارس فيفري  جانفي  الشهر      

 29 31 33 18 28 25 29 34 30 37 28 31 االستهالك
Source : sbc, Revue de Direction, Les informations sur la performance et l’efficacité du SMI Processus HSE, 

Résultats de la surveillance et mesurage SSTE, 3/06/2018, p59. 
تسعى جاهد  للى التحكم في االستهالك ومنع التبذير وقد  SBCاستهالك الورق فان مؤسسة فيما يخص 

 مقارهة بالسنة الماضية. %35استطاعت أن تخفض في االستهالك بنسبة 
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 : المجتمع المحليثانيا

 من المبادرات هذكر منها: مجموعة SBCفي مجال تنمية المجتمع الذي تعمل في  تتخذ مؤسسة 

في ترشيد استهالك المياه حيث تعمل على توعية مشغلي المنطقة الصناعية حول موضوع المساهمة  -
 ترشيد استهالك المياه والحفاظ على الموارد المائية؛

 تنظيم زيارات ألطفال المدارس والكشافة؛  -
 تنظيم أيام تحسيسية مع األطفال حول أهمية حماية البيئة مع تقديم هدايا؛  -
ن الكريم بالتعاون مع جريد  نمية المجتمع مثل مشروع حفظ القرآهدف للى ترعاية مشاريع مختلفة ت -

 الخبر، ورعاية البطوالت الجوارية؛
قارور  في الساعة  2400خلق فرص العمل من خالل مشاريع توسعية مختلفة مثل )مشروع خط  -

مناصب موسمية خاصة في فصل ال باإلضافة للى منصب، 20والذي استطاعت من خالل  خلق 
 الصيف وشهر رمضان...(؛

 برام اتفاقيات مع معاهد التكوين لدمج المتدربين؛ل -
 تعزيز العالقات مع البلدية؛ -
تعزيز العالقة مع الجامعة وإضفاء الطابع الرسمي على هذه العالقة، عن طريق قبول التدريب  -

 الداخلي والسماح للمؤسسة بالوصول للى المختبرات واختيار الطالب لتوظيفهم.

مؤسسة رائد  في محال الشفافية في والية سطيف، كما يتم اختيارها دائما لتكون محل  SBCبر مؤسسة وتعت
 زيار  السلطات المحلية.

 لقضايا المتعلقة بحماية المستهلكا: ثالثا

تتجلى الممارسات المتعلقة بالمستهلك في التسويق المسؤول، والذي يتم من خالل  توفير معلومات حول 
لهم باتخاذ قرارات مستنير  بشأن  حعادلة وغير متحيز  وبطريقة مفهومة للمستهلكين، وهذا ما يسمالمنتج 

سؤول على كما يمكن أن ينطوي التسويق الم صائص المنتجات والخدمات المختلفة،االستهالك ومقارهة خ
ت والخدمات التي لذن تلعب تفاصيل المنتجا ؛توفير معلومات عن أثار المنتج على صحة وسالمة المستهلك

تقدمها المؤسسة دورا هاما في قرارات الشراء، وقد يؤدي التسويق عن طريق معلومات غير عادلة أو غير 
مكتملة أو مظللة للى شراء منتجات ال تلبي احتياجات المستهلكين، مما يؤدي للى فقدان ثقتهم وهذا ما يكون 

 لمستهلك.ل  تأثير على المؤسسة حيث تتدهور صورتها بالنسبة ل
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على حماية المستهلك وتقديم معلومات عادلة ومستنير  حول منتجاتها،  SBCوفي هذا المجال تعمل مؤسسة  
 بهدف كسب ثقة المستهلكين وعدم تضليلهم وهي تقوم بمجموعة من الممارسات في هذا المجال مثل:

المنتج ومن ثم الحفاظ تنتهج المؤسسة وبصفة طوعية لسياسات واضحة في مجال الحفاظ على سالمة  -
 على صحة وسالمة المستهلك ويتجلى ذلك من خالل تبني المؤسسة للنظم اإلدارية التالية:

  هظام لدار  السالمة المهنية وفقا للمواصفة القياسيةISO22000 ، 
 هظام لدار  السالمة الصحية للمنتوج وفقا للمواصفة القياسية الجزائرية "اشرب مهني Buvez 

Tranquille  والتي تم تطويرها من طرف "الجمعية الوطنية الجزائرية لمنتجي المشروبات "
APAB"، 

   حصول المؤسسة على شهادAIB بتدقيق الصناعات الغذائية المتعلقة. 

ل مدير المؤسسة عضوا في لجنة عملت مع وزار  التجار  حول الحفاظ على صحة المستهلك، حيث مث   -
سنويا على  غ5بنسبة  للسكر هسبة السكريات في المشروبات، وقد قدم اقتراحا لخفض تدريجيكيفية خفض 

 SBCمدار خمس سنوات مما يساعد المستهلك على التكيف تدريجيا مع التقليل من السكريات، ومؤسسة 
 تعمل منذ سنتين على هذا الهدف؛

مواد حافظة، وتسعى للى أن تكون استثمرت المؤسسة بكثافة في سلسلة جديد  من المنتجات بدون  -
 )بدون ملوهات ومركزات(؛ %100المنتجات المستقبلية طبيعية 

 تقوم المؤسسة بإجراء اختبارات تذوق في المعارض لجمع أراء المستهلكين وأخذها بعين االعتبار؛ -

 ؛تنشط المؤسسة في شبكات التواصل االجتماعي بهدف التقرب من المستهلكين ومعرفة أرائهم -

 تتوخى المؤسسة الحذر بشأن عمليات التسويق التي تستهدف األطفال باعتبارهم يتأثرون بسهولة؛ -

التحقق من قواعد الحالل للمكوهات المشترات والتأكد من مراقبة المواد والمكوهات المحضور  بالفعل في  -
 الخارج؛

 لضفاء الطابع الرسمي على العالقات مع جمعيات حماية المستهلك. -

مما سبق ومن خالل محاولتنا التعرف على واقع المسؤولية االجتماعية وقياس األداء المتعلق بها في    
بذل الجهد دمج أبعاد المسؤولية االجتماعية من خالل  ، اتضح لنا أن المؤسسة تعمل علىSBCمؤسسة 
 اشباع رغباتهم.محاولة لتعرف على أصحاب المصالح ومتطلباتهم و لالكافي 
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ويتجلى ذلك من خالل  ،د البيئية واالجتماعيةاكما أن المؤسسة تتخذ مبادرات طوعية في مجال دمج األبع   
الصحة والسالمة المهنية من هظام لدار  الجود ، هظام اإلدار  البيئية، هظام لكل لنظام اإلدار  المدمج اعتمادها 

، ISO9001/V2015 ،ISO14001/V2015القياسية وهظام لدار  سالمة األغذية وفقا للمواصفات 

OHSAS18001/V2007 وISO22000/V2007،  باإلضافة للى أهها تعمل على هشر ثقافة المسؤولية
 .بناء على معايير المسؤولية االجتماعيةاالجتماعية والترويج لها من خالل تقييم واهتقاء الموردين 

 ،من النظم اإلدارية السابق ذكرها اإلدار  المدمج لكلوفيما يتعلق بالقياس فان اعتماد المؤسسة على هظام    
قياس مستوى تحقيق  وقياس مدى تحقيق أهداف ، من خالل هذا النظام يجعلها مطالبة باحترام متطلبات

حقيق العمليات باالستعاهة بمؤشرات قياس اجتماعية وبيئية خاصة بكل عملية، مما يسمح بقياس مستوى ت
مؤشرات قياس األداء وتجدر اإلشار  للى أن  ،ن األهداف البيئية االجتماعيةوالتي تتضم النظام أهداف

غياب تام لمؤشرات  االجتماعي في المؤسسة تمس فقط جاهب العمال وتهمل الجاهب المجتمعي حيث هالحظ
 درجة االهتمام الضئيل بهذا البعد من طرف المؤسسة. مما يبينقياس األداء اتجاه المجتمع 

ال تقوم باي هوع من أهواع اإلفصاح، فحتى التقارير المالية  SBCفان مؤسسة  ،باإلفصاحأما فيما يتعلق    
فقط وليست متاحة لكل األطراف ذات  ،يتم االطالع عليها من طرف مالكي المؤسسة بإعدادهاالتي تقوم 
اصة المالية مما يؤكد لنا وقد الحظنا من خالل دراستنا درجة تحفظ المؤسسة على المعلومات وخ، المصلحة

  غياب ثقافة اإلفصاح على مستوى المؤسسة.

 Bordj Steelواقع المسؤولية االجتماعية واإلفصاح عنها في مؤسسة المبحث الثالث: 

 في مؤسسةفصاح عنها واإلعلى واقع المسؤولية االجتماعية  التعرف سنحاول من خالل هذا المبحث   

Bordj Steel،  التعرف على متطلبات أصحاب المصالحعلى مدى سعي هذه األخير  للى من خالل الوقوف 
واشباع رغباتهم، وقياس أدائها اتجاههم باستعراض المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسة في قياس هذا األداء 

 وهتائج القياس للفتر  محل الدراسة. 

 ردون واشباع رغباتهمالمطلب األول: التعرف على متطلبات العمالء والمو 

من  واشباعها،للى التعرف على متطلبات واحتياجات عمالئها ومورديها  Bordj Steelتسعى مؤسسة    
ارهم طرفا فاعال في وجود مجال للحوار معهم واالهتمام بالشكاوى ومعالجتها، باإلضافة للى اعتب خالل

 تحسين األداء، ويمكن توضيح ذلك فيمايلي:
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  العمالءأوال: 
تولي مؤسسة برج ستيل االهتمام الالزم بعمالئها من خالل تبنيها لنهج التوج  بالعميل والذي تضمن من    

 :1خالل  معرفة متطلباتهم ورغباتهم وتحويلها للى رضا ويتم تحقيق ذلك من خالل
 ؛ISO9001تبني المؤسسة لنظام لدار  الجود  وفقا للمواصفة القياسية  -
والمتطلبات القاهوهية والتنظيمية المعمول بها في لطار ضمان الجود  والوفاء بها  تحديد متطلبات العمالء -

 بشكل مستمر؛
 ؛رتحديد المخاطر والفرص التي قد يكون لها تأثير على مستوى رضا العمالء وأخذها بعين االعتبا -
 التأكيد على أن تحقيق مستوى عالي من رضا العمالء يعتبر من بين أولويات المؤسسة. -

ومستوى رضاهم من  متعلقة بتوقعات واحتياجات عمالئهاتقوم مؤسسة برج ستيل بمتابعة المعلومات الو    
 :2خالل الوسائل التالية

الذي يتم اعداده بناء على عد  معايير تسعى المؤسسة من  قياس رضا العمالء من خالل االستبيان -
 ؛ة لهاخاللها للى معرفة متطلباتهم وتوقعاتهم ومحاولة االستجاب

