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طال في عمرهما
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مـــــــال
 
 بــن علي إ



 

 

 

 شكر وتقدير
 

اللّهم كل امحلد وكل الشكر كام ينبغي جلالل وهجك وعظمي سلطانك ابمسك بدأ ت وعليك تولكت ومن 

 فضكل أ متمت هذه ال طروحة.

حرتايم لل س تاذة ادلكتورة:  عداد  "مقدم وهيبة"مث أ تقدم بعميق شكري وفائق امتناين وا  عىل مرافقهتا يل يف ا 

هذا البحث وعىل لك قدمته يل من توجهيات سديدة ومالحظات قمية وعىل الوقت واجلهد اذلي بذلته يف 

عداد هذه ال طروحة ابمس ال س تاذة املرشفة الربوفيسور:  تبخل عليا  مل  اليت اطمية الزهراء""زرواط فسبيل ا 

عداد هذا البحث فكل لك الشكر والامتنان والاحرتام. اتوصياهتو  بتوجهياهتا  القمية طيةل ا 

ىل السادة أ عضاء جلنة املناقشة اذلين سأ انل رشف مناقش هتم وتقيهيم لبحيث هذا.  كام أ تقدم ابلشكر اجلزيل ا 

ىل عىل رأ سهم  حمل ادلراسة التطبيقية لهذا البحث Condorعامل رشكة   جيع كام اليفوتنا تقدمي الشكر ا 

 .بن حامدي عبد املاكلمالكها الس يد: 

ىل  ."من اكن يل معينا وس ندا "وا 

                                                                                                                

اشكر                                                                                
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 المقدمة العػامة

تسعى اجلزائر كغريىا من الدوؿ النامية إىل إرساء وجتسيد دعائم السوؽ وذلك بسبب إقتصادىا ادلتميز       
باإلنفتاح من أبرزىا ترقية الصادرات خارج احملروقات نظرا دلا تشهده ىذه األخرية من ضعف شديد  من إمجايل 

تلك اإلتفاقيات و اإلجراءات اليت أخذت صور   الصادرات خاصة يف ظل الظروؼ اليت دير هبا االقتصاد اجلزائري
ادلتخذة من أجل الشراكة األجنبية  مع أطراؼ خارجية فيما يتعلق بالتجارة اخلارجية وكذا ادلفاوضات اليت جتري 

والذي جعل تدويل منظمة األعماؿ اجلزائرية خارج احملروقات   من أجل اإلنضماـ إىل ادلنظمة العادلية للتجارة
فقاهتا ضلو اخلارج ضرورة ملحة وحتدي كبري خاصة عن طريق التصدير بإعتباره أبسط طريقة لدخوؿ وتطوير تد

الدولية وذلك عن طريق مرافقة ىذه ادلنظمات من قبل متخذي القرارات اإلقتصادية يف اجلزائر يف البحث عن 
 مستويات أدائها ورفع قدراهتا سلتلف السبل الربامج التطويرية واإلسرتاتيجيات اإلدارية اليت من شأهنا حتسني

كإسرتاتيجية للتغيري التنافسية لبلوغ متطلبات التصدير، ذلك بغية ترقية ىذا النوع من الصادرات وتدعيمو وإعتماده  
يف بنية اإلقتصاد اجلزائري من إقتصاد ريعي معتمد على عائدات النفط إىل إقتصاد متنوع يف موارده ومداخلو، 

   روقات تشهد تذبذبات مستمرة مثلما حدث مؤخرا.خاصة وأف أسعار احمل

ولبلوغ متطلبات التصدير من قبل منظمات األعماؿ اجلزائرية وجب على ىذه األخرية التفكري يف سلتلف         
اآلليات واإلسرتاتيجيات اإلدارية ادلالئمة وادلتكاملة اليت من شأهنا رفع مستويات إنتاجها وحتسني أدائها واليت 

ذلا بإمتالؾ مزايا تنافسية حتافظ من خالذلا على مكانتها وتضمن إستمراريتها وتفوقها وسط ادلنافسني من تسمح 
حيث أف االلتزاـ هبذه األخرية يعد من القضايا واإلسرتاتيجيات األساسية اليت بينها اإللتزاـ بادلسؤولية اإلجتماعية، 

أشكاذلا وطبيعة ملكيتها، يف سلتلف أضلاء العامل وباخلصوص أعطي ذلا أمهية كبرية من قبل ادلنظمات على إختالؼ 
 تلك الناشطة يف الدوؿ ادلتقدمة وذلك بعد إدراكها بأمهية اإللتزاـ هبا يف ادلدى الطويل. 

كما جتدر اإلشارة إىل أف ظهور مفهـو ادلسؤولية اإلجتماعية  جاء إثر  التطورات التكنولوجية والعلمية           
بيئة األعماؿ اجلديدة واليت دتيزت كلها بوعي ادلستهلك وقدرتو على التمييز بني ادلنظمات وتفضيل  اليت شهدهتا

بعضها عن األخر إلعتبارات أخالقية وإجتماعية والضغوطات احلكومية، والشعبية وكذا ضغوطات من منظمات 
ار الفساد ادلايل، والتصرفات اجملتمع ادلدين للتعويض عن األضرار اليت تسببت فيها ىذه ادلنظمات من إنتش

واألعماؿ الالأخالقية، والفساد البيئي وغريىا من فضائح الفساد، بالتايل أصبح صلاحها ال يعتمد فقط على قدرهتا 
 تعظيم األرباح والتوجو ضلو ادلصلحة الذاتية الصرفة فقطعلى معرفة السبل وطرؽ حتويل ادلدخالت إىل سلرجات و 
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رهتا على معاجلة القضايا اإلجتماعية من خالؿ اإلىتماـ بقضايا ادلستهلك  وأخالقيات وإمنا تتعدى ذلك إىل قد
األعماؿ والبيئة وادلسامهة يف اجملتمع الذي تنشط فيو ومساعدة احلكومة يف حل ادلشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية  

 امهة يف عملية التنمية ادلستدامة.     شلا سيكسبها صفة ادلواطنة من واجبها  خدمة بيئتها اخلارجية والداخلية وادلس

ها إدراكوبناءا على ما سبق فإف مفتاح صلاح ومنو منظمات األعماؿ اإلقتصادية ديكن ربطو مبدى             
ادلسؤولية اإلجتماعية ادلرتبطة بعدد من القيم وادلعايري اإلنسانية السامية كالتكافل واإلحساس بادلواطنة اجتاه  مهية أل

عالقة مع ادلنظمة سواءا كاف موظفا أو مسامها أو زبونا أوغريىم من أصحاب ادلصاحل الذين يرتبطوف  كل من لو
 بادلنظمة، كأف ينظر دلفهـو ادلسؤولية اإلجتماعية بنظرة إسرتاتيجية تعود على مجيع األطراؼ بالفائدة. 

اإلجتماعية و مراعاة أخالقيات األعماؿ وىذا ما  أوضحتو العديد من الدراسات بأف اإللتزاـ بادلسؤولية         
إجتاه أصحاب ادلصاحل  يف عامل اليـو إحدى ىذه اإلسرتاتيجيات اليت تفكر فيها ادلنظمات على ضلو متزايد 

بالرغم من أف إحدى العناصر األساسية ادلكونة إلدارة األداء ادلتميز  بإعتبارىا وتعزيزىا ضمن نشاطاهتا اإلدارية
البعض ينظر إليها على أهنا رلرد أعباء إضافية تضاؼ إىل باقي إلتزامات منظمة األعماؿ غري مدركني للمزايا و 
القيم ادلضافة اليت شلكن أف ختلق من جراء اإللتزاـ هبا  وذلك يف ادلدى الطويل من خالؿ تأثريىا اإلجيايب على 

إذ يعترب التسويق أحد أبرز اجملاالت اليت دتارس من خاللو منظمات ة أدائها خاصة على مستوى األنشطة التسويق
         األعماؿ مسؤوليتها اإلجتماعية والذي يعترب الركيزة األساسية لنجاح وتفوؽ ادلنظمات وسط ادلنافسني.

اإلجتماعية  كما أف ىناؾ العديد من النظريات اليت ديكن اإلعتماد عليها يف تفسري وتوضيح ادلسؤولية          
، حيث يتمثل ىؤالء يف ادلستثمرين  1894سنة  فريماف دلنظمات األعماؿ ومن أمهها نظرية أصحاب ادلصاحل لػ

وادلستخدمني والزبائن واحلكومة ومجاعات الضغط واجملتمع ككل. و تنص نظرية أصحاب ادلصاحل على أف اذلدؼ 
قو ىو توليد وتعظيم القيمة وادلنفعة جلميع أصحاب األساسي الذي جيب على منظمات األعماؿ العمل على حتقي

ادلصاحل من محلة أسهم أو شركاء، وموردين وموزعني وزبائن وأيضا العاملني وأسرىم والبيئة احمليطة واجملتمع ككل، 
كلما زادت فكل ىذا سريجع باإلجياب على منظمة األعماؿ يف ادلدى الطويل خاصة اجلزائرية منها، حيث أنو  

ألعماؿ من فهم وإعطاء أمهية للمسؤولية اإلجتماعية زادت عملية تطورىا وإزدىارىا على ادلستوى احمللي، منظمة ا
من بلوغ مستويات أداء تسمح ذلا بتصدير منتجاهتا فيما حيقق ذلا فيما بعد الرحبية والسمعة والذي سيمكنها من 

 .ضلو اخلارج
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وشلا ال شك فيو فإف شلارسات منظمات األعماؿ لربامج ادلسؤولية اإلجتماعية يف الدوؿ النامية وباخلصوص         
مسؤولية اإلجتماعية مل يرؽ ها للتطبيقأف  من األسباب أمهها ىووذلك راجع للعديد  اجلزائرية منها التزاؿ ىامشية

بعض الربامج ذات طابع خريي وتطوعي بعيدا عن  بالشكل الصحيح وإمنا إشتملت علىأي  إىل ادلستوى ادلطلوب
ذلك راجع للعديد من األسباب أمهها و  هاعن تطبيقالبعض  عزوؼ، و إدراجها ضمن خططها  وأىدافها التنموية

ذات تأثري إجيايب على إستمراريتها بادلزايا التنافسية ادلمكن إكتساهبا  ى ىذه ادلنظماتغياب الوعي الكايف لد
من جراء اإللتزاـ هبا، إضافة إىل قلة  صدير منتجاهتا يف ادلدى الطويلتويات أداء تسمح ذلا بتومنوىا وبلوغ مس

لبعض  تمويل تكاليف تلك الربامجب أخرى متعلقة مشاكلو اخلربة يف رلاؿ تطبيقها بادلعايري واألسس ادلطلوبة، 
للمسؤولية  ISO 26000 الضعف الشديد لعدد ادلنظمات احلاصلة على مواصفة ما يرتمجو  ادلنظمات وغريىا،

اليت إستفادت من مشروع  ،اإلجتماعية واليت إقتصرت على بعض ادلنظمات اخلاصة وأخرى عمومية الكبرية منها
للمسؤولية اإلجتماعية يف إطار ادلبادرة اإلقليمية اليت أطلق عليها إسم ادلسؤولية  ISO 26000تنفيذ مواصفة 

 8واليت إستهدفت ، La  RS dans la région MENAومشاؿ إفريقيا  الشرؽ األوسطدلنطقة جتماعية اإل
ىي اليت أشرفت على ىذه ادلبادرة،  ISOيث أف ادلنظمة الدولية للتقييس حبسنوات،  4دوؿ مبا فيها اجلزائر مدتو 

للصناعات  Condorحيث تعد شركة  أما الوكالة السويدية للتنمية الدولية كانت ىي ادلمولة ذلذ ادلشروع،
 ISO 26000 إحدى ادلنظمات اليت حتصلت على شهادة  زلل الدراسة التطبيقية اإللكرتونية والكهرومنزلية

 بادلسؤولية اإلجتماعية ىذه الشركة حبيث أف إلتزاـ .هتا من ىذا الربنامجدستفاإ خالؿ جتماعية منللمسؤولية اإل
 وبلوغ مستويات وإمكانيات نتاج منتجات عالية اجلودة إعلى ادلستوى احمللي ب ساىم بشكل كبري يف ريادهتا

شكالية البحث إنطالقا شلا سبق جاءت صياغة إو  .نطالؽ بأوىل مراحل الدولية أال وىو التصديرمن اإل هاتمكن
 الرئيسية كالتايل:

 جتماعية ؟لتزاـ بالمسؤولية اإلإلمن خالؿ ا كيف يمكن لمنظمات األعماؿ بلوغ متطلبات التصدير

 الرئيسية رلموعة من األسئلة الفرعية كالتايل:  شكاليةىذه اإل وتتفرع عن 

 اجلزائرية؟ منظمات األعماؿجتماعية يف ما ىو واقع ادلسؤولية اإل -
 عملية التصدير يف منظمات األعماؿ؟ماىي متطلبات قياـ  -
 متطلبات التصدير؟ جتماعية ببلوغهامنظمات األعماؿ بادلسؤولية اإل إلتزاـما عالقة  -
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خارج احملروقات يف  ما ىي اجلهود ادلبذولة من طرؼ متخذي القرارات يف اجلزائر دلعاجلة إشكالية التصدير -
 قتصادية اليت دتر هبا؟ ظل الظروؼ اإل

مستويات   بادلسؤولية اإلجتماعية إجتاه أصحاب ادلصاحل يف بلوغها Condorاـ شركة ىل ساىم إلتز  -
  مسحت ذلا بتصدير منتجاهتا ضلو اخلارج؟

 فرضيات الدراسة:

 دلعاجلة اإلشكالية ادلطروحة جاءت فرضيات الدراسة كإجابات مؤقتة عنها لنقـو بإختبارىا الحقا:    

أداء تسمح ذلا بتصدير منتجاهتا ضلو اخلارج إذا ما إلتزمت  ديكن دلنظمات األعماؿ بلوغ مستويات -
 بادلسؤولية اإلجتماعية وذلك يف ادلدى يف ادلدى الطويل.

من بلوغ متطلبات التصدير من خالؿ إلتزامها بادلسؤولية اإلجتماعية إجتاه  Condorدتكنت شركة   -
 أصحاب ادلصاحل.

 ختيار موضوع الدراسة:إ دوافع ومبررات

  دلوضوع البحث فيما يلي: ديكن حصر أسباب ومربرات إختيارنا     

  .ىذا ادلوضوع يدخل ضمن رلاؿ التخصص أوال و قبل كل شيء -
اجلزائرية ىتمامات الدولة للبحث يف ىذا اجملاؿ خاصة بعد اإلطالع على اجلهود ادلبذولة وإالرغبة الذاتية  -

  من شأهنا عن طريق البحث عن سلتلف السبل  واإلسرتاتيجيات اليت  رتقية الصادرات خارج احملروقاتب
حتصيل مكاسب التوجو ضلو األسواؽ وذلك هبدؼ وحتسني مستويات أدائها تطوير منظماهتا اإلقتصادية 

لية وكذا تفاقيات ادلربمة ادلتعلقة بالتجارة الدو خاصة بعد اإلالدولية وتقليص التبعية ادلزمنة لقطاع احملروقات 
  .OMC نضماـ إىل ادلنظمة العادلية للتجارةادلفاوضات ادلتعلقة باإل

ىتمامات الكربى دلعظم الدوؿ النامية من بينها اجلزائر بسبب ترب موضوع تنمية الصادرات من ضمن اإليع -
 عجز ميزاف مدفوعاهتا  وبصفة خاصة ادليزاف التجاري.

و أخالقيات  جتماعيةللدور الذي تلعبو ادلسؤولية اإل  اجلزائرية الفضوؿ دلعرفة مدى إدراؾ ادلنظمة -
 جلزائرية للوصوؿ لعملية التصدير.ا نظمةرتقاء  بادلاألعماؿ يف اإل

 جتماعية يف الدوؿ ادلتقدمة و يف بعض الدوؿ النامية.ع الذي يلقاه موضوع ادلسؤولية اإلىتماـ الواساإل -
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 أىمية الدراسة:

  تتمثل أمهية البحث فيما يلي :

أال وىو ادلسؤولية اإلجتماعية يف حياة ومنو وإستمرار  تسليط الضوء على موضوع غاية يف األمهية -
خلق مزايا واليت بإمكاهنا  خاصة اجلزائرية منها و كذا أمهيتها بالنسبة دلختلف أصحاب ادلصاحلادلنظمات 
  تسمح ذلا بالقياـ  بعملية التصدير يف ادلدى الطويل. أداء ومستويات

ادلشكلة ادلعاجلة وادلرتبطة بعملية تنمية ىذا النوع من الصادرات لتحصيل مكاسب التوجو ضلو  حداثة -
  األسواؽ الدولية وتقليص التبعية ادلزمنة لقطاع احملروقات.

نتباه لضرورة ترقية صادرات اجلزائر خارج احملروقات من أجل توفري النقد األجنيب والتخفيف من لفت اإل -
قتصادي حدوث خلل يف أسعار النفط يهدد اإلستقرار اإلحدة عجز ميزاف ادلدفوعات خاصة يف حالة 

 مثلما حدث مؤخرا.
يعي قتصاد ر قتصاد اجلزائري من إكإسرتاتيجية للتغيري يف بنية اإل  عتماد ىذا النوع من الصادراتضرورة إ -

  قتصاد متنوع يف موارده ومداخلو.معتمد على عائدات النفط إىل إ

 أىداؼ الدراسة:

هتدؼ ىذه الدراسة إىل طرح موضوع ادلسؤولية اإلجتماعية اجتاه أصحاب ادلصاحل كإسرتاتيجية إدراية من       
شأهنا حتسني مستويات أداء ادلنظمات  يف ادلدى الطويل خاصة اجلزائرية منها لبلوغ مستويات أداء تسمح ذلا 

دولية وذلك إنطالقا  من تأثري برارلها  اإلجيايب بتصدير منتجاهتا إىل اخلارج هبدؼ حتصيل مكاسب الدخوؿ إىل ال
على األداء خاصة على ادلستوى العملية التسويقية إلرتباط صلاح ىذا األخري بتحقيق الريادة على ادلستوى احمللي 

  واليت تعترب األساس الذي من خاللو تبلغ ادلنظمة متطلبات التصدير.