بتحليل الشكاوى ومعرفة أسباب عدم المطابقة المؤسسة تقوم  حيث متابعة شكاوى الزبائن ومعالجتها -
بهدف اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة مع األخذ بعين االعتبار الحلول المقترحة من طرف العميل، 

 وتسعى المؤسسة للى ضمان معالجة الشكوى في الوقت المحدد؛
 الكثير  والمتكرر ؛ تحليل الطلبات -
 تحليل الحصة السوقية؛ -
 الحوار مع العمالء من خالل االجتماعات واللقاءات. -

أما في مجال القياس فتعمل مؤسسة برج ستيل على قياس أدائها اتجاه عمالئها باالعتماد على المؤشرات 
  المبينة في الجدول الموالي:

 

 

 

 

                                                           
1 SPA Bordi Steel, Manuel QHSE , janvier 2018, p6. 
2 Ibid, p13 
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 برج ستيلمؤسسة في  العمالءاألداء اتجاه مؤشرات قياس  (:19-4)الجدول 

فترة  المؤشر الهدف
 القياس

الهدف 
 المقدر

 النتيجة
 4الثالثي  3الثالثي  2الثالثي  1الثالثي 

 %57 %70 %80≤ سداسية معدل رضا العمالء تعزيز رضا العمالء

 4 5 1 2 3≥ ثالثية شكاوى العمالء عدد شكاوى العمالء

عدد الشكاوى التي لم تتم 
 معالجتها

 0 ثالثية

 
0 0 0 0 

االستجابة لطلبات 
 الزبائن في الموعد

معدل الطلبات المستجاب 
)عدد الطليات  لها في الموعد

المحققة في الموعد/ عدد 
 100×الطلبات( 

 %68 %65 %70  %60 %80 ثالثية

Source : SPA Bordj Steel, rapport d’activité processus commercial,2018,p3 

تقوم بتوزيع   (،-22-)ملحق رقم من خالل استبيانتقوم مؤسسة برج ستيل بقياس مستوى رضا عمالئها     
 كمايلي: 2018الثاهي من سنة  يللسداسستبيان االوقد كاهت هتائج  سنةال مرتين فيعلى العمالء 

 نتائج استبيان قياس رضا العمالء لمؤسسة برج ستيل (:20-4)الجدول 

 نحرافاال  معالجة المتطلبات النتيجة الجانب

استقبال المكالمات جود  
 عبر الهاتف او الفاكس

وجود فاكس ، االجابة الفورية 73%
 على مستوى القسم التجاري 

 مخصص لكلفي المؤسسة مركز استقبال المكالمات 
على توفير المؤسسة وبالتالي عملت  ،أهواع االتصاالت

 مركز مخصص لإلجابة على مكالمات العمالء

 / / %80 فهم طلبات العميل

جود  االقتراحات 
 والنصائح المقدمة للعميل

، تفي باالحتياجات المتوقعة 65%
لمكاهية ، درجة توفر المنتجات

 التعديلأو  االستبدال

مردودية  راقتراحات تشبع رغبات العميل وتكون أكث
 بالنسبة للمؤسسة

لمكاهية ، سعر مقبول %61 السعر
 التسديدطريقة ، التخفيض

 سعر منافسمحاولة تخفيض السع، 

عدم التقدير الجيد للفتر  هتيجة يكون السبب  عاد  ما احترام المواعيد  %58 احترام مواعيد التسليم
المواد األولية  القدر  على التحكم في فتر  توفير)عدم 

خاصة المستورد ، الطاقة اإلهتاجية، عدم التحليل 
، وبالتالي محاولة التقدير الجيد الجيد لطلب الزبون(
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لفترات التسليم مع األخذ بعي االعتبار كل هذه 
 العوامل.

 تحليل الشكاوى ومعالجتها التصحيح، التعويض %78 معالجة الشكاوى 

الجود  المتوقعة، المطابقة  %80 جود  المنتجات
 للمتطلبات

 التحسين المستمر لجود  المنتجات

عمليات التركيب، احترام جود   %80 جود  الخدمات 
 المواعيد

 التحسين المستمر لجود  الخدمات

 ISO14001 ةللمواصفاعتماد هظام اإلدار  البيئية وفقا  احترام والحفاظ على البيئة %58 احترام البيئة

احترام متطلبات صحة وسالمة  %90 الصحة والسالمة المهنية
 العمال

اعتماد هظام لدار  الصحة والسالمة المهنية وفقا 
 ISO45001للمواصفة القياسية 

Source : SPA Bordj Steel, rapport d’activité processus commercial,2018,p5 

من خالل الجدول يتضح أن مؤسسة برج ستيل في عملية قياس مدى رضا عمالئها بهدف معرفة    
باإلضافة للى  ،تعتمد على مجموعة من المعايير كالجود  والسعر وفترات التسليم ،متطلباتهم واشباع رغباتهم

ضمن اهتمامات  لال يدخوتجدر اإلشار  للى أن هذا المعيار  ،معيار احترام البيئة والصحة والسالمة المهنية
ومهمون جدا بالنسبة للمؤسسة على  ن ولكنهم يعتبرون عمالء استراتيجيو  ،كل العمالء وإهما البعض منهم فقط

غرار مؤسسة سوهطراك، والتي تفرض متطلبات بيئية واجتماعية على مورديها، وبما أن مؤسسة برج ستيل 
ممارساتها الحسنة في  متستهدف هذه الفئة من العمالء فإهها تسعى جاهد  للى ارضائهم وهذا ما يدع

 المجالين البيئي واالجتماعي.

تقييم عملية لدار   فاه  يتم متابعة ومعالجة الشكاوى المقدمة من طرف العمالءبمؤشرات فيما يتعلق    
 :من خالل المؤشرينالشكاوى في المؤسسة 

 تطور عدد الشكاوى؛ -
 .عدد الشكاوى التي تم معالجتها والتي حققت رضا العميل -
، 2018في السداسي الثاهي من سنة ع عدد الشكاوى اارتف ،(19-4)خالل جدول قياس األداءمن وهالحظ   

، وبعد تحليل المؤسسة لهذه الشكاوى اتضح ان السبب هو تدهي طالء األعمد بوتتعلق معظم هذه الشكاوى 
مما جعلها تتخذ التدابير الالزمة من خالل تغيير هوع الطالء والتحسين من طرق الطالء،  ،جود  الطالء

 باإلضافة للى تعويض العمالء الذين قدموا الشكوى.
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لطلبات الزبائن في الموعد فنالحظ أن المؤسسة لم تحقق الهدف المقدر  ةأما بالنسبة لمؤشر االستجاب   
و في بعض ألطلبات الزبائن والتي يكون سببها عدم التحديد الدقيق  ،سليموذلك راجع للى سوء تقدير فتر  الت

 األحيان تحديد فترات التسليم دون التنسيق مع قسم اإلهتاج.
 الموردون ثانيا: 

يعتبر الموردون بالنسبة لمؤسسة برج ستيل طرفا فاعال في تحسين أدائها وضمان تطورها، فهي تسعى للى    
معهم مبنية على أساس المصلحة المشتركة، وتقوم المؤسسة باختيار مورديها بناء على بناء عالقات جيد  

 :1المعايير التالية
 (....احترام المتطلبات التعاقدية )السعر، طرق التسديد، مواعيد التسليم، عقوبات التأخر -
 احترام المتطلبات واللوائح القاهوهية المعمول بها في الجزائر؛ -
 السلع والخدمات المقدمة؛ ضمان جود  ومطابقة -
 احترام لجراءات عمل مؤسسة برج ستيل؛ -
 المؤهالت التقنية؛ -
 مستوى االستجابة للشكاوى والحاالت الطارئة. -

 :2اما فيما يتعلق بالمعايير ذات البعد االجتماعي والبيئي هجد مايلي

 البيئة الطبيعية؛االمتثال للقواهين واللوائح المتعلقة بالعمل، حماية العمال والحفاظ على  -
االمتثال لمعايير الصحة والسالمة المهنية من خالل صياهة المعدات وتوفير معدات الوقاية الشخصية  -

 بهدف ضمان سالمة العمال؛
 احترام متطلبات التأمين الصحي واالجتماعي للعمال؛ -
 صياهة مناطق التخزين؛   -
 المعالجة االيكولوجية للنفايات؛ -
 النظافة البيئية؛احترام قواعد السالمة و  -
 التقليل من الضوضاء والهبعاثات.  -

ذات بعد  ريتضح لنا من خالل معايير اهتقاء الموردين أن مؤسسة برج ستيل تحاول االعتماد على معايي   
رديها باالستجابة مؤشرات لقياس مدى التزام مو  مال تستخدلال أهها  ،في عملية االهتقاء اجتماعي وبيئي

 .يحترمون المعايير البيئية واالجتماعية الموردين الذين تتعامل معهم والذين للمتطلبات أو هسبة

 
                                                           

1 SPA Bordi Steel, fiche d’evaluation des sous-traitants 
2 Ibid, 
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 المطلب الثاني: التعرف على متطلبات العمال واشباع رغباتهم

بهدف كسب ثقة عمالها والحفاظ عليهم، تسعى مؤسسة برج ستيل للى معرفة متطلباتهم واشباع رغباتهم،   
من خالل تطوير كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم، توفير بيئة عمل امنة وصحية واالعتماد على قنوات االتصال 

 والحوار معهم ويمكن توضيح ذلك من خالل مايلي:

 التوظيف والتكوين-أوال

تتم لجراءات التوظيف في مؤسسة برج ستيل عن طريق تحديد االحتياجات من اليد العاملة على مستوى    
كل أقسام المؤسسة، ثم تحليل هذه االحتياجات واالعالن عن التوظيف غبر مجموعة من الوسائل )الموقع 

ترشحين على أساس شروط االلكتروهي للمؤسسة، وكالة ما قبل التشغيل، الجرائد(. يتم االختيار األولي للم
لمتطلبات الوظيفة، وبعد اختيار قائمة المترشحين المستوفون لشروط الوظيفة يتم تقييمهم من خالل  ءاالستيفا

ثالث خطوات هي: المقابلة، االختبار الوظيفي والمعاينة الطبية، ثم يتم التوظيف بناء على النتائج النهائية 
عملية التوظيف وفقا لمبادئ المساوات وعدم التمييز والتوظيف على وتحرص المؤسسة على أن تتم  ،للتقييم

 أساس الكفاءات.