  منهج الدراسة:

 ةوطبيع بيتناس اوذلك مب يالتحليلادلنهج  ىعل ادعتماإل مت ادلطروحة اإلشكالية أسئلة على اإلجابة هبدؼ    
 للحصوؿ وادلصادر األدوات من بعدد ستعانةباإل وذلك ،التطبيقي اجلانب يف الةاحل دراسةضافة إىل باإل ع،ادلوضو 
 :وادلصادر األدوات ىذه أىم ذكر ديكن يلي وفيما الضرورية ادلعلومات على
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  :وكذا ادلقاالت العربية واألجنبية   ادلكتبية وادلراجع عتماد على سلتلف ادلصادرمت اإلاجلانب النظري
 نرتنتاأل واقعفضال دل ؛طروحاتللرسائل واأل السابقة الدراسات وكذا حبوث ادللتقيات ،واجملالت العلمية

  ؛دور يف إثراء الدراسةاليت كاف ذلا 
 على أسلوب ادلقابلة ادلباشرة من أجل احلصوؿ على ادلعلومات ادلتعلقة  عتماداجلانب التطبيقي: مت اإل

 عتماد على ادلالحظة.من خالؿ الوثائق والسجالت اإلدارية إضافة إىل اإل بالشركة زلل الدراسة
 الدراسات السابقة:

جتماعية ادلسؤولية اإل موضوعالعربية واألجنبية منها تناولت  ىناؾ العديد من الدراسات والبحوث     
يلي عرض لبعض ىذه الدراسات وأىم النتائج اليت توصلت إليها ىذه  وذلك من جوانب متعددة وفيما

 الدراسات:
  ورقة علمية للباحثة(Isabelle Maignan) :تحت عنواف 

« A Stakeholder model for implementing social responsibility in 

marketing » 

European journal of marketing, vol.39 Issue 9/10, 2005. 

جاءت ىذه الدراسة هبدؼ فهم وتوفري إطار متكامل ومتوازف بني أصحاب ادلصلحة لتنفيذ ادلسؤولية    
 االجتماعية دلنظمات األعماؿ يف رلاؿ التسويق.

  الموارد البشرية" مقاؿ منشور للباحثة )ضيافي نواؿ( بعنواف: "المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و
، 05مجلة التنظيم والعمل، العدد ،-دراسة حالة مجمع شي علي لألنابيب بػ سيدي بلعباس–

 .2010الجزائر،

توصلت نتائج ىذه الدراسة إىل أنو على ادلؤسسات اإلقتصادية على إختالؼ أنواعها اإلىتماـ       
ماعي( خاصة ادلوارد البشرية من أجل حتقيق األداء بادلسؤولية اإلجتماعية إجتاه أصحاب ادلصاحل )األداء اإلجت

اإلقتصادي الذي يهدؼ إىل تعظيم أرباحها، كما أظهرت الدراسة أف ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمات 
 اخلاصة باجلزائر مل تصل إىل وصلت إليو يف الدوؿ الكربى.
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 ورقة بحثية للباحث(Peggy Simcic) :تحت عنواف 
« Corporate social responsibility and cause-related marketing : an 

overview » 

             International journal of Advertising, Issue 20,2001. 

جاءت ىذه الدراسة لتوضيح مفهـو ادلسؤولية اإلجتماعية وكيفية إستخداـ منظمات األعماؿ ذلا يف    
توصلت ىذه الدراسة إىل أنو ديكن دلنظمات األعماؿ بناء السمعة وزيادة والء األنشطة التسويقية حيث 

 العمالء من خالؿ اإللتزاـ هبا.
 ورقة علمية للباحثين(Alain La pointe et corrinne Gendron)  :تحت عنواف 

« La responsabilité sociale d’entreprise dans la PME ;Option marginale 

ou enjeu vital ? » Les cahiers de la chaire- Collection recherche, N° 06-

2005. 

الصغرية وادلتوسطة للمسؤولية  تطرقت ىذه الدراسة ألىم ادلشاكل اليت حتوؿ دوف شلارسة ادلؤسسات    
ىذه ادلؤسسات برامج ادلسؤولية جتماعية، كما أوضحت تلك ادلكاسب اليت شلكن حتقيقها إذا ما تبنت اإل
 جتماعية وإدارة نشاطاهتا. اإل

 ورقة علمية للباحث (Bert van deven ) تحت عنواف: 

« An Ethical Frame work for the Marketing of corporate sociale 

responsibility » Journal of Business Ethics, Volume 82, Issue 2, Octobre 

2008. 

جاءت ىذه الدراسة هبدؼ توضيح أنو البد على منظمات األعماؿ أف جتعل من برامج ادلسؤولية     
أىدافها التسويقية من خالؿ بناء مسعة قوية لعالمتها لدى الزبوف، كما أنو البد اإلجتماعية وسيلة لتحقيق 

 على ىذه ادلنظمات أف ال حتاوؿ إخفاء إستفادهتا من إلتزامها بادلسؤولية اإلجتماعية.

 ( بعنواف:" دور المسؤولية اإلجتماعية في ورقة بحثية للباحثين )بن خديجة منصف و راشي طارؽ
المؤتمر الثالث للعلـو المالية والمصرفية حوؿ: مؤسسة اإلقتصادية" مقدمة في تدعيم تنافسية ال

حاكمية الشركات والمسؤولية اإلجتماعية: تجربة األسواؽ الناشئة، جامعة اليرموؾ، األردف، أياـ 
 .2013أفريل  11-19



 د
 

جراء تبنيها دلفهـو ادلسؤولية هتدؼ ىذه الورقة البحثية إىل تبياف الفوائد اليت جتنيها منظمة األعماؿ من       
نتائج ىذه الدراسة إىل أنو ىناؾ مستوى تبين عاؿ ألغلب أبعاد ادلسؤولية اإلجتماعية، حيث توصلت 

اإلجتماعية، واليت سامهت يف حتقيق مقبوؿ لركائز ادليزة التنافسية، كما توصلت إىل أنو ىناؾ أثر ذو داللة لتبين 
 دعيم تنافسية ادلنظمة.أبعاد ادلسؤولية اإلجتماعية يف ت

  أطروحة دكتوراه للباحثة(Floriane Bouyoud)  :تحت عنواف 
« Le management stratégique de la responsabilité sociale des 

entreprises ». 

 .2010باريس، فرنسا، أفريل 
ضمن جاءت ىذه الدراسة هبدؼ وضع إطار إسرتاتيجي لدمج ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمات     

النظاـ اإلداري دلنظمات األعماؿ زلددة لذلك ثالث مراحل وىي مرحلة التصميم مث التنفيذ والرقابة، 
 وذلك بإستعماؿ دراسة حاالت مؤسسات.

 للباحث )مرواف سليم إبراىيم اآلغا( بعنواف: العالقة بين اإللتزاـ بالمسؤولية  أطروحة دكتوراه
 .2001جامعة أسيوط،مصر،.في المؤسسات الصناعية بغزة" بالتسويق واألداءاإلجتماعية والتوجو 

الصناعية يف  نظماتالتعرؼ على طبيعة العالقة بني إلتزاـ ادلتوصلت نتائج ىذه الدراسة اليت جاءت هبدؼ       
وجود  إىل نظماتفلسطني باإليفاء مبسؤوليتها اإلجتماعية وعالقة ذلك بالتوجو بالتسويق و األداء لدى تلك ادل

جتماعية، وبني تبين تلك ادلنظمات لفلسفة التوجو لية اإلادلنظمات الصناعية بادلسؤو لتزاـ ترابط معنوية بني إعالقة 
لياهتا اإلجتماعية، ة مبسؤو توجد عالقة إرتباط معنوية بني إلتزاـ ادلنظمات الصناعي، كما توصلت إىل أنو بالتسويق.

جتاه القضايا اإلجتماعية أو البيئية أو اجتاه اوبني األداء ادلايل لتلك ادلنظمات، سواء كاف ىذا اإللتزاـ اإلجتماعي 
 العاملني.
 ( بعنواف:مساف كروميةأطروحة دكتوراه للباحثة )" المسؤولية اإلجتماعية وحماية المستهلك في

 .2013/2014 ،جامعة تلمساف "،-سعيدة العاملة بواليةدراسة حالة المؤسسات -الجزائر

جتماعية من قبل منظمة األعماؿ يزيد من سة ادلسؤولية اإلأف شلار براز  ىذه الدراسة هبدؼ إ جاءت     
 أخالقية مستقبال، إضافة إىلجيعلها تستفيد من منافع إقتصادية و التفاعل مع العمالء وادلستهلكني وىذا 

جتماعية وعالقتها عيدة غرب اجلزائر( بادلسؤولية اإلإلتزاـ ادلؤسسات اإلنتاجية العاملة )بػ سالبحث عن مدى 



 ذ
 

دلؤسسات اإلنتاجية بادلسؤولية حبماية ادلستهلك، حيث توصلت نتائج الدراسة إىل أف كل من درجة إلتزاـ ا
 جتماعية ومحاية حقوؽ ادلستهلكني كانت أعلى بقليل من الوسط الفرضي.اإل

 ( بعنواف:"األبعاد التسويقية للمسؤولية فؤاد محمد حسين حمدية دكتوراه للباحث )أطروح
دراسة تحليلية ألراء عينة من المديرين -ت و انعكاساتها على رضا المستهلك"جتماعية للمنظمااإل

، يمنيةو المستهلكين في عينة من المؤسسات المصنعة للمنتجات الغذائية في الجمهورية ال
  .2003 ،، بغدادالمستنصريةالجامعة 

فلسفة دلنتجة للسلع الغذائية يف اليمن بلتزاـ ادلنظمات امدى إهبدؼ التعرؼ على الدراسة جاءت ىذه       
ىل أنو ىناؾ الدراسة إ ىذه  توصلت نتائجعلى رضا ادلستهلك، حيث  ذلك نعكاسية و إجتماعادلسؤولية اإل

د من أبعاد ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمة مع رضا ادلستهلك، كما عبعالقات إرتباط ذات داللة معنوية بني كل 
توصلت إىل أنو ىناؾ عالقة أثر بني األبعاد التسويقية للمسؤولية اإلجتماعية للمنظمة ورضا ادلستهلكني عينة 

 الدراسة.

 في ستجابة منظمات األعماؿ دـ وىيبة( تحت عنواف:"تقييم مدى إأطروحة الدكتوراه للباحثة )مق
"، جامعة -دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب الجزائري-الجزائر للمسؤولية اإلجتماعية

 (.2014-2013وىراف، الجزائر، )

ية على اجلزائر  منظمات األعماؿ جتماعية يفييمية ونقدية لواقع ادلسؤولية اإلبدراسة تقجاء ىذا البحث       
قتصاد احمللي وكذا التطرؽ ألسباب بعد منظمات األعماؿ رات يف اإلادلختلفة اليت شهدت تطو متداد ادلراحل إ
ال يوجد أي فلسفة أو رؤية ىذه الدراسة  إىل أنو قتصادية عن شلارسة ىذه الربامج، حيث أسفرت نتائج إلا

مسؤولياهتا (، حيث أهنا دتارس قتصادية ) العينة زلل الدراسةواضحة إجتاه ادلسؤولية اإلجتماعية لدى ادلؤسسات اإل
جتماعية بشكل متوسط عموما، كما توصلت إىل أنو ىناؾ غياب تأثري متغريات العمر، احلجم، ادللكية وطبيعة اإل

مشكلة دتويل  جتماعية مربزة األسباب أمههاالدراسة يف شلارسة مسؤوليتها اإل عينة نظمات األعماؿالنشاط على م
 جتماعية. برامج ادلسؤولية اإل
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 : صعوبات الدراسة

صلاز ىذا البحث رلموعة من الصعوبات وادلشاكل يف اجلانب النظري وكذلك خالؿ الدراسة ادليدانية واجو إ     
  يف اجلانب التطبيقي، أمهها ما يلي:

 باللغة العربية دلوضوع ادلسؤولية اإلجتماعية.  األحباثقلة  -

 متطلبات التصدير يف منظمات األعماؿ.ادلواضيع اليت تدرس عالقة  ادلسؤولية اإلجتماعية ببلوغ  قلة -

للمسؤولية االجتماعية وادلصدرة دلنتجاهتا يف  ISO 26000قلة منظمات األعماؿ احلاصلة على شهادة  -
 إلجراء الدراسة ادليدانية لإلطالع على جتربتها يف موضوع الدراسة.  وذلك اجلزائر

طارات وادلسؤولني بالشركة زلل الدراسة يف حتفظ اإل صعوبة احلصوؿ على ادلعلومات والبيانات الرمسية بسبب -
 الكشف عن ادلعلومات من خالؿ ادلقابالت اليت أجريت معهم.

 خطة الدراسة:

، حيث تناولت فصوؿ الدراسة جانبني ،ثالثة فصوؿىل إشكالية البحث مت تقسيم الدراسة إجل معاجلة من أ    
 جانب نظري و آخر تطبيقي:

 فصلني حبيث :يضم اجلانب النظري  
 ستراتيجية خالقة للمزايا في منظمات األعماؿ.المسؤولية اإلجتماعية إ: عنواف الفصل األوؿ أخذ

وؿ مفاىيم وأساسيات تناوؿ ادلبحث األ :ىل مبحثنيالفصل من خالؿ التطرؽ إ حيث دتت معاجلة ىذا       
أما ادلبحث الثاين فقد من تعاريف وجذورىا التارخيية، أبعادىا، رلاالهتا، مؤيدىا ومعارضيها، جتماعية ادلسؤولية اإل

من خالؿ تعزيزىا ضمن إطار أنشطة ادلنظمة و الوظائف اإلدارية ما داخل ادلنظمات  سرتاتيجي ذلاالبعد اإلتناوؿ 
 .حتصيل ادلزايا التنافسيةهبدؼ جتماعية  يسمى باإلدارة بادلسؤولية اإل

ودورىا في  جتماعية في المنظمات الجزائريةتفعيل برامج المسؤولية اإل :أما الفصل الثاين فقد أخذ عنواف
 متطلبات التصدير )خارج قطاع المحروقات(. بلوغ



ز  
 

 بالتطرؽ إىل التصديرر ختاذ قراالعوامل ادلؤثرة يف إدتت معاجلتو من خالؿ ثالث مباحث تناوؿ األوؿ حيث      
إىل  تطرؽأما ادلبحث الثاين فقد  أمهيتو ودوافعو جراءاتو،، إ، وكذاسرتاتيجيتو، متطلباتووإ ، طرقوماىية التصدير

 عملية التصدير يف منظمات األعماؿ.جتماعية ميزة تنافسية داعمة لقياـ ادلسؤولية اإل أفبتوضيح 

جتماعية يف ادلنظمات اجلزائرية وكذا واقع واقع كل من ادلسؤولية اإل ادلبحث الثالث تناوؿيف األخري        
 الصادرات خارج احملروقات يف اجلزائر. 

ي بلوغ متطلبات التصدير من خالؿ إلتزامها ف Condorتجربة شركة  :تناوؿ اجلانب التطبيقي فقدأما    
 جتماعية للمنظمات.ببرامج المسؤولية اإل

لدراسة ادليدانية أما ادلبحث ادلنهجية ل اإلجراءات حيت تعرض إىل ثالث مباحث فقد تناوؿ ادلبحث األوؿ   
برامج ادلسؤولية  مسامهة ادلبحث الثالثتناوؿ  حنييف  Condor ىل تقدمي شامل لشركةرؽ إطالثاين فقد ت
 . Condorلدى شركةيف بلوغ متطلبات التصدير  ادلعتمدة  اإلجتماعية



 

 

 الفصل األول
 ا سرتاتيجية خالقة للمزااي يف منظامت جامتعيةال  املسؤولية 

 الأعامل.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جتماعية ملنظمات األعمال.ل: مفاهيم وأساسيات املسؤولية اإلاملبحث األو 

 جتماعية للمنظمات.اإلطار املفاهيمي للمسؤولية اإلاملطلب األول: 

 جتماعية للمنظمات.لب الثاين: أساسيات املسؤولية اإلاملط

 .األعمال منظماتجتماعية يف اتيجي للمسؤولية اإلست املبحث الثاين: البعد اإل

 جتماعية يف املنظمات.لب األول: اإلدارة ابملسؤولية اإلاملط

 ة.جتماعينظمات األعمال بفضل املسؤولية اإلدرة التنافسية ملاملطلب الثاين: تدعيم الق

 
 

 

 جتماعية إستاتيجية خالقة للمزااي يف منظمات األعمال.املسؤولية اإل
 

 الفصل األول
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 مقدمة الفصل األول:

جتماعية دلنظمات األعماؿ وطبيعة البيئة اليت تعمل فيها ىذه ادلنظمات من إف مناقشة موضوع ادلسؤولية اإل       
ادلواضيع احلديثة اليت أثارت وال تزاؿ تثَت جدال كبَتا يف األوساط العلمية واألكادؽلية وكذلك بالنسبة للمدراء يف 

ظهرت نتيجة تزايد الضغوط على ادلنظمات لؤلخذ هبذا ادلبدأ، حيث أف دورىا أصبح ال منظمات األعماؿ، واليت 
أىداؼ ذات  نظماتيقتصر على خدمة مصاحلها الذاتية الصرفة وربقيق األرباح بل أصبح من ضمن أىداؼ ادل

اليـو أصبحت  بعد إجتماعي ترمي ألف تكوف ادلنظمة عضوا فاعبل يف اجملتمع الذي تعمل فيو، حيث أف ادلنظمات
 مطالبة بالتوفيق بُت أىدافها االقتصادية وادلتطلبات اإلجتماعية كشرط لتحقيق ظلوىا وضماف بقائها.