الفردي والجماعي من طرف رؤساء  فاه  يتم تحديد احتياجات التكوين أما بالنسبة إلجراءات التكوين   
األقسام بناء على وجود هقص في المؤهالت والمهارات أو الرغبة في تنميتها وتطويرها، ثم يتم تحليل هذه 

 العمالو  ب )داخلي أو خارجي(، فتر  التكوينالمطلو  جات من خالل النظر في هوع التكويناالحتيا
 .كوينمخطط الت المستهدفون، وعلى أساس هذا التحليل يتم لعداد

، معايير مثل )درجة تأهيل المكوهين بناء على عد  د البشرية باختيار مؤسسات التكوينيقوم قسم الموار    
يتم تقييم هذه العملية  التكوينالتكاليف....(. بعد تنفيذ مخطط  ،التكوينمكان  ،التكوينمواعيد  ،التكوينمد  

الجداول الزمنية....(، ثم تقييم  ،التكوين)الخبرات المكتسبة، جود   التكوينمن خالل تقييم رضا العمال عن 
والتي يتم الحكم  التكوينمن خالل درجة تجسيد المعارف المكتسبة من عملية  التكوينمدى تحقيق أهداف 

 . التكوينطلبات  اعليها من طرف رؤساء األقسام الذين قدمو 

المتعلقة  التكوينلطبيعة هشاطها تولي أهمية كبير  لعمليات  وتجدر اإلشار  للى أن مؤسسة برج ستيل وهظرا   
، كما أن مساهمة بالصحة والسالمة المهنية والتي تهدف من خاللها للى توفير بيئة عمل أمنة وصحية

 التكوينالمؤسسة في مشروع تطوير المواصفة القياسية حول المسؤولية االجتماعية جعلها تدمج ضمن خطط 
 في مجال المسؤولية االجتماعية خاصة لإلطارات وهذا بهدف االلتزام بمتطلبات المشروع.  التكوينمواضيع 
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والتوظيف تستعين مؤسسة برج ستيل بمجموعة من  التكوينعمليتي ب متعلقالوفي مجال قياس األداء    
 :2018قياس لسنة الالمؤشرات والجدول الموالي يوضح لنا هتائج 

 برج ستيلمؤسسة األداء المتعلق بالتدريب والتوظيف في قياس ونتائج مؤشرات  (:21-4)الجدول 

فترة  المؤشر الهدف
 القياس

الهدف 
 المقدر

 النتيجة
 4الثالثي  3الثالثي  2الثالثي  1الثالثي 

)عدد ساعات معدل الغيابات  التحكم في الغيابات
العمل الحقيقية/ عدد ساعات العمل 

 100×النظرية(

 %3.22 %2.64 %1.58 %3.15 %4≥ ثالثية

احترام مخطط 
 التوظيف

 احترام مخطط التوظيفمعدل 
( المخطط لها)خطط التوظيف المحققة/

×100 
 

 %70.87 %90≤ سنوية

معدل احترام خطط التكوين  تنمية مهارات العمال
)البرامج امحققة/ البرامج المخخط 

 100× لها(

 %95.61  %95≤ نويةس
 

)عدد  معدل فعالية التكوين تقييم فعالية التكوين

البرامج الفعالة/ عدد برامج 

 100×التكوين(

 %78 %90 سنوية

Source : SPA Bordj Steel, Revue de Direction, Processus RH, Indicateurs du Processus RH7/02/2019 
تعتمد مؤسسة برج ستيل في قياس أداءها اتجاه مواردها البشرية على بعض المؤشرات التي تهدف من    

الجدول خالل هالحظ من تنمية مهارات العمال، و الغيابات، احترام مخطط التوظيف،  التحكم فيخاللها للى 
للى احتياجات المؤسسة نجاح التوظيف وذلك راجع ببمعدل فيما يتعلق  الهدف المسطرقق لم تحأن المؤسسة 

 .للى بعض الخبرات التي تعرف مشكلة التوافر في سوق العمل

 الصحة والسالمة المهنية: ثانيا

بالنسبة لمؤسسة برج ستيل فان االلتزام بالحفاظ على صحة وسالمة العمال يعتبر من بين أولويات اإلدار     
العليا، وقد ترجمت المؤسسة هذا االلتزام من خالل اعتمادها لنظام الصحة والسالمة المهنية وفقا للمواصفة 

الجزائرية التي اعتمدت هذه المؤسسات  وهي تعتبر من بين أوائل 2018لصدار  ISO45000القياسية 
وتعمل المؤسسة من خالل هذا النظام على الوقاية من المخاطر  ،المواصفة باعتبارها مواصفة جديد 

 والمتمثلة في:  على المبادئ العامة للوقاية التركيزواألمراض المهنية بهدف تحسين ظروف العمل ب

 سالمتهم المهنية؛الحفاظ على الصحة البدهية والعقلية للعمال وضمان  -
 التقليل من عدد حوادث العمل وشدتها؛ -
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 تحسين ظروف العمل )لضاء ، حرار ، تهوية ...(؛ -
 العمال في مجال الصحة والسالمة المهنية؛ تكوين -
 المهنية؛تقليل التكاليف الناتجة عن المخاطر  -
 تجنبها؛تقييم المخاطر التي ال يمكن المخاطر و تجنب  -
أساليب العمل وكذلك اختيار معدات العمل من حيث تصميم مناصب العمل،  العامل،تكييف العمل مع  -

 واإلهتاج؛
 الشخصية؛الجماعية والحماية  توفير معدات الحماية -
من خالل عرض اإلجراءات األمنية وكيفية الوقاية من األخطار  اإلرشادات المناسبة للعمال اعطاء  -

 دريبهم في هذا مجال؛والحوادث، وكيفية التعامل معها لن حدثت، وكذلك ت
 المتابعة الجيد  لصحة العمال من خالل طب العمل والزيارات طبية الدورية للعمال؛ -
 توفير شبكة الحماية من الحرائق على مستوى كل أقسام المؤسسة مجهز  بتقنيات عالية الجود ؛ -
بهدف اتخاذ التدابير الوقائية  لهذه اللجنةعقد اجتماعات دورية وجود لجنة للصحة والسالمة المهنية، و  -

 :2018الالزمة والجدول الموالي يوضح مثال عن اإلجراءات المتخذ  خالل اجتماعين للجنة خالل سنة 
 لمؤسسة برج ستيل مثال عن اجتماعات لجنة الصحة والسالمة المهنية (:22-4)الجدول 

 اإلجراءات المتخذة تاريخ االجتماع
 الداخلي للجنة الصحة والسالمة المهنية والمصادقة علي ؛مراجعة النظام  - 23/05/2018

 30اتخاذ قرار عقد اجتماع حول حوادث العمل التي تؤدي للى التوقف عن العمل لمد   -
 يوم وأكثر؛

 التحضير لالجتماع القادم للجنة. -
 اقتراح حلول للحد من شد  الحوادث؛ - 04/10/2018

 في هذه العملية؛فين أماكن العمل وإشراك الموظ في ضمان النظافة -
 ؛ومعدات الحماية الشخصية الالزمة المهنية تأكد من مراعا  تعليمات السالمةال  -
 التحضير لالجتماع القادم. -

Source : SPA Bordj Steel, Revue de Direction, Processus HSE,7/02/2019, p32 
 2018قياس وتحليل حوادث العمل بهدف اتخاذ اإلجراءات الالزمة، وقد كاهت هتائج القياس لسنة   -

 كمايلي:
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 2018حوادث العمل في مؤسسة برج ستيل لسنة  (:23-4)الجدول 

 عدد أيام التوقف عن العمل حوادث العمل القسم 
 156 24 وحد  تصنيع الهياكل واألعمد  المعدهية

 67 2 األلواح العازلةوحد  تصنيع 
 60 9 وحد  طالء أسطح المعادن

 10 1 اإلدار 
 33 3 قسم الصحة والسالمة والبيئة

 GDS 7 145قسم 
Source : Bilan d’activité Pour, l’exercice 2018, Structure Hygiène, Sécurité et Environnement, janvier 2019. 

مقارهة بسنة  %16.36وقد عرف عدد الحوادث اهخفاضا بنسبة  2018حادث في سنة  46تم تسجيل    
1

من حوادث العمل تم تسجيلها على مستوى وحد  تصنيع الهياكل  %52، ويتضح من الجدول أن 2017
واألعمد  المعدهية وهذا راجع للى تعقيد العمل في هذه الوحد  كوه  عمل ميكاهيكي يدوي، لكن لجنة الصحة 

 والسالمة أرجعت السبب الرئيسي للى سوء تقدير المخاطر. 

منها تتراوح ما بين يوم للى عشر  أيام وهي في الغالب  %83ن بالنسبة أليام التوقف عن العمل فإأما    
تتعلق بالحوادث التي يتم تسجيلها في وحد  تصنيع الهياكل واألعمد ، أما عدد أيام التوقف عن العمل بالنسبة 

 يوم كحد أقصى. 45لباقي الحوادث فقد وصل للى 

بالصحة والسالمة المهنية فان المؤسسة تستخدم بعض المؤشرات  أما في مجال قياس األداء المتعلق  
 :2018والجدول الموالي يوضح لنا هتائج قياس األداء لسنة 

 (: مؤشرات ونتائج قياس األداء المتعلق بالصحة والسالمة المهنية في مؤسسة برج ستيل24-4الجدول )
فترة  المؤشر الهدف

 القياس
الهدف 
 المقدر

الثالثي 
1 

الثالثي 
2 

الثالثي 
3 

الثالثي 
4 

الحفاظ على صحة 
 وسالمة العمال

 
 
 
 
 
 

 معدل تكرار حوادث العمل
عدد حوادث العمل/ عدد ساعات )

 مليون 1 × العمل الحقيقي(

 49.50 52.13 43.66 51.22 50 ثالثية

 معدل شد  حوادث العمل
)عدد أيام التوقف عن العمل/ عدد 

 1000× ساعات العمل الحقيقي(

 0.69 0.64 0.26 0.48 1 سنوية

معدل احترام مخطط الصحة الصحة 
المحققة/  اإلجراءاتوالسالمة )

 100×اإلجراءات المخطط لها( 

 %80 %84.50 %90 سداسية

Source : Bilan d’activité Pour, l’exercice 2018, Structure Hygiène, Sécurité et Environnement, janvier 2019. 

                                                           
1 SPA Bordj Steel, Bilan d’activité Pour, l’exercice 2018, Structure Hygiène, Sécurité et Environnement, janvier 2019 
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من خالل الجدول يتضح أن مؤسسة برج ستيل تعتمد في قياس أدائها في مجال الصحة والسالمة المهنية    
معدل احترام مخطط الصحة باإلضافة للى مؤشر معدل تكرار الحوادث ومعدل شدتها،  كل من مؤشرعلى 

 من ثم تحسين .و لتقييم األداء  افيةغير ك تعتبر هذه المؤشراتوالسالمة المهنية، 

لطار التزامها بالحفاظ على صحة وسالمة العمال وبهدف التحكم في المخاطر قبل حدوثها  وبالتالي وفي   
بوضع برهامج إلدار  المخاطر المتعلقة بالسالمة المهنية، من خالل  2018قامت مؤسسة برج ستيل في سنة 

من المخاطر المهنية وذلك عن طريق تحليل المخاطر الهامة على مستوى كل أقسام وقاية عملية التخطيط لل
واتخاذ التدابير الالزمة للتحكم والوقاية من هذه المخاطر وضع األهداف المتوقعة، ووحدات المؤسسة، 

مع األخذ بعين باإلضافة للى االعتماد على بعض المؤشرات لقياس مدى تحقيق األهداف المخطط لها 
 عتبار:اال

 الرهاهات الداخلية والخارجية لمؤسسة برج ستيل فيما يتعلق بنظام الصحة والسالمة المهنية؛ 
 توقعات أصحاب المصالح المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية؛ 
 أهشطة جميع األفراد الذين يتوقع تواجدهم في مكان العمل )الزوار، مزودو الخدمات...(؛ 
 ال الصحة والسالمة المهنية؛مهارات الموارد البشرية في مج 
  المخاطر التي من الممكن أن يكون سببها عامل خارجي والتي يمكن أن تؤثر على صحة وسالمة

 العمال؛
  المخاطر التي من المحتمل أن يكون لها أثر على صحة وسالمة أفراد المجتمع المحلي )المتواجدون

 بالقرب من المؤسسة(.
 :2018مخاطر المهنية الهامة التي تم تحديدها سنة والجدول الموالي يوضح لنا بعض ال
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 2018جزء من برنامج إدارة المخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية لمؤسسة برج ستيل لسنة (: 25-4)الجدول 

 المؤشر المسؤول التدابير المتخذة الهدف الخطر
سقوط اللوائح 
المعدهية عند 

عملية 
 التحميل

تقليل الحوادث 
 المتعلقة بالمناولة

تنظيم التخزين واإلشراف على  -
 ؛عملية المناولة

 اقتناء معدات رفع أمنة؛ -
منطقة المناولة في وحد   تحديد -

 الطالء؛
تنظيم مناطق تنقل الشاحنات داخل  -

 المتجر المركزي.

مسؤول ومفتش 
قسم الصحة، 

 والسالمة والبيئة
 

عدد الحوادث المتعلقة 
 بالمناولة 

التقليل من  اإلصابات
 اإلصابات

احترام ارتداء معدات الوقاية  -
 الشخصية

العامل المكلف 
 بالوقاية

ارتداء معدات الوقاية 
  %100بنسبة 

األمراض 
المهنية مثل 
الحساسية 

 والربو

التقليل من التأثير 
السلبي على 

 الصحة

 تحسيس العمال؛ -
تدريب العمال حول كيفية استخدام  -

 الكيميائية؛المواد 
تطوير خطة تخزين المواد  -

 الكيميائية.

مسؤول ومفتش 
قسم الصحة، 

 والسالمة والبيئة.

صفر من األمراض 
 المهنية

التقليل من تأثير  الضوضاء
الضوضاء على 

 الصحة

احترام ارتداء معدات الوقاية  -
 ؛(stop bruit)الشخصية 

 الزيارات الطبية المنتظمة؛ -
 المعدات.التأكد من مطابقة  -

مفتش الصحة، 
 والسالمة والبيئة

قياس  -
 85dbالضوضاء

الزيار  الطبية  -
 من العمال % 100ـل

التقليل من حوادث  السقوط
 السقوط

 وضع حواجز الوقاية من السقوط؛ -
 تزويد العمال بمعدات وقاية خاصة -

مفتش الصحة، 
 والسالمة والبيئة

صفر من حوادث 
 السقوط

اهبعاثات غبار 
 الطالء

التقليل من 
 األمراض المهنية

 مطابقة ورشات طالء للمعايير. -
 

مفتش الصحة، 
 والسالمة والبيئة

صفر من األمراض 
 المهنية

Source : SPA Bordj Steel, Plan management des risques QHSE, 23.02.2018 

المتعلقة بصحة وسالمة العمال اتخذت يتضح لنا أن مؤسسة برج ستيل ومن خالل تحليلها للمخاطر الهامة   
بعض اإلجراءات الوقائية التي تسمح لها بالوقاية من هذه المخاطر وبهدف قياس مدى تحقيق األهداف 
المخطط لها قامت المؤسسة بدمج بعض مؤشرات القياس ضمن مؤشرات قياس األداء المتعلق بالصحة 

والتي تسمح بتقييم أفضل  لطبية واألمراض المهنية،مؤشر قياس الضوضاء والزيارات اوالسالمة المهنية ك
 لألداء واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين .

وتجدر اإلشار  للى أن المؤسسة التزمت ببعض التدابير المتخذ  ولكن ليست كلها وخاصة فيما يتعلق   
حيث لم تعتمد المؤسسة في قياس األداء على المؤشرات  ،بتضمين مؤشرات قياس األداء في لوحة القياد 
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معدل احترام جعل المؤسسة لم تحقق الهدف المتعلق بمؤشر االمقترحة في برهامج لدار  المخاطر وهذا م
  (.24-4الجدول ) مخطط الصحة والسالمة

 االجتماعي رثالثا: الحوا

لية الهامة لمؤسسة برج ستيل، فهي تعمل على تعتبر الشفافية والحوار االجتماعي من بين الرهاهات الداخ
توفير قنوات اتصال فعالة بين اإلدار  والعمال تسمح من خاللها برفع اهشغاالت العمال، وكذلك اشراكهم في 
اتخاذ القرارات االستراتيجية للمؤسسة، ال سيما تلك المتعلقة بتوفير ظروف عمل أمنة وصحية؛ ويتم الحوار 

 عبر عد  وسائل مثل:

 االجتماعات الدورية؛ -
 هيئات تمثيل العمال؛  -
 اللجنة متساوية األعضاء للصحة والسالمة المهنية؛  -
حيث يوجد في المؤسسة صناديق تسمح لكل عامل بإبداء رأي  أو طرح  (boite a idée) صناديق اآلراء -

 اهشغاالت  بكل حرية.
 حليالمطلب الثالث: االلتزام اتجاه البيئة الطبيعية والمجتمع الم

ومساهمتها في الحفاظ على  برج ستيلسنحاول من خالل هذا المطلب الوقوف على درجة اهتمام مؤسسة    
 من خالل اإلجراءات التي تتخذها المؤسسة في هذا المجال. ،البيئة الطبيعية، وتنمية المجتمع المحلي

 الطبيعية االلتزام اتجاه البيئةأوال: 
يعتبر االهتمام بالبيئة الطبيعية في مؤسسة برج ستيل شيئا ضروريا، فهي تحاول لعطاءها االهتمام الكافي    

من خالل االلتزام باللوائح والقواهين، وكذلك من خالل المبادر  الطوعية كتبني هظام اإلدار  البيئية وفقا 
 :1وفي مجال الحفاظ على البيئة تعمل المؤسسة على ،ISO14001للمواصفة القياسية 

 الحد من األثار البيئية السلبية لمنتجاتها وخدماتها؛ -
 منع الممارسات عير المرغوبة والتي قد يكون لها تأثير على البيئة الطبيعية؛ -
 التقليل من استهالك الطاقة؛ -
 االمتثال للقواهين والتشريعات الجزائرية في المجال البيئي؛ -
 ترام مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية؛اح -

                                                           
1SPA Bordj Steel, Plan strategique de la SPA Borj Steel, fevrier 2018, p3. 
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باعتبار هشاط الغمس ويتجلى ذلك من خالل محطة الغمس الساخن للمؤسسة، فت النظيفة، تعزيز التقنيا -
يعد من بين النشاطات الجد ملوثة والتي تؤثر سلبا على البيئة  ،المؤسسة أهشطةوالذي يمثل أحد الساخن 
، وبهدف حماية االهبعاثات السامة والملوثةهظرا لدرجة الحرار  الكبير  الناتجة عن  باإلضافة للى  ،الطبيعية

جد متطور  و  هظيفة مصممة بتقنياتمحطة للغمس الساخن اقتناء  البيئة فقد سعت مؤسسة برج ستيل للى
ثبت االهبعاثات السامة تسمح بتخفيض درجة الحرار  وت التي بفالتر الجيرمزود   ،في مجال حماية البيئة

 .والملوثة، كما تحتوي على فالتر لتصفية المياه المستعملة
التخطيط للوقاية من المخاطر البيئية عن طريق تحديد وتقييم المخاطر التي يمكن أن تكون لها تأثيرات  -

المخاطر  سلبية على مستوى كل وحدات وأقسام المؤسسة، واتخاذ التدابير اللزمة للحد أو التحكم في هذه
 وذلك باألخذ بعين االعتبار مايلي:  

 ؛البيئةوالتي يمكن أن يكون لها تأثير على هظام اإلدار   ةالرهاهات الداخلية والخارجية للمؤسس 
 توقعات أصحاب المصالح التي لها عالقة بنظام اإلدار  البيئية؛ 
 ظروف العمل؛ 
  ،تسيير النفايات.و أثار كل من: االهبعاثات، النفايات، استهالك الموارد الطبيعية، استهالك الطاقة 

سعي  وكيفية 2018والجدول الموالي يوضح لنا بعض المخاطر البيئية للمؤسسة التي تم تحديدها سنة 
 فيها:للوقاية منها من خالل اتخاذ التدابير الالزمة للتحكم  المؤسسة

 2018جزء من برنامج إدارة المخاطر البيئية لمؤسسة برج ستيل لسنة  (:26-4)الجدول 
 المؤشر المسؤول التدابير المتخذة الهدف الخطر

النفايات الصلبة 
)تساقط األطراف 

 المعدهية(

التحم في النفايات 
الصلبة 

 واسترجاعها

 اهشاء منطقة لتجميع النفايات الصلبة؛ -
 ومعالجة النفاياتاحترام لجراءات تسيير 

لجنة تسيير 
 ومعالجة النفايات

زياد  كمية النفايات 
التي يمكن 
 استرجاعها 

االستهالك  استهالك الطاقة
 العقالهي للطاقة

 تحسيس العمال؛ -
 الحد من اإلضاء  الغير ضرورية.