وللتعمق أكثر يف ىذا ادلوضوع إرتأينا يف ىذا الفصل التطرؽ للتأصيل النظري للمسؤولية اإلجتماعية          
جتماعية من سلتل  التعاري  وجذورىا التارؼلية، أبعادىا، حيث سيتم التطرؽ إذل ادلفاىيم النظرية للمسؤولية اإل

رلاالهتا، مؤيدىا ومعارضيها، برارلها وكذا أعلية اإللتزاـ هبا وتعزيزىا ضمن إطار أنشطة ادلنظمة والوظائ  اإلدارية 
 ما يسمى باإلدارة ادلسؤولية اإلجتماعية بالتارل ربصيل ادلزايا التنافسية. 
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 ث األول: مفاىيم و أساسيات المسؤولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال.المبح

 تمهيد:

يعد موضوع ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمات بشقها األخبلقي من ادلفاىيم اإلدارية احلديثة، حيث بلغ إىتماـ     
ة، يف حُت لقي معارضة العديد من الباحثُت اإلقتصاديُت و ادلؤيدين بإعتباره من اإلسًتاتيجيات اخلالقة للقيم

البعض اآلخر والذي إعترب أف ادلسؤولية اإلجتماعية من مهاـ احلكومة وال عبلقة ذلا بادلنظمات فهي بالنسبة ذلم 
 رلرد أعباء إضافية على عاتقها ترىقها ماليا وال تعود بالنفع عليها.

ستعرضنا األراء مصحوبة باحلجج لكل لذا خصصنا ىذا ادلبحث لدراسة مفهـو ادلسؤولية اإلجتماعية، كما ا     
 من ادلؤيدين وادلعارضُت دلوضوع ادلسؤولية االجتماعية، أبعادىا رلاالهتا وعناصرىا.

 المطلب األول: اإلطار المفاىيمي للمسؤولية اإلجتماعية للمنظمات.

 الجانب التاريخي لتطور مفهوم المسؤولية اإلجتماعية:-1

اإلجتماعية للمنظمات إذل عدة تغَتات وإضافات مهمة أدت إذل تطوره وإثرائو عرب تعرض مفهـو ادلسؤولية      
الزمن وذلك نتيجة لتغَت الطرؽ واألساليب اإلدارية والتغَتات اإلقتصادية احلاصلة، فبهذا الصدد ؽلكننا رصد 

 التقسيمُت:ادلراحل اآلتية لتشكل إطارا تارؼليا لتطور مفهـو ادلسؤولية اإلجتماعية من خبلؿ ىذين 

 :1مشل ادلراحل التاليةإلى يومنا الحاضر(:   - 1811التقسيم األول )الفترة -1.1

يف ىذه ادلرحلة كانت ادلسؤولية األساسية لؤلعماؿ ىي (: 1991 - 1811مرحلة إدارة تعظيم األرباح ) -
األكثر أعلية، وأف "ما ىو جيد رل ىو تعظيم األرباح والتوجو ضلو ادلصلحة الذاتية الصرفة، وأف النقود والثروة ىي 

 جيد للبلد".
خبلؿ ىذه الفًتة كانت مسؤولية مرحلة إدارة الوصاية، من أواخر العشرينات حتى بداية الستينات:  -

األعماؿ األساسية ىي ربقيق الربح ادلبلئم الذي ػلقق ادلصلحة الذاتية ومصاحل األطراؼ األخرى مثل ادلساعلُت 
 ما ىو جيد للشركات جيد للبلد".نقود مهمة ولكن األفراد مهموف أيضا، وأف "أف ال والعاملُت،

                                                           
ادلؤسبر الثالث للعلـو ادلالية وادلصرفية حوؿ: حاكمية الشركات وادلسؤولية ، حبث مقدـ يف ادلسؤولية االجتماعية وعبلقتها حبوكمة الشركات ،العزيزي نواؿ 1

 .165، 164ص ص:  ،2013أفريل  18-17أياـ  جامعة الَتموؾ، األردف، االجتماعية: ذبربة األسواؽ الناشئة،
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 مرحلة إدارة نوعية الحياة للفترة من أواخر الستينات حتى الوقت الحاضر: -
يف ىذه ادلرحلة تقـو ادلسؤولية األساسية لؤلعماؿ على أف الربح ضروري ولكن األفراد أىم من النقود وىذا ػلقق  

ادلصلحة الذاتية ادلستنَتة لشركات األعماؿ ومصاحل ادلساعلُت واجملتمع ككل، وأف "ما ىو جيد للمجتمع ىو جيد 
 للبلد".
 الفترة من ح ع الثانية إلى يومنا ىذا(: –المية الثانية التقسيم الثاني )فترة ما قبل الحرب الع -9.1
 :1ىناؾ تقسيم آخر للمراحل اليت مرت هبا ادلسؤولية اإلجتماعية، ؽلكن تلخيصها يف فًتتُت    

  ح ع الثانية(:  –الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية )الثورة الصناعية 
 الثورة الصناعية واإلدارة العلمية:-
ىذه ادلرحلة بوجود إستغبلؿ غَت عقبلين جلهود العاملُت وادلوارد البشرية، حيث سبيزت بتعظيم األرباح نتيجة  تتميز 

للتطور التكنولوجي والنمو الصناعي، وؽلكن القوؿ أف يف ىذه ادلرحلة شهدت وعيا بسيطا بادلسؤولية االجتماعية 
 يتجسد يف ربسُت أجور العاملُت.

 نية وتجارب ىورثون:مرحلة العالقات اإلنسا-
وجاءت على إثر اإلنتقادات اليت وجهت للمرحلة السابقة وفيها برزت أساليب تأمُت السبلمة واألماف يف العمل 

 وضباية حقوؽ األطراؼ ادلختلفة ذات الصلة بادلنظمة.
حيث إزداد تشغيل صغار السن ودل يكن ىناؾ حاجة مرحلة ظهور خطوط اإلنتاج وتضخم المنشآت:-

 .صُت كثَتيندلتخص
  مرحلة تأثير أفكار اإلشتراكية:-

حيث أف ىذه األفكار من العبلمات البارزة اليت دفعت ادلنظمات إذل تبٍت الكثَت من عناصر ادلسؤولية 
 اإلجتماعية.

  مرحلة الكساد اإلقتصادي الكبير والنظرية الكينزية:-
وتسريح آالؼ العاملُت أدى إذل إضطرابات كثَتة، حصوؿ الكساد اإلقتصادي الكبَت وإهنيار ادلنظمات الصناعية 

 وظهور النظرية الكنزية، شلا شكل زلورا مهما ضلو توجو ادلنظمات لتبٍت ادلسؤولية اإلجتماعية.
  إلى يومنا ىذا: –الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية 

                                                           

.166، 165ادلرجع السابق، ص    1  
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ناه العاـ، مرتبط سباما هبذه الفًتة دبا ربويو من إف ادلسار احلقيقي  الذي غلسد مفهـو ادلسؤولية اإلجتماعية دبع
 مراحل واليت ؽلكن رصدىا كاآليت:

التوسع اإلقتصادي والذي قاـ على أساس إرتباط ادلسؤولية اإلجتماعية بكل األطراؼ اليت تتعامل معها الشركة - 
 )ادلستهلكُت، الزبائن، اجملهزين(.

حيث ساعلت وسائل اإلعبلـ يف زيادة الوعي لدى الناس وخاصة  ظهور مواجهات واسعة بُت اإلدارة والنقابات -
 النقابات العمالية وىذا ما أدى إذل تعميق الوعي بادلسؤولية اإلجتماعية.

إصدار القوانُت وادلدونات األخبلقية واليت ضمت بنود خاصة بادلسؤولية اإلجتماعية حيث ظهر ما يعرؼ  -
 ادلارل وكذلك تطوير مقاييس األداء اإلجتماعي. دبحاسبة ادلسؤولية اإلجتماعية واألداء

بروز صباعات الضغط واليت ذلا تأثَت كبَت على القرارات ادلتخذة داخل ادلؤسسات )صباعات ضباية البيئة،  -
 صباعات ضباية ادلستهلك،.....(.

عصر ادلعلوماتية وإقتصاد زيادة اإلىتماـ بادلسؤولية اإلجتماعية نتيجة التغَتات اليت عرفها اإلقتصاد العادلي،  -
 ادلعرفة، خاصة يف ظل بروز اخلوصصة.

 التعريف بالمسؤولية اإلجتماعية للمنظمات:-9
تعددت تعاري  ادلسؤولية اإلجتماعية وسبيزت بالواقعية والديناميكية عرب الزمن، فهي تتغَت وتتطور وفقا     

للتغَتات والظروؼ اإلقتصادية احلاصلة، حيث ال يوجد تعري  ثابت واحد ورمسي متفق عليو. وفيما يلي عرض 
 لبعض من ىذه التعريفات:

 9117ة تعريف المجلس الدولي للتنمية المستدام: 
حيث عرفها بأهنا: إلتزاـ منظمات األعماؿ للمساعلة يف التنمية اإلقتصادية ادلستدامة، دبا يتضمن التعامل مع 

 .1العاملُت، واجملتمع احمللي، من أجل ربسُت جودة احلياة ذلم
حبيث يرى أف ادلسؤولية االجتماعية للمنظمات ىي اإللتزاـ ادلستمر من قبل رجاؿ األعماؿ من أجل التصرؼ      

بشكل أخبلقي وادلساعلة يف التنمية االقتصادية وربسُت نوعية احلياة للعماؿ وعائبلهتم واجملتمع احمللي واجملتمع  
 .2ككل

                                                           

.10، ص2015للشركات ضلو التنمية ادلستدامة، دار اليازوري العلمية، عماف، األردف،  عايد عبد اهلل العصيمي، ادلسؤولية االجتماعية  1  
2
 Lance Moir, what do we mean by corporate social responsibility ?,Corporate Governance, Granfield school of 

Management, Granfield University, England, vol1,Issue :2,p :6  
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 :تعريف الغرفة التجارية العالمية 
التجارية العادلية ادلسؤولية اإلجتماعية على أهنا "صبيع احملوالت اليت تساىم يف تطوع ادلؤسسات  عرفت الغرفة

لتحقيق تنمية ذات إعتبارات أخبلقية وإجتماعية، وبالتارل فادلسؤولية اإلجتماعية تعتمد على ادلبادرات احلسنة من 
ية اإلجتماعية تتحقق ومن خبلؿ اإلقناع ادلؤسسات دوف وجود إجراءات ملزمة قانونيا، ولذلك فإف ادلسؤول

 .1والتعليم"
 :تعريف جمعية اإلداريين األمريكيين 

إستجابة إدارة الشركات إذل التغيَت يف توقعات ادلستهلكُت واإلىتماـ العاـ باجملتمع على اإلستمرار بإصلاز "
 .2ادلساعلات الفريدة لؤلنشطة التجارية اذلادفة إذل خلق الثروة االقتصادية"

 9119تحاد األوروبي تعريف اإل: 
إنطبلقا من األساس التطوعي يرى اإلرباد األورويب أف ادلسؤولية اإلجتماعية للشركات ىي: الفكرة اليت من خبلذلا 
تدمج الشركات اإلعتبارات اإلجتماعية والبيئية مع العمليات اإلقتصادية والتفاعل مع أصحاب ادلصاحل على أساس 

 .3تطوعي
 : 4يفها كما يليكما مت تعر -

ادلسؤولية اإلجتماعية على أهنا "األفعاؿ اليت تلتـز هبا ادلشروعات حلماية  Blomstromبلوم تيروم يرى    
 وإزدىار ورفاىية اجملتمع ككل، مع اإلىتماـ بادلصاحل اإلقتصادية للمنشأة"

"أف ادلنشأة ادلسؤولة إجتماعيا ىي اليت تساىم وتشارؾ يف ربقيق ما  Joseph Monsenجوزيف مونسين ويرى -
تتوقعو اجلماىَت منها، ورباوؿ إشباع تلك اإلحتياجات وادلطالب قبل أف تتعرض إلنتقادات اجلماىَت. وىي ادلنشأة 

 ية لو".اليت تستجيب إلحتياجات اجملتمع اإلجتماعية والبيئية بنفس قدر إىتمامها باإلحتياجات اإلقتصاد

                                                           
 حوؿ األداء عبد الرزاؽ موالي خلضر، حسُت شنيٍت، أثر تبٍت ادلسؤولية االجتماعية على األداء ادلارل للشركات، رلمع مداخبلت ادللتقى الدورل الثاين  1

 23و 22امعة ورقلة، ادلتميز للمنظمات واحلكومات، الطبعة الثانية: ظلو ادلؤسسات واالقتصاديات بُت ربقيق األداء ادلارل وربديات األداء البيئي، ج
 .229، ص2011نوفمرب 

سالة دكتوراه، كلية العلـو االقتصادية وعلـو دراسة حالة ادلؤسسات العاملة بوالية، ر -ادلسؤولية االجتماعية وضباية ادلستهلك يف اجلزائر مساف كرومية،   2
 .38، ص 2014التسيَت جبامعة تلمساف، 

  .10ذكره، صعايد عبد اهلل العصيمي، مرجع سبق 3 
 .110، 109،ص2012الدار العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، القاىرة،مصر، ، فن العبلقات العامةزلمود يوس ،  4
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"أف ادلسؤولية اإلجتماعية للمنشأة ىي اإلستجابة للمطالب والتوقعات  Arichie Carrollإيريك كارول ويرى -
 اإلقتصادية والقانونية واألخبلقية، وادلسؤوليات األخرى اليت يطلبها اجملتمع من ادلنشأة يف فًتة زلدودة".

 :تعريف البنك الدولي 
التطوعية للمسؤولية اإلجتماعية ويرى بأهنا: إلتزاـ أصحاب األعماؿ التجارية  ؼلال  البنك الدورل وجهة النظر

بادلساعلة يف التنمية ادلستدامة، وذلك من خبلؿ العمل مع العاملُت وعائبلهتم واجملتمع احمللي واجملتمع ككل 
 .1لتحسُت مستوى ادلعيشة بطريقة زبدـ التجارة والتنمية يف آف واحد

 يس العالمية تعريف منظمة المقايISO جتماعية:للمسؤولية اإل 
عرفتها على أهنا "مسؤولية ادلنظمة عن اآلثار ادلًتتبة لقراراهتا وأنشطتها على اجملتمع والبيئة عرب الشفافية والسلوؾ 
األخبلقي ادلتناسق مع التنمية ادلستدامة ورفاه اجملتمع فضبل عن األخذ بعُت االعتبار توقعات 

 .2(96111ISOادلساعلُت)
وتعرؼ أيضا  بأهنا ىي تلك ادلسؤولية اليت هتتم هبا منظمات األعماؿ واليت تؤثر برارلها على رلموعات     

إقتصادية وإجتماعية من أصحاب ادلصاحل )العماؿ، الزبائن، الدائنوف، مستهلكوف واجملتمع احمللي...(،وقدرهتا على 
 .3تلبية توقعاهتم

كما تعرؼ ادلسؤولية اإلجتماعية على أهنا: إلتزاـ أخبلقي بُت ادلنظمة اإلقتصادية واجملتمع، تسعى من خبللو   -    
إذل تقوية الروابط بينها وبُت اجملتمع، ما من شأنو تعزيز مكانتها يف أذىاف ادلستهلكُت واجملتمع بشكل عاـ، والذي 

دلستقبل. كما وذبدر اإلشارة أيضا إذل تعدد ادلصطلحات ادلتعلقة ينعكس بدوره على صلاحها وربسُت أدائها يف ا
دبفهـو ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمات ومنها مواطنة الشركات والشركات األخبلقية واحلوكمة اجليدة للشركات 
وعلى الرغم من تعدد ىذه ادلصطلحات إال أهنا يف النهاية  تنصب على مساعلة منظمات األعماؿ يف ربمل 

 .4ؤولياهتا إذباه أصحاب ادلصاحل ادلختلفُتمس

                                                           
  .11، 10عايد عبد اهلل العصيمي، مرجع سبق ذكره، ص  1
مقدـ يف ادلؤسبر الثالث للعلـو ادلالية وادلصرفية حوؿ: حاكمية حبث عيل حوكمة الشركات، فزلمد زرقوف، صبيلة العمري، دور ادلسؤولية االجتماعية يف ت2

 .88، ص 2013أفريل  18-17الشركات وادلسؤولية االجتماعية: ذبربة األسواؽ الناشئة، جامعة الَتموؾ، األردف، أياـ 
3
 Jean-Christophe LEPISSIER,MANAGER, une responsabilité social, Edition Liaisons, Paris, 2001, P :79. 

ادلؤسبر الثالث للعلـو ادلالية وادلصرفية حوؿ: بن خدغلة منص ، راشي طارؽ، دور ادلسؤولية االجتماعية يف تدعيم تنافسية ادلؤسسة االقتصادية،   4
 .137،ص2013أفريل  18-17حاكمية الشركات وادلسؤولية االجتماعية: ذبربة األسواؽ الناشئة، جامعة الَتموؾ، األردف، أياـ 
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حيث أف ادلسؤولية اإلجتماعية يف ربليلها النهائي ينطوي على ادلوق  العاـ متجو ضلو ما يسمى باإلقتصاد 
اإلجتماعي وادلوارد البشرية ورغبتها يف رؤية موارد ادلنظمة تستخدـ ألغراض إجتماعية وليس رلرد مصلحة مقيدة 

دبثابة مدمج وآلية التنظيم الذايت اليت ؽلكن  تعترب ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظماتكما أف سياسة   .1يف إطار األفراد
حبيث  من خبلذلا العمل الذي من شأنو رصد وضماف إلتزامها بالقانوف وادلعايَت األخبلقية والدولية ووضع القواعد

على البيئة وادلستهلكُت والعاملُت واجملتمعات  رجاؿ األعماؿ من شأهنم تبٍت ادلسؤولية عن طريق تأثَت أنشطتها
احمللية وأصحاب ادلصلحة وصبيع األعضاء األخرين يف اجملاؿ العاـ وعبلوة على ذلك فإف األعماؿ تكوف استباقية 
ألي تعزيز يف ادلصلحة العامة وذلك عن طريق تشجيع ظلو وتطور اجملتمع وطوعا القضاء على ادلمارسات اليت تضر 

 .2ؿ العاـ بغض النظر عن الشرعيةيف اجملا

وبناءا على ما تقدـ ؽلكن أف نعرؼ ادلسؤولية اإلجتماعية بأهنا تلك اإلسًتاتيجية اخلالقة للقيمة يف ادلدى     
البعيد اليت تلتـز هبا ادلنظمات بصفة أخبلقية ودبسؤولية إذباه أصحاب ادلصاحل من ضبلة أسهم أو شركاء وادلوردين 

 زبائنها، العاملُت وأسرىم والبيئة احمليطة واجملتمع ككل.وادلوزعُت 

 العوامل التي أدت إلى ظهور المسؤولية اإلجتماعية:-3

 :3أشارت العديد من الدراسات إذل التحديات اليت أدت إذل ظهور مفهـو ادلسؤولية اإلجتماعية من أعلها ما يلي 

نظمات لتبٍت مفهـو ادلسؤولية اإلجتماعية، حيث أصبحت وىي من أىم الدوافع القوية اليت دفعت بادلالعولمة: -
العديد من ادلنظمات خاصة متعددة اجلنسيات منها ترفع شعار ادلسؤولية اإلجتماعية، مركزة يف ذلك على ضببلهتا 

أهنا ضد  الًتوغلية بأهنا مهتمة بالقضايا اإلنسانية، وأهنا ملتزمة اذباه عماذلا بتوفَت األمن وتلبية احتياجاهتم، كما
 عمالة األطفاؿ، كما أهنا هتتم بقضايا البيئة واحلفاظ على ادلوارد الطبيعية وقضايا اجملتمع. 

                                                           
1
  CARROL Archie B, corporate social responsibility, Evolution of a Definitional construct, Business and 

society, university of georgia, vol :38, N°3, septembre 1999, p 271. 
، دار ادلناىج للنشر والتوزيع، الطبعة األوذل، األردف، -العلميةاألصوؿ واألساليب –علي فبلح الزعيب، عبد الوىاب بن بريكة، مبادئ اإلدارة  2

 .376، ص 2013
جتماعية للمنظمات وانعكاساهتا على رضا ادلستهلك، مذكرة مكملة لنيل شهادة دكتوراه، األبعاد التسويقية للمسؤولية اإل فؤاد زلمد حسُت احلمدي، 3

  .36.35، ص2003اجلامعة ادلستنصرية، بغداد،
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أدى ظهور التشريعات اليت تنادي بضرورة ضباية ادلستهلك والعاملُت تزايد الضغوط الحكومية والشعبية: -
قد يكلفها أمواال طائلة إذا ما رغبت يف اإللتزاـ والبيئة، بادلنظمات إذل ضرورة اإللتزاـ بادلسؤولية اإلجتماعية ما 

 بالتشريعات، وإذا ماخالفتها تتعرض إذل ادلقاطعة واخلروج من السوؽ بشكل عاـ.

القضايا األخبلقية اليت تعرضت ذلا الكثَت من ادلنظمات العادلية، اليت جعلتها الكوارث والفضائح األخالقية: -
يا أو خسائر نتيجة ادلنتجات ادلعابة.كما حدث يف كارثة التلوث النفطي تتكبد أمواال طائلة كتعويضات للضحا

أو كما حدث يف فضيحيت الرشوة يف شركيت  (Exxon valdez)للمياه يف ساحل أالسكا واليت تسببت فيها شركة 
(IBM & Banco Nacion)  يف األرجنتُت وفضيحة رشوة(Lockheed)  يف أمريكا األمر الذي دعا  1970عاـ

 السلطات األمريكية إذل سن قانوف ينظم التعامل مع قضايا الرشوة.

إف ظهور التكنولوجيات احلديثة بشكل متسارع جعل ادلنظمات تق  على التطورات التكنولوجية المتسارعة: -
وير مهارات العاملُت، ربديات عديدة تفرض ادلواكبة عن طريق تطوير ادلنتجات،والذي يرتكز أساسا على تط

وضرورة اإلىتماـ بالتغَتات يف أذواؽ ادلستهلكُت وتنمية مهارات متخذي القرار، خاصة يف ظل التحوؿ من 
اإلقتصاد الصناعي إذل إقتصاد قائم على ادلعلومات وادلعرفة، وزيادة اإلىتماـ برأس ادلاؿ البشري بدرجة أكرب من 

بات النجاح وادلنافسة تغَتت بتغَت بيئة العمل العادلية، إذ أصبح لزاما على رأس ادلاؿ ادلادي، وبالتارل صلد متطل
والعاملُت  ادلنظمات أف تضاع  جهودىا وأف تسعى ضلو بناء عبلقات إسًتاتيجية أكثر عمقا مع ادلستهلكُت

بقاء يف السوؽ.حيث وشركاء العمل ودعاة ضباية البيئة واجملتمعات احمللية وادلستثمرين، حىت تتمكن من ادلنافسة وال
أف بناء ىذه العبلقات من شأنو أف يعمل على تكوين أساسي إلسًتاتيجية جديدة تركز على أفراد اجملتمع، وبالتارل 

 تتمكن ادلنظمات من مواجهة التحديات اليت تتعرض ذلا يف عصرنا الراىن.

 المفاىيم الفكرية للمسؤولية اإلجتماعية للمنظمات:-4

إذباىات فكرية جاءت ىي األخرى دبفاىيم حوؿ ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمات وىي  ىناؾ ثبلث مفاىيم و 
 :1كاآليت

 المفهوم الكالسيكي )التقليدي(:-1.4
                                                           

 .4، 3، اجلزائر، )بدوف تاريخ(، ص 05ضيايف نواؿ، ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة وادلوارد البشرية، رللة التنظيم والعمل، العدد 1
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إستند ادلفهـو الكبلسيكي على أفكار اإلقتصادي الشهَت آدـ مسيث القائمة على مبدأ "ما ىو جيد   - 
 Miltonواألخَت للمنظمة وىو منفعة اجملتمع، ويشَت العادل  للمؤسسة جيد للمجتمع" بإعتبار الربح اذلدؼ األوؿ

Friedman  بقولو: "ىناؾ شيء واحد الشيء غَته يف منظمات األعماؿ ودبا تتحملو من مسؤولية إجتماعية ىو
إستخدامها للموارد وتصميمها لؤلنشطة ادلطلوبة لزيادة األرباح على األمد الطويل وجعل ذلك قاعدة يف إصلاز 
أعماذلا". إال أف كافة ادلنظمات تسعى لتقدًن أفضل اخلدمات للمجتمع ككل مع ربقيق أعلى مستوى شلكن من 

 األرباح دبراعاة األحكاـ القانونية والقواعد األخبلقية السائدة وهبذا يعترب الربح اذلدؼ الوحيد للمنظمة.

 المفهوم اإلداري: -9.4

أف ادلؤسسات الكبَتة ىذه األياـ " :Paul Samuelson اإلقتصادي ؽلكن رصده من خبلؿ ما يشَت إليو العادل 
ال تتعهد بتحقيق مسؤوليتها اإلجتماعية فقط، بل إهنا غلب أف رباوؿ وبشكل تاـ عمل ما ىو أفضل"، فمع 
التطورات احلاصلة والطبيعة اجلديدة للمنظمات ظهرت فجوة كبَتة فيما ؼلص ادلفهـو الكبلسيكي للمسؤولية 

اعية واألىداؼ اليت تطمح ادلنظمة الوصوؿ إليها، فتبلورت األفكار وظهر مفهـو جديد أكثر بعدا وعمقا اإلجتم
يقـو على فكرة أف ادلنظمة نظاـ مفتوح ربقق منفعتها الذاتية مع ربقيق منافع أخرى كإرضاء حاجات األفراد 

ما عزز ادلفهـو اإلداري للمسؤولية اإلجتماعية واإلىتماـ بالعماؿ كتوفَت األمن، السبلمة، الرعاية الصحية...اخل، و 
رلموعة األفكار اليت طرحتها جلنة  التطوير اإلقتصادي بوصفها ادلفهـو كونو "ؽلثل عبلقة ادلؤسسة بالزبائن واجملتمع  

 ككل".

 المفهوم البيئي:-3.4

ية"بعد إدراؾ ادلسَتين أف ظهر ىذا ادلفهـو اجلديد الذي مسي ب"ادلفهـو البيئي" أو "ظلوذج البيئة االجتماع  
ادلسؤولية اإلجتماعية ال تنحصر فقط داخل ادلنظمة وإظلا تتعدى حدودىا ذلك لتصل إذل أطراؼ وفئات خارجية 
عديدة، ، حيث إعترب ىذا ادلفهـو األكثر حداثة وإرتباطا بالبيئة، وما ميز ذلك سلتل  األحباث والدراسات اليت 

على رلموع  Ralph Nader et John k.Galbraithضل مثاؿ دراسة كل من أجراىا العديد من الباحثُت وكأف
ادلؤسسات الصناعية الكبَتة ومدى تأثَتىا على اجملتمع وهبا وصبل إذل إستنتاج مفاده:"عندما تكوف ادلصلحة 
اإلجتماعية العامة ىي القضية فليس ىناؾ أي حق طبيعي يعلو تلك ادلصلحة"، دبعٌت أف ادلصلحة العامة 

ارل فاف مفهـو ادلسؤولية اإلجتماعية يقـو على مدى للمجتمع من أولويات ادلنظمة وفوؽ أي إعتبار ذايت، وبالت
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ربقيق مصلحة اجملتمع مع ربقيق األرباح على ادلدى الطويل دبراعاة حاجات األفراد وتلبيتها واحملافظة على البيئة 
 وإعتبارىا مسؤولية اجلميع.

 آراء المؤيدين والمعارضين لموضوع تبني المسؤولية اإلجتماعية للمنظمات:-5

 جهة نظر المؤيدين لموضوع تبني المسؤولية اإلجتماعية: و  -1.5

 :1استند ادلؤيدوف دلوضوع تبٍت ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمات على رلموعة من احلجج كاآليت    

كوف ادلنظمة جزء ال يتجزأ من اجملتمع، فهو يتوقع منها ربقيق أىداؼ أخرى للجمهور بغض النظر عن -
 اإلقتصادية.

تماعي الذي تلعبو ادلنظمات، يزيد من أرباحها على ادلدى البعيد من خبلؿ رضا اجملتمع ووالء الدور اإلج-
 ادلستهلكُت )إستثمار مستقبلي(.

اإللتزاـ اإلجتماعي يأيت بادلوازاة مع اإلنتقادات ادلوجهة للمنظمات اليت هتتم باألرباح على حساب متطلبات -
 العماؿ واجملتمع ككل.

عي يكسب ادلنظمة ميزة تنافسية متعلقة بالسمعة واليت تلعب دورا ىاما الذي ينعكس مستقببل اإللتزاـ اإلجتما-
 على زيادة ادلبيعات.

إف إلتزاـ منظمات األعماؿ بادلسؤولية االجتماعية يوفر بيئة أفضل ونوعية حياة أرقى للمجتمع ككل، من خبلؿ -
اليت ال ؽلكن للدولة مكافحتها لوحدىا نظرا حملدودية زبصيص جزء من عوائدىا دلواجهة وتقليل اآلثار السلبية 

 مواردىا وإمكاناهتا.

إف اإللتزاـ بادلسؤولية اإلجتماعية ؼلف  على ادلنظمات اإلجراءات احلكومية وقوانينها ادلتعلقة يف شؤوف -
 األعماؿ، كما يقطع طريق طموحات بعض السياسيُت الراغبُت  يف تقييد األعماؿ يف اجملتمع. 

 اؾ منظمات سبتلك موارد كبَتة ما ؽلّكنها من أداء إصلازات إجتماعية ىائلة.ىن-
                                                           

طبعة طاىر زلسن منصور الغاليب، صاحل مهدي زلسن العامري، ادلسؤولية االجتماعية وأخبلقيات األعماؿ )األعماؿ واجملتمع(، دار وائل للنشر،ال  1
 .72، 69ص:  ، ص2008لثانية، األردف، ا
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ادلسؤولية اإلجتماعية ىي إحدى التدابَت الوقائية لتجنب ادلشاكل اإلجتماعية ادلعقدة اليت ستحدث عاجبل أـ -
 آجبل.

 وجهة نظر المعارضين لموضوع تبني المسؤولية اإلجتماعية: -9.5

لتبٍت مفهـو ادلسؤولية اإلجتماعية على حجج علمية وموضوعية تستحق ادلناقشة وإبداء الرأي إستند ادلعارضوف 
 :1بشأهنا، تدور أغلبها حوؿ التوجهات التالية

أف األساس الذي وجدت  ،Milton Freidmanإنطبلقا من وجهة نظر اإلقتصاديُت الليرباليُت وعلى رأسهم -
 عليو ادلنظمات ىو تقدًن السلع واخلدمات ادلناسبة مقابل احلصوؿ على عائد إلعادة إستثماره بالتارل تتوسع  

و ستساىم يف توظي  العاملُت ودفع الضرائب وربسن ميزاف مدفوعات الدولة ما ينعكس باإلغلاب على اجملتمع، 
 جتماعية اليت زبًتؽ قاعدة تعظيم األرباح.دوف اللجوء إذل مزيد من ادلبادرات اإل

ضع  األداء اإلقتصادي للمنظمات بسبب القياـ بادلزيد من ادلبادرات اإلجتماعية اليت ترىقها ماديا بالتارل -
 تعجز عل اإلرتقاء باإلنتاجية والتطور واليت تؤدي إذل تراجع برارلها اإلجتماعية وعدـ قدرهتا على ادلتابعة.

اليت سبتلك موارد إقتصادية كبَتة سيجعل منها قوة كبَتة يف اجملتمع إذا ما قامت بتعزيزىا بسلطة إف ادلنظمات -
 إجتماعية.

ضع  مهارات ادلنظمات للقياـ بالدور اإلجتماعي بشكل مبلئم، بالتارل ترؾ ىذه ادلهاـ للجهات ادلتخصصة -
 يف ىذا اجملاؿ والتفرغ لؤلداء اإلقتصادي وتنشيط اإلقتصاد.

ـ وجود معايَت مطورة لقياس األداء اإلجتماعي بالتارل صعوبة ادلساءلة القانونية واحملاسبة عن األنشطة عد-
 اإلجتماعية.

غياب متابعة مدى االصلاز االجتماعي ادلتحقق من طرؼ ادلؤسسات لغياب جهات متخصصة يف ىذا اجملاؿ -
 تزاـ فقط.للتفريق بُت ادلؤسسات ادللتزمة فعبل من تلك اليت تدعي االل

                                                           
 .74، 72 طاىر زلسن منصور الغاليب، صاحل مهدي زلسن العامري، ادلرجع السابق، ص ص: 1
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وىكذا يبدو أف حجج كبل الطرفُت ادلؤيد وادلعارض للمسؤولية اإلجتماعية تبدو منطقية ومقنعة بالتارل ىناؾ     
مدخبل وسطا ذبد من خبللو ادلنظمات صيغة للموازنة بصفة معقولة بُت الدور اإلقتصادي الذي تلعبو بشكل 

لعبو زلاولة بذلك أف تكوف مواطنا صاحلا يف اجملتمع يساىم فعاؿ وتنافسي وبكفاءة وبُت الدور اإلجتماعي الذي ت
 يف تنميتو ومعاجلة قضاياه يف حدود إمكانياهتا.