مفتش الصحة 
 والسالمة والبيئة

قياس استهالك 
الطاقة وتحديد عتبة 

 لالستهالك
المواد استخدام 
 الكيميائية

التحكم في 
 االهسكابات

 اهشاء مراكز تخزين خاصة؛ -
 تنظيم عملية التخزين؛ -
 تزويد األرضية بنظام يسمح باسترجاع االهسكابات. -

مسؤول تيسير 
 المخزون 

استرجاع معدل 
 االهسكابات 

التقليل من  االهبعاثات
 االهبعاثات 

 تقياس االهبعاثا
 لقياس درجة تلوث الهواء opacimétrieتركيب جهاز 

مفتش الصحة 
 والسالمة والبيئة

 المطابقة

التقليل من اهبعاث  اهبعاث الغبار
 الغبار

مفتش الصحة  تركيب الفالتر -
 والسالمة والبيئة

 %100استرجاع 
 من الغبار

التحكم في  المياه المستعملة
 ةالسائل النفايات

الصحة مفتش  تحليل المياه المستعملة ومعالجتها -
 والسالمة والبيئة

 %100المطابقة 

Source : SPA Bordj Steel, Plan management des risques QHSE, 23.02.2018 
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من خالل الجدول يتضح أن المؤسسة تسعى للى تحسين أدائها البيئي من خالل التحكم في النفايات    
، منها للى تحقيق األهداف البيئية سعياو وترشيد االستهالك وبهدف تقييم األداء البيئي وتحسين   واالهبعاثات

هظاما لقياس ومراقبة العناصر التي يمكن أن يكون لها تأثير على  2018في سنة  وضعت مؤسسة برج ستيل
بالتحقق  البيئي كما يسمحالنفايات...(، حيث يسمح هذا النظام بمتابعة األداء  الغاز، البيئة )الطاقة، الوقود،

 من المطابقة للمعايير والقواهين البيئية. 
فيما يتعلق باستهالك الطاقة والوقود والغاز فان المؤسسة تقوم بمتابعة االستهالك شهريا بهدف التحكم في   

 :2018دول الموالي يوضح لنا متابعة االستهالك لسنة االستهالك من خالل وضع عتبة لالستهالك والج

 االستهالك الشهري للطاقة، الغاز والوقود لمؤسسة برج ستيل (:27-4)الجدول 

 الستهالكا    
  

 الهدف والنتيجة

االستهالك الشهري للطاقة / 
 الوحدة كيلوواط/سا

االستهالك الشهري للغاز/ 
 3الوحدة م

االستهالك الشهري للوقود/ 
 الوحدة ل

 ل80000 3م780000 كواط/سا650000 الهدف

النتيجة
 

 75000 650322 628310 جاهفي
 71200 725400 540300 فيفري 
 72650 775632 5883231 مارس
 73620 698523 640325 أفريل
 65630 562365 623254 ماي
 77562 584632 632521 جوان

 63956 698650 623542 جويلية
 75320 620400 638212 أوت

 66230 750000 603254 سبتمبر
 65450 658230 562528 أكتوبر
 62145 695820 588340 هوفمبر
 73450 612360 522562 ديسمبر

Source : SPA Bordj Steel, Bilan d’activité Pour l’exercice 2018, Structure MG, janvier 2019. 

من خالل الجدول يتضح أن المؤسسة تسعى للى التحكم في استهالك كل من الوقود والطاقة والغاز حي هجد 
 أن االستهالك ال يفوق العتبة المحدد . 

 بالنسبة لمتابعة ومراقبة النفايات الناتجة عن هشاط المؤسسة فيمكن توضيحها من خالل الجدول الموالي:أما 
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  في مؤسسة برج ستيل 2018لسنة  متابعة كمية النفايات (:28-4) الجدول
 مراقبة النفايات  الكمية نوع النفايات نوع النفايات وحدة االنتاج

وحد  الهياكل 
واألعمد  
 المعدهية

Chute fer et acier جامع النفايات المعتمد طن250 خاصة 

Poussière grenaillage جامع النفايات المعتمد طن2 خاصة 

 األلواحوحد  
 المعدهية
 العازلة

Emballages contenant des résidus de substances 

dangereuses ou contaminés par de tels résidus   
 في المخزن  وحد 700 خطير  خاصة

Polyuréthane (poudre)  في المخزن  طن2 خاصة خطير 

Chute fer et acier جامع النفايات المعتمد طن15 خاصة 

 وحدة طالء

 المعادن أسطح

Mattes جامع النفايات المعتمد طن60 خاصة 

Cendre de zinc  جامع النفايات المعتمد طن35 خاصة 

Déchets solide de fumée et chaux usée  في المخزن  طن3 خاصة خطير 

Boues de filtration contenant des substances 

dangereuses 
 / / خاصة خطير  وملوثة

Déchets de dégraissage contenant des substances 

dangereuses  
 / / خاصة خطير  وملوثة

 امنزلية وما شابهه Déchets carton et Papier نفايات أخرى
(MA) 

 جامع النفايات المعتمد طن1

Vêtement de production في المخزن  طن1 خاصة 

Huile usagée hydraulique anti usure  خاصة خطير  

 

 لتر300

 في المخزن 

Huile usagée de lubrification a base minérale  في المخزن  خاصة خطير 

Huile usagée isolante et fluides caloporteurs   في المخزن  خاصة خطير 

Bois امنزلية وما شابهه 
(MA) 

 جامع النفايات المعتمد طن 1.5

plastique  اشابههمنزلية وما 
(MA) 

 جامع النفايات المعتمد طن3

Chiffons d’essuyage   خاصة خطير  ضار
 وقابلة لاللتهاب

30 

 كيلوغرام
 في المخزن 

Piles et accumulateurs  في المخزن  كيلوغرام20 خاصة 

Dechet de toner d’impression contenant des 

substaances dangereuses 
 في المخزن  كيلوغرام35 خاصة خطير  وملوثة

Source : Bilan d’activité Pour, l’exercice 2018, Structure Hygiène, Sécurité et Environnement, janvier 2019. 
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من خالل الجدول يتضح أن مؤسسة برج ستيل تقوم بمراقبة النفايات الناتجة عن العملية اإلهتاجية من    
حسب النوع ودرجة الخطور ، فبالنسبة للنفايات الخاصة يتم هقلها للى جامع النفايات  خالل فرزها وتصنيفها

المعتمد بناء على اتفاقية بين  وبين المؤسسة، أما بالنسبة للنفايات الخطر  والملوثة والتي تشكل خطرا على 
لعدم وجود جامع هفايات فنجد أن المؤسسة تحتفظ بها في مخازهها وذلك  ،البيئة الطبيعية وحتى على االهسان

معتمد لجمع هذه النفايات، وتقوم المؤسسة بتخزين هذه النفايات في مخازهها وتحمل تكاليف التخزين وعدم 
هقلها للى جامعي النفايات غير المعتمدين تجنبا الستخدامها ألغراض قد تلحق الضرر بالبيئة وحتى بحيا  

 االهسان.

طالء األسطح ينتج عنها هوعين من النفايات الخطير  جدا والسامة كما هالحظ من خالل الجدول أن وحد  
(Déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses، Boues de filtration contenant des substances dangereuses)  وهي

عبار  عن هفايات سائلة قد تختلط بالمياه وتلوثها، لال أن المؤسسة تستخدم تقنية جد متطور  تسمح بتصفية 
( ثم االحتفاظ بها للى غاية عتبة معينة مما يسمح poudreهذه المياه وضغط النفايات للى أن تصبح صلبة )

 لسائلة.بالتحكم في هذه النفايات والتي يصعب التحكم فيها في صفتها ا

لسنة  الكمية وفي لطار التزامها بالحفاظ على البيئة حددت مؤسسة برج ستيل مجموعة من األهداف البيئية 
تسعى للى قياسها من خالل دمج بعض مؤشرات قياس األداء، بهدف تقييم األداء البيئي ومن التي و  ،2019

 الموالي:من خالل الجدول ثم العمل على تحسين  ويمكن توضيح هذه األهداف 

 2019األهداف البيئية لمؤسسة برج ستيل لسنة  (:29-4) الجدول

فترة  الجانب
 القياس

 اإلجراءات المقدر الهدف القسم 

 توفير معدات اإلضاء  الطبيعية lux 300 أقسام اإلدار  ثالثية تحسين اإلضاء 
 المياه المستعملةتركيب محطة لتصفية  صفر تلوث وحدات االهتاج سنوية لمياه المستعملة

للى أقل  التقليل من النفايات وحدات اإلهتاج شهرية النفايات
 %2من 

 تحسيس الموظفين
 تحسين عملية التصميم

 تعزيز هظام 
التقليل من االهسكاب للى  قسم الصياهة شهرية اهسكاب الزيوت

 %2أقل من 
 توفير العدد الكافي من أحواض التخزين

التقليل من 
 الطاقةاستهالك 

التقليل من االستهالك بنسبة  كل المؤسسة سنوية
 مقارهة بالسنة الماضية 2%

 .الطاقة المتجدد  تعزيز استخدام
 من االستهالك. لتقليلل وضع خطة عمل

التقليل من 
 استهالك المياه

التقليل من االستهالك بنسبة  كل المؤسسة سنوية
 مقارهة بالسنة الماضية 2%

 تركيب عدادات المياه
تعزيز استخدام مياه األمطار عن طريق تركيب 

 أحواض لجمع مياه األمطار
Source : SPA Bordj Steel, Objectifs & Actions Environnementaux, 2/12/2018 
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 المجتمع المحلي-ثانيا

تسعى مؤسسة برج ستيل للى تنمية مجتمعها المحلي من خالل سعيها للى ترقية التوظيف، التعليم والرياضة 
 الجوارية وتقديم بعض الدعم للمجتمع الذي تعمل في  ويتضح ذلك من خالل:

 ؛توفير مناصب العمل -

 عقد اتفاقيات مع مراكز التدريب في والية برج بوعريريج لتدريب المتربصين؛ -

 عقد اتفاقيات مع الجامعة لتقديم الدروس وتكوين الطلبة من طرف لطارات المؤسسة؛ -

 رعاية هادي رياضي لكر  القدم؛ -

 بالقرب من موقع المؤسسة؛المساهمة في بناء مسجد  -

 محاولة تطوير برامج لدعم خلق مؤسسات التوريد المحلي؛ -

 التبرع لبعض الجمعيات باللوائح العازلة؛ -

 لعطاء األولوية في التوظيف لليد العاملة المحلية.  -

مما سبق ومن خالل محاولتنا التعرف على واقع المسؤولية االجتماعية وقياس األداء المتعلق بها في    
، اتضح لنا أن المؤسسة تعمل على دمج أبعاد المسؤولية االجتماعية من خالل بذل الجهد برج ستيلمؤسسة 
 اشباع رغباتهم.محاولة أصحاب المصالح ومتطلباتهم و  لتعرف علىلالكافي 

كما أن المؤسسة تتخذ مبادرات طوعية في مجال دمج األبعاد البيئية واالجتماعية، ويتجلى ذلك من خالل    
الصحة والسالمة المهنية من هظام لدار  الجود ، هظام اإلدار  البيئية، هظام لكل لنظام اإلدار  المدمج اعتمادها 

باإلضافة للى أهها  ،ISO9001/V2015 ،ISO14001/V2015 ،ISO45001/V2018القياسية للمواصفات  وفقا
، وردين وكذلك في عملية قياس رضا العمالءمد البيئية واالجتماعية في عملية اهتقاء الادمج األبع تعمل على

التسيير الجيد للنفايات باإلضافة وتسعى المؤسسة للى التخفيف من حد  أثارها السلبية على البيئة من خالل 
 .للى استخدام التكنولوجيات النظيفة

 من النظم اإلدارية السابق ذكرها، وفيما يتعلق بالقياس فان اعتماد المؤسسة على هظام اإلدار  المدمج لكل   
ق قياس مستوى تحقي هذا النظام وقياس مدى تحقيق أهداف ، من خالل يجعلها مطالبة باحترام متطلبات

حقيق العمليات باالستعاهة بمؤشرات قياس اجتماعية وبيئية خاصة بكل عملية، مما يسمح بقياس مستوى ت
وتجدر اإلشار  للى أن مؤشرات قياس األداء  تضمن األهداف البيئية االجتماعية،أهداف النظام والتي ت
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غياب تام لمؤشرات  حيث هالحظ ،االجتماعي في المؤسسة تمس فقط جاهب العمال وتهمل الجاهب المجتمعي
 درجة االهتمام الضئيل بهذا البعد من طرف المؤسسة. مما يبينقياس األداء اتجاه المجتمع 