 المسؤولية اإلجتماعية وأخالقيات اإلدارة للمنظمات:-6

 مفهوم أخالقيات اإلدارة: -1.6

هم ىذا ادلصطلح ومدلولو حاوؿ العديد من الدارسُت وادلتخصصُت تقدًن تعريفات حوؿ أخبلقيات اإلدارة لف    
األساسي إال أنو دل يتم التوصل إذل تعري  زلدد ودقيق، بالتارل فإف أخبلقيات اإلدارة ىي رلموعة من ادلعايَت 

 وادلبادئ اليت هتيمن على السلوؾ اإلداري وتتعلق دبا ىو صحيح أو خطأ، كما يرى ايفانسيفج 

(Ivancevich et al.)  فإف أخبلقيات اإلدارة سبثل خطوطا توجيهية للمديرين يف صنع القرار، فكلما كاف نشاط
فيعرؼ  p.w.van) (Valokادلدير أكرب تأثَتا يف اآلخرين، إزدادت أعلية أخبلقيات ذلك ادلدير، أما فالوؾ 
ار ما ىو جيد"، وىذا التعري  أخبلقيات اإلدارة بأهنا "الدراسة ادلنهجية للخيار األخبلقي اليت يتم من خبلذلا إختي

ػلاوؿ أف يعطي ألخبلقيات اإلدارة بعدا علميا ليتم استيعاهبا ضمن علم اإلدارة، حىت ال تصبح أخبلقيات اإلدارة 
 .1ىي نقطة الضع  الذاتية يف الدراسة ادلنهجية لئلدارة وقراراهتا وعملياهتا ادلختلفة

 إلدارة:عالقة المسؤولية اإلجتماعية بأخالقيات ا -9.6

البد من اإلشارة يف البداية أنو ىناؾ عبلقة قوية بُت ادلسؤولية اإلجتماعية وأخبلقيات اإلدارة، أدت إذل الًتابط     
والتداخل بُت اإلثنُت يف كثَت من األحياف حيث أف احلديث عن إحداعلا يرتبط بشكل موضوعي وصريح 

لم اإلدارة تشتمل على فصل ظلطي ػلمل عنوانا مشًتكا ىو باحلديث عن األخرى، كما أف األدبيات احلديثة  يف ع
ادلسؤولية اإلجتماعية وأخبلقيات اإلدارة، إال أنو البد من التأكيد على أف األخبلقيات كانت نزوعا قدؽلا يسبق 

كانت ادلسؤولية اإلجتماعية لدى األفراد يف اجملتمع، حيث النزوع األخبلقي كاف قدؽلا يف وصية )ال تسرؽ(  واليت  
يف ادلاضي وظلت حىت وقتنا احلاضر، يف حُت أف الكثَت من ادلفاىيم ومواق  ادلسؤولية اإلجتماعية ترتبط 

                                                           

.20، ص:2006صلم عبود صلم، أخبلقيات اإلدارة يف عادل متغَت، منشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر،   1  
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البيئية )ال تلوث البيئة( اليت سبثل موقفا  –بالتطورات احلديثة يف اجملتمع مثلما ىو احلاؿ يف الدعوة اإلجتماعية 
إجتماعيا ووعيا جديدا ومسؤولية إجتماعية جديدة. وبالرغم من أف ادلسؤولية اإلجتماعية ربمل جانبا وبعدا  
أخبلقيا شلا يعطيها بعدا أعمق من التسميات وإمتدادا أبعد من ظهور ادلصطلح يف التداوؿ يف الستينيات، إال أف 

مات دلسؤوليتها اإلجتماعية ربد من إمكانية جعل ادلسؤولية اإلجتماعية قدؽلة قدـ األخبلقيات يف شلارسة ادلنظ
عمل األفراد. بالتارل نستنتج من خبلؿ ىذا التحليل إستنتاجا مهما وىو أف مفهـو ادلسؤولية اإلجتماعية ىو وليد 

اعية يف األصل. فهي وليدة النموذج اإلقتصادي اجتم-ادلصلحة الذاتية ادلستنَتة وليس نتاجا مباشرا لرؤية أخبلقية
القائم على الكفاءة )تعظيم الربح( وسرعاف ما أظهر ىذا النموذج أف البعد الواحد )الكفاءة فقط( بأبعاده السلبية 

اإلجتماعي -على األطراؼ األخرى وعلى اجملتمع سيكوف أكثر تكلفة وتضحية للمنظمة من النموذج االقتصادي
 . 1ى الرؤية ادلتعددة األبعاد وادلتوازنة ما بُت اإلعتبارات اإلقتصادية واإلعتبارات اإلجتماعيةالذي يقـو عل

 المسؤولية اإلجتماعية في منظور اإلسالم: -7

جاء اإلسبلـ بعدد كبَت من القواعد وادلبادئ اإلسبلمية لتنظيم حياة اجملتمعات وإسعادىا، واليت تستمد من     
ة النبوية الشريفة، فموضوع ادلسؤولية اإلجتماعية ؽلثل جانبا مهما يف الفكر اإلسبلمي الذي القرآف الكرًن والسن

حث على إىتماـ اجلماعة بالفرد، وإىتماـ الفرد باجلماعة، وحث األفراد واجلماعات على أف يكونوا مصدر خَت 
اإلجتماعية من خبلؿ اآليات القرآنية  وإسعاد اآلخرين، بالتارل فإف اإلسبلـ  كاف ىو السّباؽ يف معاجلة ادلسؤولية

 واألحاديث النبوية الشريفة اليت ربث على ذلك طلتار منها: 

:"ادلؤمن للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعضا" وقاؿ أيضا "مثل ادلؤمنُت يف صلى اهلل عليو وسلمقاؿ رسوؿ اهلل   -
داعى لو سائر اجلسد بالسهر واحلمى" توادىم وتراضبهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منو عضو ت

أوحُت قاؿ:"يد اهلل مع اجلماعة"، "الناس خبَت ما تعاونوا" وقاؿ أيضا:"اليؤمن أحدكم حىت ػلب ألخيو ما ػلب 
 2لنفسو"

    ) ، )َويف (94رج )آية المعاومدح اهلل اجلماعة ادلؤمنة بقولو: )َواْلِذيَن يف أَْمَواذلِِْم َحقٌّ َمْعُلـو لِلسَّاِئل َوالْػَمْحُرـو
 ) (، وؼلربنا القراف أف الرب ليس صبلة وصّياما فحسب ولكنو يعد 19)آية  الذارياتأَْمَواذِلم َحقٌّ للسَّاِئل َوادلػَْحُرـو

                                                           

 . 22،ص2013ناصر جرادات، عزاـ أبو ضباـ، ادلسؤولية األخبلقية واالجتماعية للمنظمات، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األوذل،   1 
 .31، اجلزائر، ص 1992حسن صادؽ حسن عبد اهلل، السلوؾ اإلداري ومرتكزات التنمية يف اإلسبلـ، دار اذلدى، الطبعة الثانية،   2
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ْشرِؽ َوا
َ
ْغِرب عمبل موصوال باإلحساف إذل الناس ومساعدهتم يف قولو تعاذل: )لَْيَس الربُّ َأْف تُػَولُّوا ُوُجوَىُكْم قَػْبَل ادل

َ
دل

َػَاَؿ َعَلى ُحبِِّو َذِوي ال
َساِكُت َواْبَن َوَلِكنَّ الربَّ َمْن آمَن بِاهلل َواْلَيوـِ اآلِخر َواْلَمبلِئَكِة َوالنَِّبيَُِّت َواََتى ادل

َ
ُقْرََب َوالَيَتاَمى َوادل

 1(.177 آية) البقرةالَسِبيل َوالّسائِِلَُت َويف الرِّقَاب( 

كما ترجم القرآف الكرًن والسّنة النبوية الشريفة األرباح واإلغلابيات اليت تنتج من جراء اإللتزاـ بادلسؤولية -    
اإلجتماعية، حيث وعد اهلل الذين ينفقوف أمواذلم يف سبيل اهلل كمساعلة ومبادرة  إجتماعية دبضاعفة األجر 

اَلِذيَن يُػْنِفُقوَف أَْمَواذَلُم يف َسِبيِل اهلل َكَمَثل َحبٍَّة أَنْػَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف   واألرزاؽ  واجلزاء العظيم يف قولو تعاذل: )َمَثلُ 
وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل (، 961البقرة )آية ُكلِّ ُسْنبُػَلٍة َمائَة َحبٍَّة َواهلل ُيَضاِعُ  ِلَمْن َيَشاُء َواهلل َواِسٌع َعِليٌم( 

 ٌؿ ِمْن َصَدَقة(.عليو وسلم: )َما نَػُقَص َما

 اإلقتصاد في اإلسالم لمصلحة الفرد والمجتمع: -1.7

جاء اإلسبلـ دبجموعة من القواعد واإللتزامات اليت هتدؼ إذل ضباية ادلسلم داخل رلتمعو، بأف يراعي حقو يف     
نياء على أف ادللكية الفردية ، على أف يراعي الفرد ما عليو من واجبات ضلو رلتمعو، كما حث اإلسبلـ األغ

يساعلوا بأمواذلم للقياـ بأعماؿ خَتية، اليت تعود على اجملتمع بالنفع والفائدة، كإقامة ادلساجد للعبادة، إقامة 
ادلدارس ليتعلم فيها اجلميع ببل مقابل، وإقامة ادلستشفيات للعبلج باجملاف، إقامة موارد ادلياه، ادلنفعة لكل إنساف، 

دلساكُت، وغَتىا من القضايا اإلجتماعية، وىذا وما ؽلكن إسقاطو على منظمات تقدًن ادلساعدات للفقراء وا
 .2األعماؿ اليـو كمواطن صاحل داخل اجملتمع

 المبادئ اإلدارية اإلسالمية وعالقتها بالقيم اإلجتماعية: -9.7

سبلمية البد أف نتطرؽ إذل يف البداية وقبل أف نبُت العبلقة الوطيدة بُت القيم اإلجتماعية وادلبادئ اإلدارية اإل  
خاصية أساسية سبيز هبا النظاـ اإلداري اإلسبلمي دبا يسمى باخلصيصة الشعبية واليت برزت على الفور منذ األياـ 
األوذل لئلسبلـ وفور إنتقاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم للمدينة فقد كاف ادلسجد مركز اإلدارة وكاف رسوؿ اهلل 

س أعماؿ اإلدارة فيو وكاف يتخذ العماؿ الرمسيُت من أصحابو، وكاف كل صحايب يقـو صلى اهلل عليو وسلم ؽلار 
 جبميع أعماؿ الوالية العامة ويرعى بنفسو مصاحل ادلسلمُت.

                                                           
 .117،116 ص زلمود يوس ، مرجع سبق ذكره، ص  1
 . 158، ص2013رلدي إبراىيم زلمد، اإلسبلـ وتنمية اجملتمع،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،اإلسكندرية، الطبعة األوذل، 2 
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فهذه الروح الشعبية نابعة من ذلك الضمَت اإلجتماعي الذي يتمتع بو الفرد الذي يتمثل للقيم اإلجتماعية 
 عة اإلسبلمية اليت تفرض عليو إعبلء الصاحل العاـ وربقيق مصلحة اجلماعة اإلسبلمية ولروح وأحكاـ الشري

فقيم التضامن اإلجتماعي والتكافل اإلجتماعي، والعدالة اإلجتماعية، والتعاوف على الرب والتقوى، والروح    
كرًن والسنة النبوية ادلطهرة،  اجلماعية وادلسؤولية اإلجتماعية واليت تنبع كلها من الشريعة اإلسبلمية شلثلة يف القرآف ال

سلسلة من النظم ادلندرجة واليت  واليت على ضوئها أنشئت -كل ىذه القيم صاغت وشكلت ادلبادئ اإلدارية 
تندرج كلها يف إطار النظاـ الكبَت وىو نظاـ اإلسبلـ،  كما أف التضامن اإلجتماعي احلقيقي يعد السبب 

ـ بادلرافق العامة الذي أدى بدوره إذل ما يسمى باألشخاص اإلدارية األساسي يف أف األفراد يقوموف يف اإلسبل
التلقائية واجلماعات اإلدارية التلقائية إذ أف من مظاىر التضامن اإلسبلمي أف ادلسلمُت يتحملوف إشبا عاما بعدـ 

 . 1القياـ بادلصاحل العامة: وادلؤمنوف بعضهم أولياء بعض يأمروف بادلعروؼ وينهوف عن ادلنكر

حاولت العديد من الدراسات والبحوث التطرؽ دلفهـو ادلسؤولية اإلجتماعية من منظور إسبلمي إال أف -  
مناقشتها من منطلق إسبلمي دل يأخذ حظو الوافر من التأصيل والدراسة وىو ػلتاج إذل بعث وتنشيط فنصوص 

ما أف الشريعة اخلالدة متوافقة مع الشريعة اإلسبلمية وجهود الفقهاء واإلقتصاديُت ادلسلمُت مؤل بالعطاء ك
متطلبات احلياة اإلنسانية يف كل زماف ويف كل مكاف، وىي متوافقة حتما مع حاجيات احلياة اإلنسانية يف وقتنا 
احلارل.فعلى منظمات األعماؿ يف الدوؿ اإلسبلمية أف تتبٌت ادلسؤولية اإلجتماعية ادلستمدة من ادلنهج اإلسبلمي 

، من أجل الوصوؿ إذل تثبيت شلارساتو وتطوير وذلك باألخذ بالكت اب والسنة يف ادلمارسات ادلتعلقة هبذا ادلفهـو
 2أساليبو وتطبيقاتو.

 

 

 

 

                                                           
 . 48،49ص  مرجع سبق ذكره، ص ،حسن صادؽ حسن عبد اهلل 1
 . 56مرجع سبق ذكره، ص  مساف كرومية،  2
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 المطلب الثاني:أساسيات المسؤولية اإلجتماعية للمنظمات:

 ر المسؤولية اإلجتماعية للمنظمات:عناص -1

يقصد بعناصر ادلسؤولية اإلجتماعية أصحاب ادلصلحة واليت يعٌت هبا الفرد أو رلموعة من األفراد اليت ؽلكن أف   
، حيث ؽلكننا رصد العناصر ادلعنية بادلسؤولية اإلجتماعية 1تؤثر وتتاثر بتحقيق األىداؼ التنظيمية للشركة

 :2معها فيما يليللمنظمات واألىداؼ اليت تسعى إليها من خبلؿ تفاعلها 

  :ربقيق أكرب ربح، تعظيم قيمة األسهم، رسم صورة زلًتمة للمنظمة يف بيئتها، ضباية المالك
 أصوؿ ادلنشأة، زيادة حجم ادلبيعات.

  :رواتب وأجور رلزية، فرص التقدـ الوظيفي، تدريب وتطوير، عدالة وظيفية، ظروؼ العمال
 .اخل.عمل مناسبة، رعاية صحية، إمتيازات وظيفية،..

  :تقدًن منتجات ذات جودة عالية، أسعار مناسبة، سهولة وتيسَت احلصوؿ على المستهلكون
السلعة، اإلعبلف الصادؽ، منتجات آمنة لئلستعماؿ، إرشادات إستخداـ للسلعة وكيفية 

 التخلص منها بعد إستعماذلا.
  :ائل غَت نزيهة، منافسة عادلة ونزيهة، عدـ جذب العاملُت من منظمة ألخرى بوسالمنافسون

 التقيد باألنظمة والقوانُت اليت ربافظ على نزاىة ادلنافسة.
  :الصدؽ يف التعامل مع اجملهزوف لضماف إستمرارىم يف تزويد ادلنظمة بالتجهيزات الممونون

 وادلواد البلزمة، تسديد اإللتزامات ادلالية.
  :األنشطة اإلجتماعية، توظي   ادلساعلة يف دعم البٌت التحتية، توفَت فرص عمل، دعمالمجتمع

ذوي احلاجات اخلاصة، ادلصداقية يف التعامل مع القضايا اإلجتماعية، توفَت ادلعلومات الصحيحة 
 والكاملة ألفراد اجملتمع، إحًتاـ عادات وتقاليد اجملتمع.

  :خلضراء، احلد من تلوث اذلواء وادلاء والًتبة، اإلستخداـ األمثل للموارد، زيادة ادلساحات االبيئة
 عدـ تقدًن ادلنتجات الضارة.

                                                           
1
 Daniel Boéri, Maitriser la qualité et le management éthique, Maxima, 3

éme
 édition, paris, 2006, P :339. 

، 37ددعبد الوىاب سويسي، اإلدارة بادلسؤولية االجتماعية كمدخل حلماية ادلستهلك: الوجو اخلفي للتسويق، رللة ادلدرسة الوطنية لبلدارة، الع  2
 .45،44 ص ، ص2009اجلزائر، 
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  :اإللتزاـ بالتشريعات والقوانُت، إحًتاـ تكافؤ الفرص، تسديد اإللتزامات ادلالية الحكومة
والضريبية، ادلساعلة يف دعم أنشطة البحث والتطوير، ادلساعلة يف دعم السياسات احلكومية يف 

 دريب للعاملُت.القضاء على البطالة، ادلساعدة يف إعادة التأىيل والت
  :التعامل الصادؽ مع الصحافة، إحًتاـ أنشطة صباعات الضغط ادلختلفة، الجماعات الضاغطة

 إحًتاـ دور صبعية ضباية ادلستهلك.
 مجاالت تطبيق المسؤولية اإلجتماعية للمنظمات: -9

 :1اجملاالت يف الواقع أف ادلنظمة اليت تريد شلارسة مسؤوليتها اإلجتماعية البد أف سبس العديد من

 احلفاظ على البيئة؛-

 سبلمة ادلنتجات واإلنتاج؛-

 إثراء ادلناخ واحلوار اإلجتماعي؛-

 إحًتاـ حقوؽ اإلنساف؛-

 األخبلؽ، وزلاربة الفساد والتيبض؛-

 اإلىتماـ دبجتمعها والتنمية احمللية؛-

 ربرير التقارير والتحاور مع أصحاب ادلصلحة؛-

 ادلسؤولية اإلجتماعية.اإلنضماـ إذل معايَت وتسميات -

 مبادئ المسؤولية اإلجتماعية للمنظمات: -3

ؽلكننا التطرؽ دلبادئ ادلسؤولية اإلجتماعية من خبلؿ اإلتفاقية اليت وضعتها األمم ادلتحدة كمبادرة صباعية     
اقات صادرة عن ادلنظمات الكربى لتطوير مفهـو ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمات، واليت هتدؼ إذل حشد ط

رجاؿ األعماؿ وطرح احللوؿ دلواجهة ربديات العودلة.كما تأيت شبرة للجهود ادلخلصة من جانب ادلنظمات، كما 
أهنا ال تعترب دبثابة جهاز رقايب، بل إهنا مبادرة طوعية متعددة األطراؼ تقـو على مبدأي ادلساءلة القانونية 

                                                           
1
 Alain Chauveau, Jean-Jacques Rosé, L’entreprise responsable, Edition d’Organisation, Paris, 2003, p :48, 49 . 
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كومات احمللية، واإلربادات العمالية، وادلعاىد التعليمية، والشفافية، فباإلضافة إذل ادلنظمات الكربى، ىناؾ احل
ووكاالت األمم ادلتحدة ادلختلفة، وغَتىا من منظمات اجملتمع ادلدين، حيث تقـو أفكار ىذه اإلتفاقية على ادلبادئ 

 :1التالية

 حقوق اإلنسان:-أ

 ساف ادلعلنة يف كافة دوؿ العادل.يتعُت على ادلنظمات تأييد وإحًتاـ ضباية حقوؽ اإلنالمبدأ األول:      

 التأكد من عدـ التورط يف أعماؿ تنطوي على سلالفة دلبادئ حقوؽ اإلنساف. المبدأ الثاني:     

 معايير العمل:-ب

 تؤيد ادلنظمات حرية ادلشاركة وتعًتؼ إعًتافا فعلّيا حبق ادلساومة اجلماعية. المبدأ الثالث: 
 القضاء على كافة أشكاؿ اإللزاـ واإلجبار على العمل. المبدأ الرابع:          

 اإللغاء الفعلي لعمالة األطفاؿ. المبدأ الخامس: 
 القضاء على التمييز يف الوظائ  وادلهن. المبدأ السادس: 

 البيئة:-ج

 اجو البيئة.يتعُت على ادلنظمات أف تتبٌت أسلوبا حذرا عند التعامل مع التحديات اليت تو المبدأ السابع:         

 تبٍت ادلبادرات اليت تنمى الشعور بادلسؤولية إذباه البيئة. المبدأ الثامن:       

 التشجيع على تطوير ونشر التكنولوجيا الصديقة للبيئة.المبدأ التاسع:        

 محاربة الفساد:-ح

 ا يف ذلك اإلبتزاز والرشوة.يتعُت على ادلنظمات أف تعمل على زلاربة كافة أشكاؿ الفساد، دبالمبدأ العاشر:  

 

                                                           

 .233،232عبد الرزاؽ موالي خلضر، حسُت شنيٍت، مرجع سبق ذكره، ص  1  
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 أبعاد المسؤولية اإلجتماعية للمنظمات: -4

أربعة أبعاد ومكونات للمسؤولية اإلجتماعية، ىي: البعد االقتصادي، البعد القانوين،  Carroll حدد كاروؿ   
 : 1البعد األخبلقي والبعد اخلَّت، وسيتم فيما يلي توضيح ىذه األبعاد

يشَت البعد اإلقتصادي إذل أف قطاع األعماؿ عليو إلتزاـ بأف يكوف منتجا ومرحبا، ويليب البعد اإلقتصادي: -1
احلاجات اإلستهبلكية للمجتمع، ويستند البعد اإلقتصادي للمسؤولية اإلجتماعية إذل مبادئ ادلنافسة والتطور 

العادلة اليت تدعو إذل منع  التكنولوجي، ويشتمل على رلموعة من عناصر ادلسؤولية اإلجتماعية، منها ادلنافسة
اإلحتكار، وعدـ اإلضرار بادلستهلكُت، وإحًتاـ قواعد ادلنافسة، وعدـ إحلاؽ الضرر بادلنافسُت، ويعتمد ظلط 
ادلسؤولية االقتصادية على وجهة النظر اليت تركز فيها منظمات األعماؿ على ىدؼ تعظيم الربح، وأف ادلساعلات 

 تج عرضية للبعد اإلقتصادي.اإلجتماعية ال تعدو كوهنا نوا

يتمثل البعد القانوين يف تلك القوانُت والتشريعات اليت ربددىا الدولة، واليت تلـز قطاع البعد القانوني: -9
األعماؿ بادلسؤولية اإلجتماعية يف  العديد من اجملاالت مثل ضباية البيئة، وضباية ادلستهلك، وادلشاركة يف حل 

األضرار وادلشكبلت اليت تتسبب فيها منظمات األعماؿ من خبلؿ شلارستها ألعماذلا، مشكبلت اجملتمع، ومعاجلة 
واليت تسببت بتلوث البيئة، والناذبة عن سللفات ادلصانع اليت تلقى يف األهنار والبحار، وما ؽلكن أف تسببو من 

نات والسيارات وادلنتجات القضاء على الكائنات البحرية، إضافة للضوضاء الناذبة عن األصوات العالية للماكي
التكنولوجية واليت تسبب اإلزعاج وادلرض للناس، وكذلك ما يصدر عن تلك ادلصانع من دخاف يعمل على تلويث 

 اذلواء.

وهتتم ادلسؤولية األخبلقية دلنظمات األعماؿ بالقياـ  دبا ىو صحيح وعادؿ، وذبنب الضرر البعد األخالقي: -3
اؾ ادلنظمة للمبادئ ادلتفق عليها واليت ربدد الصح واخلطأ عند توجيهها ألعماذلا، لآلخرين، كما تتضمن عدـ إنته

ومن أجل أف تلتـز منظمات األعماؿ بادلسؤولية اإلجتماعية بشكل كبَت فإف عليها أف تعطي األولوية للسلوؾ 
ماعية، وإحًتاـ حقوؽ اإلنساف، األخبلقي وتستند ادلسؤولية األخبلقية إذل ادلبادئ وادلعايَت األخبلقية، والقيم اإلجت

 والعادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع. 

                                                           
 .214 ،212ص:  ،ناصر جرادات، مرجع سبق ذكره، ص  1
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يرتبط البعد اخلَّت أو اإلنساين دببدأ تطوير نوعية احلياة بشكل عاـ، كما يرتبط البعد الخّير)اإلنساني( : -4
أف يشارؾ اجملتمع دبساعلة قطاع األعماؿ يف حل مشاكل اجملتمع بإعتباره جزءا منو، ويتوجب على قطاع األعماؿ 

يف مناسباتو الوطنية وأعياده من جهة، وادلشاركة يف النكبات واحلوادث اليت تصيب اجملتمع؛ كالزالزؿ والرباكُت، 
وحل مشكبلت الفقر والبطالة، وتقدًن اخلدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية، ورعاية دور األيتاـ ودور 

 .ادلسنُت، واحملافظة على البيئة

 :Carroll ؽلكننا توضيح أبعاد ادلسؤولية اإلجتماعية يف الشكل اآليت ذلـر 

 (: أبعاد المسؤولية اإلجتماعية.1-1الشكل)                             

 
دار احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة األوذل، عماف،  نظاـ موسى سويداف، التسويق ادلعاصر،المصدر: 

 .404، ص2010األردف،
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 : ISO 26000 معيار المسؤولية اإلجتماعية -5

 :1كمايلي  ISO 26000  ؽلكننا التطرؽ إذل معيار ادلسؤولية االجتماعية   

لتصبح أداة تنظيمية للمسؤولية اإلجتماعية للمنظمات حيث تقدـ اخلطوط   ISO 26000جاءت مواصفة 
التوجيهية  دلساعدة ادلنظمات للمساعلة يف التنمية ادلستدامة وصحة ورفاىية اجملتمع، كما هتدؼ ىذه ادلواصفة 

 لتعزيز ادلفهـو ادلشًتؾ حوؿ نطاؽ ادلسؤولية اإلجتماعية. 

تشكيل الطابع الرمسي دلسألة ادلسؤولية اإلجتماعية وذلك بطريقة  ىو ISO 26000أما اذلدؼ األساسي من 
تتكي  مع صبيع أنواع ادلنظمات والشركات دوف ربديد احلجم والنشاط، كما أهنا ترتكز على رلموعة من ادلبادئ 

 األساسية وىي كالتارل:

  مسؤولية اإلفصاح على التقارير؛-

 الشفافية؛-

 السلوؾ األخبلقي؛-

 أصحاب ادلصلحة؛ تلبية مصاحل-

 مبدأ ادلساواة؛-

 ادلعايَت الدولية؛-

 حقوؽ اإلنساف.-

 للمسؤولية اإلجتماعية: ISO 26000أىداف وغايات مواصفة  -6

فإهنا ترجو منها تصور واقع وأداء ISO 26000 إف ادلنظمة الدولية للتقييس من خبلؿ إعدادىا للمواصفة        
ادلسؤولية اإلجتماعية والذي يؤثر على ميزهتا التنافسية، مسعتها، زبائنها، القدرة على ادلنظمات عند أخذىا دبفهـو 

 :1وذلك من خبلؿ جذب وإبقاء ادلوارد البشرية العاملة هبا، عمبلئها واجملتمع الذي تعمل فيو....اخل،

                                                           
1
 Françoise de BRY ,Jacques IGALENS, Jean-Marie PERETTI, Ethique et responsabilité Sociale, Edition 

management & Société, Paris, 2010, P P :165,166. 
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الثقافية واإلجتماعية  مساعدة ادلنظمات يف سلاطبة مسؤولياهتا اإلجتماعية ويف ذات الوقت إحًتاـ اإلختبلفات-
 والبيئية والقانونية وظروؼ التنمية اإلقتصادية.

توفَت ادلوجهات العملية ذات اإلرتباط غلعل ادلسؤولية اإلجتماعية قابلة للتطبيق العملي من أجل التحديد والربط -
 ولية اإلجتماعية.مع القطاعات ادلستفيدة وتعزيز مصداقية التقارير وادلطالبات ادلرفوعة وادلتعلقة بادلسؤ 

 التشديد على نتائج األداء والتحسُت.-

 زيادة الثقة واإلرتياح للمنظمات مع عمبلئها واجلهات ذات الصلة.-

 التجانس مع الوثائق واإلتفاقيات والصكوؾ الدولية ومواصفات االيزو القائمة.-

 .هباتوسيع قاعدة التوعية والتحسيس كة يف رلاؿ ادلسؤولية اإلجتماعية و تشجيع ادلصطلحات ادلشًت -

بناء قاعدة مًتابطة زلليا وعادليا للشراكة وادلساعلة يف الرأي والعمل ليس يف حقل ادلسؤولية اإلجتماعية وحدىا -
 وإظلا يف كل رلاالت احلياة.

 نيا ومستقبليا.احلفاظ على سبلمة اإلنساف واحليواف والنبات والبيئة وضباية الكوف من عواقب األفعاؿ الضارة آ-

اإلرتكاز على إنفاذ معاىدات حقوؽ اإلنساف بدرجاهتا ادلتفاوتة، بدءا من احلقوؽ األساسية مث الفرعية مث -
 احلقوؽ الكلية للكوف والطبيعة.

تنشيط الوعي بادلسؤولية و  إعتبار كل قضايا التنمية ادلستدامة كمكوف أصيل دلواصفة ادلسؤولية اإلجتماعية.-
 ليشمل صبيع قطاعات اجملتمع ادلدين إبتداءا من اجملتمعات القاعدية وإنتهاءا دبتخذي القرار.اإلجتماعية 

اإلستفادة من األدياف وكرًن ادلعتقدات لتشييد منظومة أخبلقية ربث على ثقافة ادلسؤولية اإلجتماعية عمبل بقوؿ -
 .الرسوؿ الكرًن صلى اهلل عليو وسلم:"كلكم راع وكلكم مسؤوؿ عن رعيتو"

إبتكار وإبداع الوسائل ادلناسبة جلعل قضايا ادلسؤولية اإلجتماعية جزء ال يتجزأ من الربامج التعليمية والتثقيفية -
 وادلنربية وبرامج البحث العلمي واإلجتماعي.

                                                                                                                                                                                     

 forums.ewaaan.com/t138995.html  2016/01/12، على ادلوقع:   2013جتماعية( )ادلسؤولية اإل iso 2600ادلواصفة  1 
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 المبحث الثاني: البعد اإلستراتيجي للمسؤولية اإلجتماعية في المنظمات.
 تمهيد:

من خبلؿ ما  إف قياـ ادلنظمات بتبٍت فلسفة ادلسؤولية اإلجتماعية غلعلها ادلستفيد األوؿ من جرّاء ىذا اإللتزاـ    
تدره من مزايا تدعم قدرهتا التنافسية وتعزز من ريادهتا يف األسواؽ من خبلؿ ادلساعلة يف ربقيق رفاىية اجملتمع 

ذلك سينمي درجة الرضا لدى األفراد العاملُت لديها، وربسُت  الذي سيعزز من مسعتها وعبلقتها التجارية كما أف
العبلقة مع أصحاب ادلصاحل واالستماع آلراء ووجهات نظر اجلمهور وصباعات الضغط، لدى أصبحت ادلسؤولية 
اإلجتماعية شعارا ترفعو ادلنظمات اإلقتصادية الناجحة والرائدة من خبلؿ بذؿ الكثَت من اجلهود لئلىتماـ هبذا 

، وإدماجو ضمن متطلبات أدائها شلا يستوجب إدراجو ضمن أولوياهتا القصوى وعلى كافة مستوياهتا ا دلفهـو
 اإلدارية.

 المطلب األول: اإلدارة بالمسؤولية اإلجتماعية في المنظمات.

 إعتماد المسؤولية اإلجتماعية في إدارة المنظمات: -1

 جتماعية:درجات إستجابة منظمات األعمال للمسؤولية اإل-1.1

تتفاوت إستجابة  منظمات األعماؿ حوؿ ادلسؤولية اإلجتماعية من منظمة إذل أخرى تبعا لعدد من         
 :1العوامل،حيث ؽلكننا رصد تلك اإلستجابة مابُت ادلنخفضة والعالية من خبلؿ ادلداخل األربعة األساسية التالية

  :منظمتها بادلسؤولية اإلجتماعية إذباه اجملتمع، فهي  إف مثل ىذه اإلدارة ترفض إلتزاـاإلدارة الخانقة
وإظلا تقـو بأعماؿ غَت أخبلقية ويرفضها اجملتمع، حيث أف ىػّمها الوحيد ىو صبع  ،الترفض وحسب

 وربصيل العوائد مهما كاف الثمن، وما التداوؿ والًتويج لسلع شلنوعة إال مثاؿ سافر عن ذلك ادلنهج.
 :تلتـز باحلد األدىن من ادلسؤولية والذي تفرضو   ىذه اإلدارة ذبعل منظمتهاإف مثل  اإلدارة المكتفية

عليها القوانُت وال أكثر، حيث تنظر دلنظمة األعماؿ بأف عليها ربقيق العوائد واألرباح وليس ذلا شأف دبا 
 سوى ذلك.

                                                           
دلسؤولية بن جيمة مرًن، بن جيمة نصَتة، ادلسؤولية االجتماعية وأخبلقيات اإلدارة، حبث مقدـ يف ادللتقى الدورل الثالث حوؿ: منظمات األعماؿ وا 1

  .7، ص2012فيفَتي  15-14االجتماعية، جامعة بشار، يومي 
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 :لى ذلك عندما يطلب منها تقـو إدارة ىذه ادلنظمات باإللتزاـ دبا تطلبو القوانُت وتزيد ع اإلدارة المعاونة
 بعض تلك ادلساعلات كإدارة معاونة.

 :تقـو إدارة ىذه ادلنظمات على اإلستجابة اإلجتماعية اإلغلابية العالية لكل متطلبات   اإلدارة الفاعلة
ادلسؤولية اإلجتماعية، وربمل كل األطراؼ ذات العبلقة بادلنظمة على ادلساعلة من خبلؿ منظمتها يف 

 اجملتمع، إهنا تنظر إذل ادلنظمة بأهنا مواطن صاحل يف رلتمعها. خدمة وتنمية
 غلدر بنا اإلشارة ىنا إذل أف الدراسة اليت نقـو هبا تستهدؼ أساسا مثل ىذه اإلدارات يف ادلنظمات )الفاعلة(. 

 تطبيق المسؤولية اإلجتماعية في إدارة المنظمات: -9.1

 إف اإلدارة بادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمات نعٍت هبا إدماج ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمات بشكل عرضي      
Transversale  يف كل عملية تسيَت ادلنظمات، وىذا يعٍت أف صلعل من مدخل ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمات

دلختل  األنشطة اليومية اليت تقـو هبا ادلنظمات، ىذا يعٍت ليس فقط أف ادلدخل  Régulationأداة ضبط 
األخبلقي يورل أعلية لؤلبعاد األخبلقية اذباه ادلساعلُت واألجراء وادلستهلكُت وإظلا يشكل حيزا ىاما يف اإلسًتاتيجية 

ئمة ومستمرة، دبا يدعم إستمراريتها ادلعتمدة من قبل ادلنظمة واليت تسمح ذلا باحملافظة وتطوير عبلقات ثقة دا
وتواجدىا، حيث يستوجب ذلك وضع كل العمليات اليت تقـو هبا ادلنظمة يف احملك أو ادليزاف اإلجتماعي، ىذه 
العملية تتمحور حوؿ الوقوؼ على أثارىا التنظيمية على مستوى اذليكل التنظيمي للمنظمة من خبلؿ التفاعل بُت 

اإلنتاج، التوزيع.....(. وادلمارسات اإلدارية على مستوى ادلوارد البشرية وعملية  سلتل  الوظائ  )التموين،
اإلتصاؿ والتسويق الداخلي و اخلارجي، باإلضافة إذل احلوار اإلجتماعي وتقييم األداء....   كما غلدر اإلشارة إذل 

عايَت اليت ربكم مثل ىذه ادلبادرات أف إعتماد ادلسؤولية اإلجتماعية يف إدارة ادلنظمات، تتطلب أوال  توحيد ادل
وإسناد مهمة تطبيقها إذل موظفُت سلتصُت يف ادلنظمة بعيدا عن قسم التسويق، حيث تعمل على وضع 
إسًتاتيجيات شاملة بناء على دراسات وأحباث تتناوؿ كل شرػلة إجتماعية وقطاع إقتصادي على حدا، وؽلثل 

منظومة ادلسؤولية اإلجتماعية، وىو حباجة إذل حبث أوسع ودراسة  اجلانب األخبلقي عنصرا ىاما يف صدؽ وثبات
 .1معمقة إلدراؾ مفهـو تلك ادلسؤولية

                                                           
  .43، 42عبد الوىاب سويسي، ادلرجع السابق،  1
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لتزامها بادلعايَت الثبلث إجتماعية على دلسؤولية اإلاقيامها بدورىا يف  عنديعتمد صلاح منظمات األعماؿ  حيث   
 :1التالية

ادلنظمة البيئة الداخلية )ادلوارد البشرية( والبيئة اخلارجية )أفراد معيار اإلحًتاـ وادلسؤولية وذلك على أف ربًـت -
 اجملتمع(.

 دعم اجملتمع الذي تنشط فيو ومساندتو.-

توافق ادلنتج الذي تقدمو ادلنظمة للمجتمع مع البيئة أو عن بذباه البيئة إما يكوف إضباية البيئة حيث أف اإللتزاـ -
 يئية.ادلشاكل البسلتل  ة وػلسن الظروؼ البيئية يف اجملتمع وادلساعلة يف معاجلة طريق ادلبادرة بتقدًن ما ؼلدـ البيئ

 :نظماتقضايا المسؤولية اإلجتماعية للم-9

البد على منظمات األعماؿ ادلسؤولة إجتماعيا أف تقـو بتجسيد برامج إجتماعية اليت سبس رلموعة من     
كربى تضمها قضايا ادلسؤولية اإلجتماعية: البيئة الطبيعية، أربع فئات  ( 1-1) القضايا، ويلخص اجلدوؿ رقم

 :2حركة ضباية ادلستهلك، التنوع، والعبلقات اإلجتماعية

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 378لوىاب بن بريكة، مرجع سبق ذكره، ص علي فبلح الزعيب، عبد ا 1
 . 408نظاـ موسى سويداف، التسويق ادلعاصر، مرجع سبق ذكره،ص 2
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 (: قضايا المسؤولية اإلجتماعية.1-1الجدول)                                   
 اإلىتمامات اإلجتماعية الكبرى الوصف الموضوع

 
 

 البيئة الطبيعية

إصرار ادلستهلكُت ليس فقط على 
جودة احلياة، بل أيضا على بيئة صحية 
حبيث يتمكنوف من احملافظة على معايَت 

 عالية حلياهتم. 