تقوم باي هوع من أهواع ال  ،SBC برج ستل مثلها مثل مؤسسةفان مؤسسة  ،أما فيما يتعلق باإلفصاح   
فقط  ،االطالع عليها من طرف مالكي المؤسسة حتى التقارير المالية التي تقوم بإعدادها يتماإلفصاح، و 

وقد الحظنا من خالل دراستنا درجة تحفظ المؤسسة على ، وليست متاحة لكل األطراف ذات المصلحة
  المعلومات وخاصة المالية مما يؤكد لنا غياب ثقافة اإلفصاح على مستوى المؤسسة.
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 خالصة:

فصاح عنها في المؤسسات إللى واقع المسؤولية االجتماعية واحاولنا من خالل هذا الفصل الوقوف ع   
محل الدراسة، من خالل الوقوف على مدى سعي هذه األخير  للتعرف على متطلبات أصحاب المصالح 

 ، وقياس أدائها اتجاههم ومن ثم اإلفصاح عن هذا األداء.واشباع رغباتهم

 ،لبات أصحاب المصالحوقد اتضح لنا أن المؤسسات محل الدراسة تسعى جاهد  للتعرف على متط   
واستمرارية هؤالء على أدائها  وهجد أن هذا االهتمام هابع من درجة لدراكها ألثرشباع رغباتهم، لوتحاول 
اإلدار  لدار  الجود ، هظم  هظم من المدمج لكللنظام اإلدار   وبصفة طوعيةوالذي جعلها تعتمد ، هشاطها

 .مختلف هذه األطرافاتجاه  هاأداء بتحسينلها تسمح  التي، و البيئية وهظم لدار  الصحة والسالمة المهنية

مية وقياس مدى تحقيق وضع أهداف كب يلزمها لنظام اإلدار  المدمج،أن اعتماد المؤسسات  اتضح لنا كما  
س يتم من خاللها قياس فعالية العمليات ومن ثم مستوى تحقيق باالعتماد على مؤشرات قياتلك األهداف، 

وباعتبار أن األهداف البيئية واالجتماعية تدخل ضمن  تقديره،األهداف بعد مطابقة ما تم تحقيق  وما تم 
أهداف هظام اإلدار  المدمج للمؤسسات محل الدراسة فيمكن القول أن المؤسسات محل الدراسة تعتمد على 

 األداء التي تستطيع من خاللها تقييم أدائها البيئي واالجتماعية.بعض مؤشرات 

فمن خالل دراستنا اتضح لنا أن المؤسسات محل الدراسة  ،أما فيما يتعلق باإلفصاح عن هتائج قياس األداء  
للى غياب ثقافة اإلفصاح في هذه  بدرجة كبير  ال تقوم بأي هوع من أهواع اإلفصاح ويمكن لرجاع ذلك

 .غياب الضغط من طرف أصحاب المصالحباإلضافة للى  المؤسسات
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الوقوف على واقع المسؤولية االجتماعية واإلفصاح عنها في الدراسة لقد حاولنا من خالل هذه    
التعرف على درجة اهتمام الدولة الجزائرية باألبعاد البيئية  من خاللالمؤسسات االقتصادية الجزائرية، 

ودعم المؤسسات االقتصادية لدمج هذه األبعاد ضمن استراتيجياتها، تشجيع واالجتماعية، ومدى سعيها ل
 .وأخذها بعين االعتبار في ممارسة أنشطتها

وقد اتضح لنا أن الدولة الجزائرية تعطي االهتمام الكافي للجانب التشريعي فيما يتعلق بدمج أبعاد    
االجتماعية على المستويين الكلي والجزئي، ويتجلى ذلك من خالل سن التنمية المستدامة والمسؤولية 

كما تعمل  احترامها،و القوانين والتشريعات المتعلقة بالجوانب البيئية واالجتماعية والسهر على تطبيقها 
 تشجيعها على تبني ممارسات مسؤولةالدولة على لعب دور مهم في حث المؤسسات االقتصادية و 

 ويتجلى ذلك من خالل المبادرات التي اتخذتها في هذا المجال والمتمثلة في كل من:، ااجتماعي
 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيااعية في المسؤولية االجتم مشروع RSMENA:  كانت من والذي

من خالل  ،في مجال المسؤولية االجتماعية والمؤسسية تعزيز القدرات الوطنية البشرية أهم نتائجه
في المؤسسات المشاركة في المشروع،  اموظف 250وتدريب أكثر من ، امحلي اخبير  16 تكوين

التظاهرات  وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة من خالل ،يات التوعية والتحسيسباإلضافة إلى عمل
 .المؤتمرات والملتقيات طول فترة المشروعو  المحلية والدولية

 بالمسؤولية االجتماعية، مجانية ومتاحة للجميع، الهدف منها نشاء منصة الكترونية جزائرية خاصة إ
عية هو التعريف باألطر المعيارية الدولية التي تسهم في تطوير ممارسات المسؤولية االجتما

باإلضافة إلى نشر أفضل الممارسات العملية المحلية للمؤسسات  والمبادرات الدولية والمحلية،
لمسؤولية االجتماعية والتي يمكن االقتداء بها من طرف المؤسسات االقتصادية الجزائرية في مجال ا

 ترغب في تبني مثل هذه الممارسات. األخرى التي
  مشروع تطوير دليل إرشادي لتقييم المؤسسات الجزائرية في مجال المسؤولية االجتماعية وفقا

خرون في خبراء آ 8وين وقد تمثلت أهم نتائج هذا المشروع في تك :NA-ISO26000للمواصفة القياسية 
مؤسسة في تبني هذا المفهوم، باإلضافة إلى تطوير  11مجال المسؤولية االجتماعية، وبناء قدرات 

دليل ارشادي لتقييم المؤسسات الجزائرية في مجال المسؤولية االجتماعية وفقا للمواصفة القياسية 
NAISO26000  مبني على مجموعة من المعايير التي يجب على المؤسسة الراغبة في ممارسة

المسؤولية االجتماعية مراعاتها وااللتزام بها، وقد تم تحديد هذه المعايير بناء على خصوصية البيئة 
 ة للمؤسسات االقتصادية الجزائرية.االقتصادية واالجتماعي
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ادرات، وللتعرف على مدى فعاليتها ومساهمتها في إدراك وبناء على النتائج المحققة من هذه المب   
المؤسسات الجزائرية لمسؤوليتها االجتماعية، حاولنا دراسة حالة بعض المؤسسات االقتصادية التي أعلنت 
عن رغبتها الصريحة في دمج أبعاد المسؤولية االجتماعية ضمن عملياتها وأنشطتها، من خالل مشاركتها 

 SBC، مؤسسة SASACEرة أعاله وقد تمثلت هذه المؤسسات في كل من مؤسسة في المشاريع المذكو 
 .Bordj Steelومؤسسة 

ومن خالل دراستنا التطبيقية استطعنا التوصل إلى بعض النتائج التي سمحت لنا باإلجابة على    
 يلي: تساؤالت بحثنا واختبار فرضياته، وسنحاول استعراض هذه النتائج فيما

والتي مفادها أن المؤسسات محل  ،راستنا تأكيد الفرضية األولىداستطعنا من خالل  األولى:الفرضية 
خالل وجود من  وأوضحنا ذلك، د المسؤولية االجتماعيةاالدراسة تعمل على مطابقة استراتيجياتها وأبع

تعمل ، يتم من خاللها دمج األهداف البيئية واالجتماعية، كما استراتيجية واضحة ورسمية لهذه المؤسسات
 المؤسسات محل الدراسة على صياغة قيمها وفقا لمبادئ المسؤولية االجتماعية.

والتي مفادها أن المؤسسات محل  ،تأكيد الفرضية الثانية من خالل دراستنا استطعناالفرضية الثانية: 
ن االلتزامات القانونية تسعى من خاللها إلى دمج األبعاد البيئية الدراسة تتخذ مبادرات طوعية بعيدا ع

 :واالجتماعية، ويتجلى ذلك من خالل

وفقا  Système de management intégré  المدمجم اإلدارة النظ محل الدراسة اعتماد المؤسسات  -
  كمايلي: للمواصفات القياسية العالمية

  اعتماد مؤسسةSASACE  اإلدارة المدمج لكل من نظام إدارة الجودة، نظام اإلدارة البيئية،  لنظام
، ISO 9001/V2008 ،ISO14001/V2004  نظام اإلدارة الطاقوية وفقا للمواصفات القياسية

ISO50001/V2011 القياسية باإلضافة إلى أنها أدمجت المواصفة ISO26000؛ 
  مؤسسةاعتماد SBC من نظام إدارة الجودة، نظام اإلدارة البيئية، نظام اإلدارة المدمج لكل  لنظام

القياسية الصحة والسالمة المهنية ونظام إدارة سالمة األغذية وفقا للمواصفات 
ISO9001/V2015 ،ISO14001/V2015 ،OHSAS18001/V2007 ،ISO22000/V2007؛ 

 من نظام إدارة الجودة، نظام اإلدارة البيئية، لنظام اإلدارة المدمج لكل  اعتماد مؤسسة برج ستيل
، ISO9001/V2015 ،ISO14001/V2015القياسية الصحة والسالمة المهنية وفقا للمواصفات نظام 

ISO45001/V2018؛ 
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األهداف البيئية كالحد من باإلضافة إلى  ،أهداف جودة المنتجبتحقيق  تسمح هذه األنظمةحيث     
التحكم في االنبعاثات والتقليل من النفايات، فضال عن األهداف االجتماعية استهالك الطاقة والمياه، 

كتحسين ظروف العمل وخاصة ظروف الصحة والسالمة المهنية وتعزيز قنوات التشاور والحوار مع 
 ؛العمال

المساهمة الطوعية للمؤسسات محل الدراسة في المشاريع التي أطلقها المعهد الجزائري للتقييس في  -
 ؛تبني مفهوم المسؤولية االجتماعيةمجال 

ظيفة التي تسمح لها بالتخفيض من محل الدراسة على التقنيات والتكنولوجيات الن اعتماد المؤسسات -
 البيئة الطبيعية؛ ثارها السلبية علىأ

 المجالين البيئي واالجتماعي كمبادرة تطوير في SASACEمؤسسة  االمبادرات الطوعية التي اتخذته -
استطاعت المؤسسة  إلخ، والتي...قابلة للتحلل وتصنيع اكياس ، ومبادرة تصميمنظام التكيف الحيوي 

اهدة للحفاظ على البيئة الطبيعية، المهم الذي تلعبه كمؤسسة مواطنة تسعى ج من خاللها إبراز الدور
 الحفاظ على صحة وسالمة العمال. فضال عن

استطعنا من خالل دراستنا تأكيد الفرضية الثالثة، والتي مفادها أن المؤسسات محل  الفرضية الثالثة:
 تسعى للتعرف على أصحاب المصالح واشباع رغباتهم ويتجلى ذلك من خالل: الدراسة

من  ،تسعى المؤسسات محل الدراسة إلى التعرف على متطلبات العمالء واشباع رغباتهم: لعمالءا.1
، باإلضافة إلى السهر على متابعة ومعالجة شكاواهم ،لتعزيز رضاهم، والحوار معهمالدائم خالل سعيها 

 واالجتماعية والبيئيةكما أوضحنا من خالل الدراسة أن المؤسسات المدروسة تستجيب للمعايير األخالقية 
 عمالئها؛ المرغوبة من طرف

طرفا فاعال في تحسين أدائها وضمان تدرك المؤسسات محل الدراسة أن الموردون يعتبرون  .الموردون:2
بقائها واستمراريتها، لذلك فهي تعمل على إبرام عالقات جيدة معهم، كما أنها تعتمد على المعايير 
األخالقية والبيئية واالجتماعية في عملية انتقائها لمورديها وهذا بهدف اشراكهم في تبني الممارسات 

 المسؤولة؛

تها مع عمالها تعطي المؤسسات محل الدراسة االهتمام الكافي لتطوير في إدارتها لعالقا . العمال:3
الكفاءات من خالل التدريب، وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية باإلضافة إلى توفير قنوات للحوار 

 ؛واالتصال الدائم معهم
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االهتمام بالبيئة الطبيعية من بين أهم التحديات التي تواجه المؤسسات محل  ريعتب الطبيعية:. البيئة 4
والعمل  الدراسة، ويتجلى ذلك من خالل وضع األهداف البيئية التي تسمح لها بالحد من تأثيراتها السلبية

كما أنها فضال عن التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية والسهر على تطبيقها،  على تحقيق هذه األهداف،
تعمل على اتخاذ مبادرات طوعية في مجال استخدام التقنيات النظيفة التي تسمح بالتحكم في استهالك 

 الطاقة والمياه والتقليل من االنبعاثات والنفايات؛

مية من خالل تن تنمية المجتمع الذي تعمل فيهإلى المؤسسات محل الدراسة  سعىت المجتمع المحلي:.5
الجوارية، المساهمة في تأطير واالشراف على المتربصين من المعاهد والجامعات، توفير الثقافة والرياضة 
ر ، إال أننا الحظنا عدم كفاية الدو لمحليإعطاء األولوية للتوظيف والتوريد ا باإلضافة مناصب العمل،

دخل ضمن المجتمعي للمؤسسات محل الدراسة، وتعتبر المؤسسات أن ما تقوم به اتجاه المجتمع المحلي ي
  .المؤسسة ةالعمل الخيري وليس جزءا من استراتيجي

تقوم بقياس أدائها أن المؤسسات محل الدراسة  اتم تأكيد الفرضية الرابعة والتي مفاده الرابعة:الفرضية 
المؤسسات  اعتمادوقد حاولنا معالجة هذه الفرضية من خالل التعرف على مدى ، لمسؤوليتها االجتماعية

محل الدراسة على مؤشرات قياس تسمح لها بقياس أدائها اتجاه كل األطراف ذات المصلحة بما فيها 
 المؤشرات البيئية واالجتماعية وقد حاولنا استخالص مايلي:

ومدى تحقيق  ،النظام أداءقياس فعالية يفرض عليها المدمج نظام اإلدارة لاعتماد المؤسسات أن  -
 البيئي واالجتماعي.  باألداءعلى بعض مؤشرات القياس بما فيها تلك التي تتعلق  دأهدافه، باالعتما

أنه يوجد تفاوت بين المؤسسات محل الدراسة حول مؤشرات قياس األداء، حيث نجد أن مؤسسة  -
SASACE  بقياس األداء اتجاه المجتمع وتقييم  المؤشرات التي تسمحبعض اجتهدت في وضع

 انوبرج ستيل تكتفي SBC ، بينما نجد أن كل من مؤسستيبيئي واالجتماعيالموردين في المجال ال
مؤشرات التي يفرضها عليها النظام، إذ نجد أن هناك إهمال تام لمؤشرات قياس األداء اتجاه بتلك ال

 المجتمع المحلي مما يوضح ضعف االهتمام بهذا البعد من طرف المؤسستين.
والتي مفادها أن المؤسسات محل الدراسة ال تقوم  خامسة: تم تأكيد الفرضية الخامسةالفرضية ال

أن المؤسسات محل من خالل الدراسة باإلفصاح عن أدائها لمسؤوليتها االجتماعية، حيث أوضحنا 
 ،كما أنها تقوم بقياس أدائها اتجاههم ،تتخذ ممارسات مسؤولة اتجاه كل األطراف ذات المصلحةالدراسة 

نها ال تقوم باإلفصاح عن هذه الممارسات، وال تقوم بإعداد تقارير تثبت من خاللها مساهماتها إال أ
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تضح لنا أن المؤسسات محل الدراسة ال تقوم كذلك باإلفصاح عن ا، كما المسؤولة اتجاه هذه األطراف
ة بل هي المصلح وأن التقارير المالية التي تعدها ليست متاحة لكل األطراف ذات ،نتائج أدائها المالي

ويمكن ارجاع غياب اإلفصاح بكل أنواعه في المؤسسات محل الدراسة إلى  موجهة لمالك المؤسسة فقط،
 مجموعة من األسباب نذكر منها:

وأثره على تحسين الصورة والسمعة ومن ثم ، بأهمية اإلفصاح المسيرينغياب اإلدراك الكافي لدى  -
الفكرة السائدة هي أن العميل أو المستهلك يهتم فقط بالسعر واليتهم أن ، حيث تعزيز المزايا التنافسية

 ؛بدرجة التزام المؤسسة باألبعاد البيئية واالجتماعية
أن اإلفصاح وإصدار المعلومات قد يؤثر سلبا على المؤسسة وذلك نتيجة قيام  المسيرون يعتبر  -

 المنافسين باالطالع عليها ودراستها وتحليلها؛
ضغوط من المحيط  دمسؤولية االجتماعية في المجتمع الجزائري، وبالتالي ال توجغياب ثقافة ال -

الخارجي تجعل المؤسسات االقتصادية تمارس اإلفصاح عن أدائها في القضايا البيئية واالجتماعية 
 واألخالقية؛

الجزائرية، التي تقوم على أساس درجة االلتزام بالمسؤولية االجتماعية غياب المنافسة بين المؤسسات  -
 اإلفصاح عنها؛  أومما يجعل هذه المؤسسات ال تعطي االهتمام الكافي لهذه المسؤولية 

غياب دور الدولة في مجال اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية، حيث أنه رغم المبادرات التي  -
بتشجيع المؤسسات على ات على تبني هذا المفهوم، إال أنها ال تقوم تتخذها في دعم وتشجيع المؤسس

  اإلفصاح عن ممارساتها المسؤولة؛
 ؛عن األداء البيئي واالجتماعي باإلفصاح المتعلقةالقوانين والتشريعات  غياب -
غياب اإلدراك الكافي لدى المسيرين بوجود مبادرات عالمية في مجال اإلفصاح عن المسؤولية  -

 عية يمكن االقتداء بها، كالمبادرة العالمية إلعداد التقارير.االجتما
على ضوء النتائج التي توصلت إليها دراستنا وبهدف حث المؤسسات االقتصادية الجزائرية ألن تكون 

والتي قمنا  أكثر التزاما وإفصاحا عن أدائها لمسؤوليتها االجتماعية سنحاول تقديم بعض المقترحات
فهي  بتقسيمها إلى مجموعتين المجموعة األولى موجهة للمؤسسات محل الدراسة، أما المجموعة الثانية

 .موجهة للسلطات العمومية
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 االقتراحات الموجهة للمؤسسات محل الدراسة:
 :يما يلبناء على دراستنا التطبيقية نقترح على المؤسسات محل الدراسة 

اهتمامها بقضايا المسؤولية االجتماعية، مع إعطاء األهمية للبعد المجتمعي واعتبار المجتمع مواصلة  -
 على الجميع؛معه تعود بالفائدة  جيدة إبرام عالقاتاالستراتيجية، و المحلي أحد المتغيرات 

سية، أن االهتمام بالمسؤولية االجتماعية يعتبر مصدرا من مصادر التميز واكتساب مزايا تناف إدراك -
 توسط أو البعيد؛مباإلضافة إلى تحسين األداء المالي على المستوى ال

أكثر بقياس األداء البيئي واالجتماعي، من خالل االعتماد على مؤشرات للقياس تسمح لها  االهتمام -
عن طريق دمج ذلك بتقييم أدائها بكل دقة وموضوعية، ومن ثم تحسينه بصفة مستمرة، ويتم 

بالبعد المجتمعي، وتقييم الموردين والحوار االجتماعي وحقوق االنسان وعدم  المؤشرات المتعلقة
 التمييز...إلخ؛

اإلفصاح عن أدائها لمسؤوليتها االجتماعية وإدراك أهمية هذا اإلفصاح وما قد يحققه من فوائد  -
 كتحسين الصورة والسمعة والترويج لمفهوم المسؤولية االجتماعية؛

 العالمية في مجال قياس األداء واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية؛االقتداء بالمبادرات  -
المواطنة التي تهتم بدمج المسؤولية االجتماعية  الجزائرية تبادل الخبرات بينها وبين كل المؤسسات -

 ضمن اهتمامها؛
العمل مع المعهد الجزائري للتقييس لتطوير مواصفات ومعايير جزائرية تتعلق باألبعاد البيئية  -

 واالجتماعية؛
 ؛ةالتسويقيولية االجتماعية ضمن البرامج دمج بعد المسؤ  -
الحوار الدائم مع األطراف ذات المصلحة واعالمهم بأهمية المسؤولية االجتماعية بهدف نشر هذه  -

 الثقافة على المستوى المحلي؛
، ومن ثم حث السعي إلى بلوغ التميز والريادة في مجال المسؤولية االجتماعية في السوق المحلية -

 المؤسسات األخرى على تبني هذه المسؤولية؛
االحتكاك بالمؤسسات العالمية التي تمارس نفس النشاط والتي تعتبر مؤسسات رائدة في مجال تطبيق  -

 المسؤولية االجتماعية، واالقتداء بها.
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 :الموجهة للسلطات العموميةاالقتراحات 
 :ييل فيمايمكن تلخيصها  عموميةالرحات التي نوجهها للسلطات بالنسبة للمقت

على تبني مفهوم المسؤولية ومساعدتها تشجيع المبادرات التي تهدف إلى دعم المؤسسات االقتصادية  -
 االجتماعية ومحاولة تعميمها على أكبر عدد من المؤسسات الجزائرية؛

الممارسات التي قامت بها نشر نتائج المشاريع التي أطلقها المعهد الجزائري للتقييس، ونشر أفضل  -
 المؤسسات المشاركة بهدف الترويج لها وتشجيعها؛