 
احملافظة، وتلوث ادلاء، وتلوث 

 اذلواء، تلوث األرض.

 
 حركة ضباية ادلستهلك

األنشطة اليت يقـو هبا أفراد، أو 
صباعات، أو مؤسسات مستقلة حلماية 

 حقوقهم كمستهلكُت.

 
حق األماف، وحق العلم، وحق 

 اإلختيار، وحق الكبلـ.
 
 

 التنوع

ضغط ادلوظفُت وادلستهلكُت لئلعًتاؼ 
بشكل أكرب دبواضيع التنوع الديػمغرافػي 
والتنوع يف أظلاط احلياة، واليت تزداد 
أعليتها يف ادلؤسسات بينما يزداد التنوع 
 يف القوى العاملة والسكاف عموما.

 
توفر فرص متساوية للتوظي ، 
والدمج، وتقدير كيفية مساعلة 

 الفروؽ يف النجاح.

 
 العبلقات اإلجتماعية

يريد اجملتمع من ادلسوقُت أف يساعلوا يف 
رفاىيتو، ويرغبوف يف معرفة ما يفعلو 
ادلسوقوف للمساعدة يف حل ادلشاكل 

 اإلجتماعية.

مواضيع ادلساواة، واألفراد األقل 
تمع، والصحة حظا يف اجمل

والسبلمة، والتعليم والرفاىية 
 العامة.

 .408ص نظاـ موسى سويداف، التسويق ادلعاصر، مرجع سبق ذكره،المصدر: 
 أبعاد اإلدارة بالمسؤولية اإلجتماعية للمنظمات: -3

  :1تستوجب اإلدارة بادلسؤولية اإلجتماعية يف ادلنظمات اإلىتماـ باألبعاد التالية    

  :وتتمثل يف كيفية التساؤؿ حوؿ إىتمامات سلتل  األطراؼ، الفوائد ادلرجوة، ومستوى األطراف المعنية
 الرشادة.

                                                           
1
 .43عبد الوىاب سويسي، اإلدارة بادلسؤولية االجتماعية كمدخل حلماية ادلستهلك: الوجو اخلفي للتسويق، ادلرجع السابق، ص  
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  :التدقيق يف خصوصيات اإلطار الداخلي واخلارجي للمنظمة كما ىو معموؿ بو يف أي مشروع اإلطار
وانب ادلنظمات بثقافاهتا يتعلق بالقياـ بتغيَت تنظيمي حيث تستهدؼ ادلسؤولية اإلجتماعية  صبيع ج

  وطرؽ تشغيلها وسلتل  الرىانات اليت تعمل يف إطارىا.
  :يصعب ذبسيد ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمات بالوسائل النمطية، بل غلب النظر إليها كعملية العملية

 متكاملة مثل عملية التغيَت التنظيمي اليت بإعتمادىا سبتد على صبيع مكونات ادلنظمة.
 ويؤخذ ىذا البعد يف إطار التنمية ادلستدامة وكيفية النظر إلدارة الشعوب، وتقـو اإلشكالية : المحتوى

حوؿ األعماؿ القصرية وعمالة األطفاؿ باإلضافة للعماؿ داخل ادلؤسسة أو العماؿ بشكل غَت مباشر، 
ل من ربرشات كذلك نوعية العمل قواعد النظافة واألماف يف العمل، كذلك ما ؽلكن أف يتعرض لو العم

أخبلقية وتعس  يف إستعماؿ السلطة، ىذا ما يتطلب القياـ بتشخيص تنظيمي حملاولة فهم بروز 
تشنجات ؽلكن أف تعرض ادلنظمة إذل شلل تنظيمي، األمر الذي يتطلب التدخل العاجل إلعادة تنظيم 

ة للتفاعبلت اإلجتماعية العمل وتوزيع ادلهاـ وادلسؤوليات وتوصي  للوظائ  ومنو احلد من الصور السلبي
 داخل ادلنظمة.

 إتجاىات المسؤولية اإلجتماعية للمنظمات:-4

 :1ؽلكن للمسؤولية اإلجتماعية للمنظمات أف تنشر من خبلؿ ثبلثة اذباىات كاآليت    

  :يف الدوؿ اليت تكوف فيها احلوار لقي ىذا االذباه الكثَت من اإلىتماـ المساىمة المجتمعية التطوعية
حديثا نسبيا، ومن ادلمكن أف يتضمن ذلك اذلبات اخلَتية وبرامج  نظماتجتماعية للمادلسؤولية اإلحوؿ 

ستثمارات اجملتمعية طويلة ادلدى يف الصحة أو التعليم أو ادلبادرات األخرى ذات ادلردود التطوع واإل
 اجملتمعي.

 رؤية وقيادة األفراد  فيف كثَت من األحياف تكو لعمليات الجوىرية لألعمال وسلسلة القيمة: ا
. وتستطيع أي منظمة من خبلؿ نظماتجتماعية للموادلنظمات الوسيطة ضرورية إلدخاؿ ادلسؤولية اإل

ومن من خبلؿ ربسُت الظروؼ واألوضاع وتعظيم فرص التنمية ادلهنية.  العاملُت لديهاالتفاعل النشط مع 
                                                           

1
حبث على  ،15، 14ص االجتماعية للقطاع اخلاص ودورىا يف التنمية ادلستدامة للمملكة العربية السعودية،حسُت عبد ادلطلب األسرج، ادلسؤولية  
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ذات التأثَت السليب على البيئة.وتستطيع  ستهبلؾ الطاقة وادلخلفاتإتطبيق إجراءات لتقليل مت يتم 
تأثَتاهتا  غَت ادلباشرة عرب ، وذلك من خبلؿ تصاالت مع عمبلئهاصدؽ وسهولة اإل لأف تكف نظماتادل

مساعدة  نظماتحتياجات وبرامج بناء القدرات وتستطيع ادلسلسلة القيمة ومواثيق الشرؼ يف تدبَت اإل
 العمل واحلد من الضرر البيئي. مورديها وموزعيها على ربسُت أداء قوة

  :يؤخذ ىذا اإلذباه على الصعيدين  حشد التأييد المؤسسي وحوار السياسات والبناء المؤسسي
الرؤية وهتيئ  نظماتجتماعية للمعلى الصعيد الداخلي تضع قيادات ادلسؤولية اإلالداخلي واخلارجي، ف

ؿ بُت ادلتطلبات ادلتعارضة لزيادة األرباح و من ربقيق التوازف ادلسؤ  وظفُتادلناخ العاـ الذي ؽلكن ادل
ف كثَتا من رؤساء رلالس اإلدارات وكبار ادلديرين يقودوف مشاركة إوادلبادئ، أما على الصعيد اخلارجي ف

 األعماؿ يف قضايا التنمية دبفهومها األوسع ويؤيدوف ادلبادرات اخلاصة بالصناعة وغَتىا من ادلبادرات.
 العوامل المؤثرة في إتخاذ قرار دعم البرامج اإلجتماعية لمنظمات األعمال:-5

ىناؾ رلموعة من العوامل اليت تدفع منظمات األعماؿ إلزباذ قرار القياـ بدعم ورعاية بعض ادلبادرات اإلجتماعية 
 :1وىي

  :اجلهة ادلسؤولة يف منظمة يتم من خبلؿ ىذا العامل إزباذ قرار دعم أي مشروع خَتي من قبل الشمولية
األعماؿ ما داـ ىو ادلشروع ادلقًتح أمامها حاليا أو ما داـ أنو يعرض ادلنظمة للضغط واإلحلاح من قبل 

 القائمُت عليو لدعمو وسبويلو.
  :وتعٍت أف منظمة األعماؿ تبادر بدعم مشروعا رلتمعيا ما ألنو ؼلف  من وطأة ادلشاكل اليت المعالجة

الشركة األساسية )كدعم مصنع ما دلبادرات زبف  من نتائج التلوث البيئي اليت تولدىا زبلفها عمليات 
 عمليات التصنيع فيو أو عملية التخلص من نفاياتو التصنيعية(.

 :يتمثل ىذا العامل يف أف منظمات األعماؿ تدعم ادلبادرات اإلجتماعية اليت تعزز الوعي أو  المنافسة
تفادة من عمل ادلنظمة من جهة )خدمة إنسانية( وترفع من مستوى األداء القدرة اجملتمعياف على اإلس

التجاري ذلا )تعزيز الوضع التنافسي للمنظمة يف السوؽ( كادلنظمات اليت تساعد العاملُت لديها على 
إقتناء إحتياجاهتم احلياتية ادلكلفة )سيارات مثبل أو مساكن أو منح أكادؽلية أو غَتىا( وتقـو بإسًتجاع 

 مواذلا بإستقطاعات منتظمة من مرتباهتم الشهرية.أ
                                                           

 .4،3،ص2007صادؽ جعفر، حملات من واقع ادلسؤولية االجتماعية للشركات يف شللكة البحرين، مقاؿ منشور، البحرين،   1
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 غالبية لدى حالياً  الشائع ىو( الشموليةم )الدع قرارات من األوؿ النوعيف األخَت البد من اإلشارة إذل أف        
 ببعض سن من مسعتها ػلوالذي  ،الذي تعيش فيو اجملتمع تتبٌت ادلسؤولية اإلجتماعية داخل اليت الكبَتة ادلنظمات

 اإلنساين احلس من هبالة دلنظمةا ػليط( المعالجة) الثاين والنوع القصَت، ادلدى على االغلابية اإلعبلمية ثاراتاإل
 يف طريقتها بسبب ىناؾ أو ىنا سليب أثر من تّولده قد ما تصحيح إذل تسعى أنانية غَت كجهة يصورىاو  اجملتمعي
 بنتائج)اجملتمع وادلنظمة(  الطرفُت على يعود أف فيمكن( التنافسي )الثالث النوع أما فيها، اإلنتاج عمليات إدارة
 يف ادلدى الطويل.  تكوف ما غالباً  وآثار للقياس قابلة

 المطلب الثاني: تدعيم القدرة التنافسية لمنظمات األعمال بفضل المسؤولية اإلجتماعية.

 أىم برامج المسؤولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال:-1

 تقـو منظمات األعماؿ دبجموعة من ادلبادرات اإلجتماعية لصاحل الفئات األساسية من أصحاب ادلصاحل اآلتية: 

 البرامج اإلجتماعية للمنظمات إتجاه العاملين بها:-1.1

 :1ؽلكن رصد أىم ادلساعلات اإلجتماعية اليت تقـو هبا ادلنظمات إذباه العاملُت فيما يلي 

 رورية للموظفُت بالداخل واخلارج.توفَت التدريبات الض-

 القياـ بًتقية ادلوظفُت إعًتافا بقدرات ادلوظفُت وتثمينا جملهوداهتم كما ربقق ذلم الفرص ادلتساوية.-

 العمل بنظاـ احلوافز وادلكافآت البلزمة للعاملُت.-

 توفَت التأمينات اإلجتماعية عن العاملُت.-

 منحهم أجور زلًتمة تليق دبناصبهم.ربسن ادلستوى ادلعيشي للعماؿ من خبلؿ -

 توزيع جزء من األرباح السنوية ادلوزعة على ادلوظفُت. -

 توفَت السكنات الوظيفية أو على األقل مساعدهتم ماديا يف احلصوؿ على سكن مناسب.-

 توفَت الرعاية الصحية والعبلج بادلستشفيات.-
                                                           

 .139شي طارؽ، مرجع سبق ذكره، ص بن خدغلة منص ، را  1
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 والعكس. توفَت النقل للعماؿ من مناطق السكن إذل أماكن العمل-

 تفادي احلوادث بادلنظمة بتوفَت األمن الصناعي والعمل على توفَت بيئة نظيفة خالية من التلوث. -

 البرامج اإلجتماعية للمنظمات إتجاه الزبائن:-9.1

 :1ؽلكن أف نلخص ادلساعلات اإلجتماعية دلنظمات األعماؿ إذباه زبائنها فيما يلي    

 هبدؼ ربديد رغبات ادلستهلكُت وتطلعاهتم.القياـ بدراسات تسويقية معمقة -

 توفَت ادلعلومات البلزمة عن خصائص ادلنتجات وطريقة استخدامها. -

 إتباع سياسة تسعَت تتناسب والقدرة الشرائية للمستهلكُت. -

 تبٍت مفهـو التسويق األخضر وما ػلملو من مزيج تسويقي أخضر.-

 والتغلي . إستعماؿ ادلواد الصحية يف عملييت التعبئة -

 الرد على شكاوي العمبلء واإللتزاـ بتاريخ الضمانات. -

 توفَت خدمات ما بعد البيع.-

 البرامج اإلجتماعية للمنظمات اتجاه الموردين:-3.1

البد على منظمات األعماؿ اإلىتماـ بادلوردين وإحًتاـ مطالبهم ادلشروعة كوهنم  مصدر مهم من مصادر    
موف األساسي ذلا دبختل  حاجياهتا من ادلواد األولية والتجهيزات واألمواؿ من جهة ادلعلومات من جهة، وادل

 :2أخرى، حيث تربطهم عبلقات مصاحل متبادلة، وفيما يلي أىم األنشطة اليت تقـو هبا ادلنظمة إذباه ادلوردين

معهم يف عمليات التوريد  تسديد اإللتزامات والصدؽ يف التعامل مع ىؤالء ادلوردين هبدؼ اإلستمرار يف التعامل-
وخاصة لبعض أنواع ادلواد األولية البلزمة للعمليات اإلنتاجية وبأسعار عادلة ومقبولة للمواد اجملهزة دلنظمات 

 األعماؿ.

                                                           

.139ص ادلرجع السابق،  1  
.140ادلرجع السابق، ص  2  
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 تدريب ادلوردين على سلتل  طرؽ تطوير العمل.-

 إمكانية إشراكهم يف تطوير ادلنتجات والعمليات. -

 ات إتجاه المجتمع )المساىمات العامة(:البرامج اإلجتماعية للمنظم-4.1

ىناؾ العديد من األنشطة اإلجتماعية اليت تقـو هبا ادلنظمات كمسؤولية إجتماعية إذباه اجملتمع الذي تعيش     
 :1فيو تتعلق أساسا بالصحة والسكن وكذا النقل والفئات اخلاصة وغَتىا، من أعلها ما يلي

 تقدًن التربعات للجمعيات اخلَتية وللمؤسسات وادلنظمات غَت احلكومية. - 

 رعاية الفئات اخلاصة يف اجملتمع مثل الطفولة ادلسعفة وادلسنُت وذوي اإلحتياجات اخلاصة.--

 ادلساعلة يف تدعيم اذليئات الصحية.    -

 لتربعات للطلبة احملتاجُت.القياـ دببادرات يف رلاؿ التعليم كإقامة معاىد تعليمية وفنية وا-

 ادلساعلة يف توفَت فرص عمل متكافئة ألفراد اجملتمع. -

 تدعيم األنشطة الرياضية والثقافية وإقامة احلدائق اخلضراء للحفاظ على البيئة.-

 تقدًن ادلساعدات ألفراد اجملتمع يف حالة الكوارث الطبيعية واإلجتماعية.-

 تسديد الضرائب للدولة.-

 البرامج اإلجتماعية للمنظمات إتجاه البيئة:-5.1

إف ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمات إذباه البيئة، واليت يطلق عليها عادة "ادلسؤولية البيئية للمنظمات "يقصد هبا 
قـو هبا تلك ادلساعلات الطوعية واإلجبارية ادللقاة عاتقها إذباه البيئة وربقيق إستدامتها، فمن أىم ادلساعلات اليت ت

 :2منظمات األعماؿ إذباه البيئة صلد

 العمل على تفادي والتقليل من مسببات تلوث اذلواء واألرض وادلياه وإحداث الضوضاء.-
                                                           

.140منص ، راشي طارؽ، مرجع سبق ذكره، ص بن خدغلة 1
  

.141ادلرجع السابق، ص   2  



 .األعمال منظمات في للمزايا خالقة إستراتيجية اإلجتماعية المسؤولية: األول الفصل

 

34 
 

 تقدًن منتجات ذات تصميم أخضر بطريقة تؤدي إذل تقليل ادلخلفات عند تشغيلها.-

 على البيئة. تسيَت النفايات والعمل بنظاـ الرسكلة للتقليل من أثارىا السلبية-

 اإلستخداـ العقبلين للمواد اخلاـ ومنع اإلستخداـ التعسفي ذلا.-

 اإلستغبلؿ الرشيد دلصادر الطاقة.-

 ادلساعلة يف البحث عن الطاقات البديلة النظيفة وإكتشافها.-

 البيولوجي والغابات. ادلبادرة يف سبويل ادلشاريع ادلتعلقة بالبيئة كإنشاء احلدائق واحملميات الطبيعية وضباية التنوع-

 البرامج اإلجتماعية للمنظمات إتجاه حملة األسهم:-6.1

إف مسألة إىتماـ ادلنظمة حبملة األسهم أمر ضروري بإعتبارىم ادلبلؾ أو أصحاب رؤوس األمواؿ الذين     
 :1يما يلييعملوف على تزويد ادلنظمة برأس ادلاؿ الضروري لنشاطها، وتكمن مسؤولية ادلنظمة إذباه ىؤالء ف

 إحًتاـ حقوقهم كمساعلُت وكذا تعظيم قيمة األسهم اليت ؽلتلكوهنا. -

 ضماف ربقيق أقصى ربح شلكن وضباية أصوؿ وشلتلكات ادلنظمة وموجوداهتا.- 

 العمل على زيادة حجم ادلبيعات.-

 األثر اإلجتماعي لمنظمات األعمال:-9

 قياس األثر اإلجتماعي لمنظمات األعمال:-1.9

تعترب عملية قياس األثر اإلجتماعي للمنظمات وادلشاريع التنموية ومعرفة مدى تأثَتىا يف من حوذلا إحدى أىم    
مكونات عملية ربمل ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمات، حيث أف عملية قياس ادلنظمات لقيمتها وتأثَتىا تبدأ 

 :2بطرح األسئلة الصحيحة التالية

                                                           

.141بن خدغلة منص ، راشي طارؽ، مرجع سبق ذكره، ص  1
  

 .9صادؽ جعفر، مرجع سبق ذكره، ص  2
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ون أىمية خاصة لعمل المنظمة )زبائنها الحقيقيون(، وما ىي إحتياجاتهم من ىم الناس الذين يحمل-
 ورغباتهم؟

 كيف نخلق التوافق بين أولــويات المنظمة المالية وأولويات الناس اإلجتماعية؟ -

ما ىي طبيعة النتائج التي يمكن أن تشير إلى مدى سالمة ما تنجزه المنظمة من مبادرات وما تحققو من -
 تأثيرات؟

 ىل تتمكن المنظمة من قياس المردود اإلجتماعي للتأثيرات التي تولدىا مبادراتها المجتمعية؟-

 مؤشرات قياس األداء اإلجتماعي لمنظمات األعمال:-9.9

 :1يتم قياس األداء اإلجتماعي وتقييم ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمات و من خبلؿ أربعة مؤشرات أساسية ىي  

  اإلجتماعي للعاملين بالمنظمة:مؤشر األداء 
يشتمل مؤشر األداء اإلجتماعي للعاملُت بادلنظمة صبيع تكالي  ادلتعلقة بالعاملُت خببلؼ األجر القاعدي     

الذي تقدمو ادلنظمة للعاملُت فيها بغض النظر عن مواقعهم التنظيمية أو نوع أو طبيعة أعماذلم و تقـو ادلنظمة 
لعوامل البلزمة خللق و تعميق حالة الوالء و إنتماء العاملُت كاإلىتماـ حبالتهم الصحية باإللتزاـ بتوفَت كافة ا

ومستوياهتم ادلعيشية وتقدًن التدريبات البلزمة وربسُت أوضاعهم الثقافية و اإلىتماـ دبستقبلهم عند انتهاء فًتة 
 خدماهتم و ما إذل ذلك من اإلىتمامات.