 تنظيم الملتقيات والمؤتمرات الدولية والمحلية واأليام التحسيسية في مجال المسؤولية االجتماعية؛ -
 منح جوائز للمؤسسات الجزائرية الرائدة في مجال المسؤولية االجتماعية؛ -
 التكوين في مجال المسؤولية االجتماعية؛انشاء معاهد ومراكز للتدريب و  -
تقديم الدعم المالي للمؤسسات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من خالل استخدام التقنيات  -

التي لم تستطع تسويق األكياس القابلة للتحلل  SASACEالنظيفة، وعلى سبيل المثال نذكر مؤسسة 
 ء في تحملها مع المؤسسة؛محليا نظرا الرتفاع التكاليف التي لم يرغب العمال

 سن القوانين والتشريعات المتعلقة باإلفصاح عن األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسات؛ -
 مراقبة درجة التزام المؤسسات بتطبيق القوانين والتشريعات البيئية واالجتماعية؛ -
هدف إمكانية وضع آليات للربط بين الجهات األكاديمية )جامعات ومعاهد( والمؤسسات االقتصادية ب -

 أبعاد المسؤولية االجتماعية.دمج التطبيق العملي لألبحاث العلمية خاصة تلك المتعلقة ب
 فاق البحثية:اآل

 وكمواضيع نراها تستحق الدراسة والتي تندرج ضمن موضوع بحثنا نقترح ما يلي:
 .أثر تبني مفهوم المسؤولية االجتماعية على األداء المالي للمؤسسة االقتصادية -
 .األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في تحسيننظام اإلدارة المدمج  دور -
 .إدارة العالقة مع أصحاب المصالح كمدخل لتحسين األداء المستدام -
 تطوير أداة لقياس األداء تدمج أبعاد المسؤولية االجتماعية للمؤسسات. -
 المؤسسات االقتصادية الجزائرية.العوامل المؤثرة على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في  -
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 العربية: باللغة المراجع
 كتبال أوال:

المحاسبة المالية القياس والتقييم واالفصاح المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة  ،حمد محمد نورأ .1

 .2000 ،االسكندرية ،الدار الجامعية ،الدولية والمصرية
 .2009، دار المسيرة للنشر، عمان األردن، الطبعة األولى،أخالقيات العملبالل خلف السكارنة،  .2
، ديوان المطبوعات أصول المحاسبة العامة وفق المخطط المحاسبي الوطنيبو يعقوب عبد الكريم،  .3

 .2005الجامعية، الجزائر، 
 عمان، األولى، الطبعة والتوزيع، للنشر وائل دار ،االجتماعية والمسؤولية التسويق البكري، ياسر ثامر  .4

 .2008 األردن،
 األولى، الطبعة عمان،، والتوزيع، دار الثقافة للنشر نظرية المحاسبةحسين القاضي، مأمون حمدان،  .5

2007. 
 .2000 دمشق،منشورات جامعة  ،المحاسبةنظرية  حمدان،مأمون  القاضي،حسين  .6
، مجلة المحاسب تنشيط التداول في سوق رأس المال العربيةاإلفصاح ودوره في خالد أمين عبد هللا،  .7

 .1995،ان، العددعم القانوني العربي،
ائل للنشر، ودار عمان،  النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير، رضوان حلوة حنان، .8

 . 2003الطبعة األولى، 
 .2007األردن، عمان، نشر، دار بدون  ،المالية التقارير حماد، طارق  .9

 مصر، الدار الجامعية، التجارب"،-المبادئ-حوكمة الشركات "المفاهيمطارق عبد العل حماد،  .10
2005. 

 وائل للنشر، دار، اإلدارة واالعمالالعامري،  محسن مهدي وصالح الغالبي منصور محسن طاهر .11
 .2008 الطبعة الثانية عمان،

 وأخالقيات االجتماعية المسؤولية ،العامري  محسن مهدي وصالح الغالبي منصور محسن طاهر .12
 .2005عمان،  وائل للنشر، دار ،األعمال

دار اليازوري  المسؤولية االجتماعية للشركات نحو التنمية المستدامة،عباد عبد هللا العصيمي،  .13
 .2015، نللنشر، عمان، األرد

 .1990األولى، ، دار ذات السالسل للنشر، الكويت، الطبعةنظرية المحاسبة الشيرازي، مهدي عباس .14
، دار وائل للنشر، في المصارف اإلسالمية االجتماعيةالمراجعة عن المسؤولية مجيد جاسم الشرع،  .15

 .2003عمان، 
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، منشأ دراسات في قضايا ومشاكل محاسبية معاصرةمحمد عباس بدوي، األميرة إبراهيم عثمان،  .16
 .2000المعارف، اإلسكندرية، 

 .2007اإلسكندرية،  ، المكتب الجامعي الحديث،المحاسبة البيئيةمحمد عباس بدوي،  .17
، دار الجامعة للمشروع والمسؤولية اإلجتماعيةالمحاسبة عن التاثيرات البيئية محمد عباس بدوي،  .18

 .2000الجديدة للنشر، اإلسكندرية،
، دار وائل للنشر، ISO9000، ISO14000أنظمة إدارة الجودة والبيئة  محمد عبد الوهاب العزاوي،  .19

 .2003 عمان، الطبعة األولى،
 .2003، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، مصر، مصطلح إداري  766محمد فتحي،  .20
 .2004 ،ندار وائل للنشر، عما النظري للممارسات المهنية المحاسبية، التأصيلمحمد مطر،  .21
دراسات في تطور الفكر المحاسبي وبعض المشكالت مرعي عبد الحي، الصبان محمد سمير،  .22

 .1990، الدار الجامعية، بيروت، المحاسبية المعاصرة
دار المسيرة للنشر  المشاكل المحاسبية المعاصرة،مؤيد الفضل، عبد الناصر نور، علي الدوغجي،  .23

 .2002 و التوزيع، عمان،
، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة أخالقيات اإلدارة في عالم متغيرنجم عبود نجم،  .24

 .2014العربية، القاهرة،  الدول
، عمان، األردن ومكتبة الحامد،، دار دراسات في المشاكل المحاسبية المعاصرةوليد ناجي الحيالي،  .25

2004. 
 األطروحات ثانيا:
دراسة  قياس التكاليف االجتماعية ومدى مساهمتها بتحقيق الرفاهية االجتماعيةياد محمد عودة، إ .1

مذكرة ماجيستير، جامعة ميدانية ) تطبيقية ( على فنادق ذات فئات خمس نجوم في االردن، 
 .2008، الشرق االوسط للدراسات العليا

دراسة أثر نظام محاسبة المسؤولية االجتماعية في تبني مفهوم المسؤولية حسناء مشري،  .2
، أطروحة دكتوراه في ية سطيف"االجتماعية "دراسة ميدانية لبعض المؤسسات االقتصادية بوال

 .2014العلوم االقتصادية، جامعة سطيف،
التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات  ،عبد الرحمان العايب .3

 .2011، جامعة سطيف، ة دكتوراه في العلوم االقتصاديةأطروح ،التنمية المستدامة
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و البيئة وفقا لمتطلبات  إدارة الجودةنموذج لتقويم نظامي  الصفار،عبد الكريم خليل إبراهيم  .4
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ل، ، أطروحة دكتوراه فلسفة في إدارة األعما-اليمنية الجمهورية في الغذائية للمنتجات المصنعة

 .2003جامعة المستنصرية، 
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 العلوم سلسلة-العلميةو البحوث  ، مجلة جامعة تشرين للدراساتفي ترشيد قرار اإلستثمار

 .2007 سورية، 1العدد 29المجلد -يةو القانون االقتصادية
األكاديمية  المعايير المحاسبية الدولية،اإلفصاح المحاسبي في ضوء مجدي أحمد الجعبري،   .4

 االقتصاد.نمارك، كلية اإلدارة و العربية في الد
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 االجتماعية لراس المال في مصر، بعض التجارب الدولية، المسؤوليةفؤاد،  نهال المغربل، ياسمين .6
 .2008المركز المصري للدراسات االقتصادية، سبتمبر 

 االجتماعية المسئولية عن المحاسبة في واإلفصاح القياس تطبيق مدىجربوع،  محمود يوسف .7
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الرسمية، األمانة  المجتمعية، الترجمة المسؤولية حول إرشادي ، دليل26000الدولية ايزو القياسية
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 ملخص 
، ومدى التعرف على مدى إدراك المؤسسات االقتصادية الجزائرية لمسؤوليتها االجتماعية ىهدفت الدراسة إل   

كعينة للدراسة بعض  تم اختياروقد  الجتماعي واإلفصاح عن هذا األداء،أدائها البيئي وا التزامها بقياس
المؤسسات االقتصادية الجزائرية التي أعلنت عن رغبتها الصريحة في تبني مفهوم المسؤولية االجتماعية، من 

والتي تمثلت في في هذا المجال،  IANORخالل المساهمة في المشاريع التي تبناها المعهد الجزائري للتقييس 
تطوير دليل ، ومشروع RSMENAشرق األوسط وشمال افريقيا كل من مشروع المسؤولية االجتماعية لمنطقة ال

  .NA-ISO26000لمواصفة القياسية الجزائرية حول المسؤولية االجتماعية ارشادي وفقا ل
وقد توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات محل الدراسة تتخذ قدرا من المسؤولية االجتماعية من خالل سعيها    

إلى أنه رغم تبني  اتهم، كما توصلتومعرفة متطلباتهم واشباع رغبالتعرف على أصحاب المصالح إلى 
واالجتماعي، إال انها  يالمؤسسات محل الدراسة لممارسات مسؤولة، ورغم استخدامها لمؤشرات لقياس أدائها البيئ

ع ال تقوم باإلفصاح عن هذا األداء، ويرجع ذلك إلى غياب الضغط من قبل أصحاب المصالح لممارسة هذا النو 
 من اإلفصاح.
 :الكلمات الدالة

 الجزائرية. المؤسسات-اإلفصاح -قياس األداء-المصالح أصحاب-االجتماعيةالمسؤولية 
 

Abstract  

   The study aimed at identifying the extent to which Algerian economic firms are 

aware of their social responsibility and their commitment to measure their 

environmental and social performance as well as to disclose this performance, The 

sample of the study includes some of the Algerian economic firms that declared their 

explicit desire to adopt the concept of social responsibility, By contributing to the 

projects adopted by the Algerian Institute for Standardization (IANOR) in this field, 

represented by the Project of Social Responsibility for the Middle East and North 

Africa (SRMENA) and  the Algerian Social Responsibility Standard (SA-ISO26000). 

   The study found that the firms under study take a measure of social responsibility 

by seeking to identify stakeholders, knowing their requirements and satisfying their 

needs. Moreover, the study found that although the studied firms are adopting 

responsible practices and despite their use of some indicators to measure their 

environmental and social performance, they don’t disclose this performance, due to 

the lack of pressure by stakeholders to exercise this type of disclosure  

Key words: 

Social responsibility -Stakeholders- Performance Measurement - Disclosure- 

Algerian firms. 
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