 بيئةمؤشر األداء اإلجتماعي لحماية ال: 
يتعلق مؤشر األداء اإلجتماعي حلماية البيئة بكافة التكالي  اليت تتحملها ادلنظمة حلماية أفراد اجملتمع واحمليط     

الذي تعمل داخل نطاقو اجلغرايف حيث رباوؿ جاىدة رد األضرار عن البيئة احمليطة و ادلتولدة من أنشطتها 
 ة.الصناعية،وغَتىا من القضايا ادلتعلقة بالبيئ

 مؤشر األداء اإلجتماعي للمجتمع : 

                                                           
ت البيئة اقتصاديا-مداخلةمقدـ وىيبة، دور ادلسؤولية االجتماعية دلنشآت األعماؿ يف دعم نظم اإلدارة البيئية لتحقيق التنمية ادلستدامة،  1

 .04/01/2016بتاريخ      ../iefpedia.com / :ادلوقععلى ، حبث منشور 17ص  االجتماعية،وادلسؤولية
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يتعلق مؤشر األداء اإلجتماعي للمجتمع كافة تكالي  اليت ربملتها ادلنظمة يف إطار ادلساعلة يف خدمة اجملتمع     
مشتملة بذلك على التربعات و ادلساعلات للمؤسسات التعليمية و الثقافية و الرياضية و اجلمعيات اخلَتية مث 

 ت يف برامج التعليم و التدريب اإلجتماعي و مشاريع التوعية اإلجتماعية.تكالي  اإلسهاما

 مؤشر األداء اإلجتماعي لتطوير اإلنتاج: 
يتضمن مؤشر األداء اإلجتماعي لتطوير اإلنتاج كافة تكالي  اليت تتحملها ادلنظمة يف سبيل خدمة     

بة على جودة اإلنتاج كذا تكالي  خدمات ادلستهلكُت حيث يتضمن تكالي  البحث و التطوير، تكالي  الرقا
ما بعد البيع و الضمانات وكذا تدريب و تطوير العاملُت إلنتاج منتجات أو تقدًن خدمات  ربقق رضا  

 ادلستهلكُت.

 أىمية قياس التأثير اإلجتماعي لمنظمات األعمال: -3.9
ُت عمليات اإلدارة والتخطيط وتقييم إف قياس منظمات األعماؿ لتأثَتاهتا اإلجتماعية ؽلكنها من ربسّ      

أدائها،كما يعترب قياس التأثَت اإلجتماعي أفضل وسيلة عرض جلذب ادلساعلات والدعم ادلطلوب للمشاريع من 
قبل ادلاضلُت وادلتطوعُت، كما يوضح للمنظمات األثر اإلجتماعي واإلقتصادي والبيئي الذي توّلده يف اجملتمع الذي 

 .1ستوى إدراكها دلدى تأثَت أعماذلا وبرارلها اإلجتماعية واإلنسانيةتعمل فيو ويرفع من م

 المزايا التنافسية التي تكتسبها منظمات األعمال من جراء إلتزامها بالمسؤولية اإلجتماعية:-3

قبل التطرؽ للمزايا التنافسية اليت تكتسبها منظمات األعماؿ من خبلؿ تبنيها للمسؤولية اإلجتماعية سوؼ نتطرؽ 
 دلاىية ادليزة التنافسية كاآليت:

 مفهوم الميزة التنافسية:-1.3

تعددت ادلفاىيم ادلتعلقة بادليزة التنافسية، حيث ؽلكن تعريفها على أهنا تلك اليت تنشأ دبجرد توصل ادلنظمة إذل 
ا إكتشاؼ طرؽ جديدة أكثر فعالية من تلك ادلستعملة من قبل ادلنافسُت، حيث يكوف دبقدورىا ذبسيد ىذ

 .2اإلكتشاؼ ميدانيا، ودبعٌت أخر دبجرد إحداث عملية إبداع دبفهومو الواسع

                                                           
  .9صادؽ جعفر، مرجع سبق ذكره، ص1

على  ، حبث منشور4ص بن عيشي بشَت، بن عيشي عمار، أثر ادلسؤولية االجتماعية على ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية،  2
 .29/03/2016اريخ بت   conten-ifpedia.com/arab/wp  ادلوقع:
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كما مت تعري  ادلزايا التنافسية على أهنا خاصية معينة أو رلموعة خصائص سبتلكها ادلنظمة وسبيزىا عن غَتىا من 
تتعرض لو أية منظمة ادلنظمات، حبيث ربقق ذلا موقفا قويا إذباه سلتل  األطراؼ، وأف التحدي احلقيقي الذي 

ليس إنتاج أو تقدًن ادلنتجات، بل القدرة على اإلشباع ادلستمر حلاجات ورغبات الزبائن ادلتغَتة. وقد تنامى دور 
الزبائن وأصبح من الصعب فرض ادلنتجات عليو، لذا فإف إغلاد مزايا تنافسية يف ادلنتجات اليت تقدمها ادلنظمة من 

 .1ادة والئهم، ومن مث القدرة على بقاء وإستمرار ادلنظمة يف السوؽشأنو ربقيق رضا الزبائن، وزي

كما ؽلكن تعري  ادليزة التنافسية عل أهنا تلك اخلاصية اليت شلكن أف زبلق من جراء تبٍت منظمات األعماؿ      
 ء واإلستمرار.إلسًتاتيجية أو رلموعة من اإلسًتاتيجيات تكسبها قدرة على ادلنافسة يف السوؽ ما ؽلكنها من البقا

 جذور الميزة التنافسية: -9.3

يتم بناء ادلزايا التنافسية يف منظمات األعماؿ هبدؼ تعظيم األرباح إعتمادا على رلموعة من اإلجراءات اليت تعترب 
 اآليت: (1-9)قاعدة تكوين ادليزة التنافسية للمنظمات، كما ىو موضح يف الشكل

 (: جذور الميزة التنافسية.9-1الشكل)

 

 

 

 

 

 

دراسة حالة شركة زين لبلتصاالت -ادليزة التنافسيةموسى قاسم القريويت وآخروف، دور ادلسؤولية اإلجتماعية يف ربقيق  المصدر:
 .40، ص2014، 01، العدد 41، دراسات العلـو االدارية، اجمللد-اخللوية

                                                           
مقدـ يف ادلؤسبر خالد عطا اهلل الطراونة، زلمد منصور أبو عبد اجلليل، أثر أخبلقيات األعماؿ وادلسؤولية االجتماعية يف ربقيق ادليزة التنافسية، حبث   1

  .31، ص 2013 أفريل 25-23الدورل الثاين لكلية إدارة األعماؿ حوؿ: الفرص االدارية واالقتصادية يف بيئة األعماؿ، جبامعة مؤتة، األردف، فًتة 
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 المزايا التنافسية إلستراتيجية المسؤولية اإلجتماعية في منظمات األعمال:-3.3

أف ينظر اليو يف سياؽ وجهات  إف ظهور ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمات بإعتبارىا قضية تنمية غلب        
النظر ادلتغَتة خلرباء التنمية على أهنا من األىداؼ الرئيسية للتنمية وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك، حيث أصبح 

، حبيث ىناؾ 1إعتبارىا ادلقاـ األوؿ حوؿ النمو اإلقتصادي مع الًتكيز بشكل أكرب على األبعاد اإلجتماعية للتنمية
ؽلكن دلنظمات األعماؿ إكتساهبا من جراء تطبيقها دلفهـو ادلسؤولية اإلجتماعية يف إدارة  العديد من ادلزايا اليت

 أعماذلا واليت تؤثر باإلغلاب على أدائها يف ادلدى الطويل، وفيما يلي رصد ألىم ىذه ادلزايا:

 تعزيز قيمة المنتج والصورة العامة للمنظمة:-1.3.3

اإلجتماعية، ؽلكنها من تقوية مسعتها وتعزيز مكانة منتجاهتا، وىذا ما أكدتو إف إلتزاـ منظمات األعماؿ بادلسؤولية 
 Voice of the Leadersالعديد من الدراسات، حيث أشارت الدراسة الصادرة عن ادلنتدى االقتصادي العادلي  

Survey  نتائج  إذل أف مسعة الشركة تعد من أىم معايَت صلاحها. وتشَت 2003واليت أجريت يف أواخر عاـ
تقريبا شلن  %60شركة عادلية كربى إذل أف  1000مدير يف أكثر من  1500الدراسة اليت مت توزيعها على 

من القيمة السوقية ألسهم ادلنظمات. كما  % 40مشلتهم الدراسة يروف أف السمعة اجليدة ؽلكن أف تسهم بنحو 
ح واألداء اجليد، وذلك وفقا لدراسة األداء اخلاص تسهم السمعة اجليدة يف قدرة ادلنظمة على مواصلة ربقيق األربا 

باإلضافة إذل ذلك فقد   خبلؿ الثمانينات والتسعينات من القرف ادلاضي. Fortuneبأل  شركة اليت صدرت عن 
أشارت نفس الدراسة إذل أنو حىت يف البيئات اليت ال يستطيع فيها أصحاب ادلنفعة اخلارجيُت تقدير مسعة ادلنظمة 
بصورة مباشرة، فإف أداء ادلنظمة يظل متأثرا هبا. والنظرية اإلقتصادية تضرب مثبل جيدا يف ىذا الشأف، وىو أنو يف 

سباثل ادلعلومات عدـ كفاية ادلعلومات ادلقدمة للعمبلء عن ادلنتج، فإف السمعة اجليدة ال األسواؽ اليت تتسم بعدـ 
تسمح للمنظمات بإجتذاب عمبلء جدد فحسب، بل واإلحتفاظ كذلك بالعمبلء احلاليُت، كما أنو يف البيئات 

م يستطيعوف اإلعتماد على اليت ال يكوف ادلستهلكُت فيها على علم جبودة ادلنتج أو ادلواصفات األخرى لو، فإهن
الثقة يف مكانة ادلنظمة وتارؼلها. فإذا كانت ادلنظمة تقدـ سلعا جيدة وتفي بتعهداهتا يف ادلاضي، فسوؼ يكوف 
لذلك أثرا إغلابيا على قرارات الشراء اليت يتخذىا ادلستهلكوف والعكس صحيح إذا ما كانت ادلنظمة معروفة 

ن الدراسات إذل أف العمبلء يقدروف قيمة الثقة يف ادلنظمات ويبدوف وتشَت العديد م باستغبلؿ عمبلئها.
إستعدادىم لدفع مبلغ إضايف مقابل األمانة واإللتزاـ بالتعهدات. وؽلكن إدراؾ مدى إىتماـ العمبلء دبكانة 

                                                           
1
 RHYS JENKINS, Globalization,corporate social responsibity and proverty, International affairs 81, 3, p :529 . 
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ذلك ادلنظمات من ادلبالغ الضخمة اليت تنفقها ىذه ادلنظمات ليس على بناء مسعة جيدة فحسب، بل واألىم من 
 .1من أجل احلفاظ على ىذه السمعة

 زيادة فرص تحصيل المنظمة على رؤوس األموال: -9.3.3

ستساىم يف ربسُت وضعها يف أسواؽ  جتماعيا،إإف السمعة اجليدة اليت ربظى هبا منظمات األعماؿ ادلسؤولة 
تكالي  من  واؿ وتقليلجتماعيا ستقـو جبذب ادلزيد من األمإقًتاض، فمن ادلؤكد أف ادلنظمات ادلسؤولة اإل
 أف فكرة علىيقـو   جتماعًياإ ادلسؤولة ستثماراتاإل مفهـو قًتاض يف سبيل تطبيق برارلها، حيث أفاإل

 لذلك جتماعيةادلساعلة اإل ميزة على بل ادلستثمر، ىتماماتإو  حتياجاتإ على بناء فقط تتم ال االستثمارات
 ىؤالء يبدى كما ادلنظمات ألنشطة جتماعيةاإل باآلثار ادلاليُت واحملللُت ادلستثمرين ىتماـإ زدادإ وقد. ستثماراإل

 آليات دعم يف ىاًما دورًا ادلسؤولة تنظماادل تلعب كما. ادلسؤولة تدلنظماا يف ستثمارلئل ستعدادىمإادلستثمرين 
 شأنو من الذي األمر وىو اإلدارة، رللس وإشراؼ ادلستقلة، وادلراجعة الشفافية،: ومنها منظماتلل الرشيدة اإلدارة
 ادلسؤولة نظماتادل بُت رتباطإ وجود على قتصاداإل خرباء أكد كما. أمانًا أكثر ستثماراتاإل جعل يف يسهم أف

 القروض ؽلنحوف حيث للمقرضُت بالنسبة قيمتو لو أمر السمعة أف القوؿ، ورلمل. القروض على الفائدة وسعر
 .2ادلالية مواردىم إدارة يف مسؤوليتهم ويتحملوف السداد يف يتعثروف ال الذين للمقًتضُت أقل بفائدة

 :مرتفعة معنوية روحعالية و  لتزامإ ودرجةجذب اليد العاملة ذات كفاءة  -3.3.3
ستتمكن منظمات األعماؿ من ربسُت مكانتها داخليا من جراء إلتزامها بادلسؤولية اإلجتماعية، حيث أف     

 اليت الدراسات إليو أشارتذلك سيمكنها من إجتذاب اليد العاملة ذات مهارات عالية  واحملافظة عليها، وىذا ما 
 بعد الوظيفة يف يفكروف ، عندما اجلامعيُت بلبالط أف إذل اخلاصة، الدولية البحثية ادلعاىد ىحدإ ت هباقام

، عادة ما  جتماعيةاإل ادلسؤولية ناحية من جيدة بسمعة تتمتع ادلنظمات يف للعمل سعًيا أكثر يكونوف دراستهم
 أف كما. للمسؤولية اإلجتماعية فعالة برامج تطبق اليت نظماتادل لدى للعاملُت ادلعنوية الروح رتفاعإ يتم مبلحظة

 العاملُت ومفاوضات عبلقات ربكم اليت الدوافع يغَت ؽلكن أف دلنظمةا داخل نفتاحواإل الشفافية مستوى رتفاعإ
 .3والتفاىم التعاوف من ادلزيد ػلكمها حبيث العمالية النقابات

                                                           
 . 240عبد الرزاؽ موالي خلضر، حسُت شنيٍت، مرجع سبق ذكره، ص  1

.240 ادلرجع السابق، ص  2  
3 .241 ادلرجع السابق، ص
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 :الفّعالة والتكلفة التشغيلية الكفاءة تحسين -4.3.3

 خاصة ،جتماعيةاإل ادلسؤولية ألنشطة مضافة كقيمة التشغيلية الكفاءة ىناؾ العديد من منظمات األعماؿ تضع
 – لنا بالنسبة االستدامة إف "الشركات ىذه إحدى قالتحيث  البلتينية، وأمريكا والياباف آسيا يف تعمل اليت تلك
 الضارة البيئية التأثَتات من احلد و الطبيعية، للموارد األمثل ستخداـواإل الطاقة، توفَت تعٍت – عمبلئنا ولكل
 يف اجملتمعات بنا مرحب ضلن لذلك أعماؿ؛ من بو نقـو ما كل يف إغلايب دور تلعب لذلك وباإلضافة واخلطَتة
سبكن  جتماعيةاإل ادلسؤولية أنشطةكما أف     ". السليم ستثمارواإل للموظفُت جاذبا مقصدا لمثّ ػُون، نعمل هبا اليت

 أقساط طلفاضإ التوظي ، دورات معدؿ طلفاضإ :ادلثاؿ سبيل التكالي ،على يف توفَتمنظمات األعماؿ 
 .1احملاكم أماـ ادلقاضاة نسبة طلفاضإو  والغرامات، العقوبات ألقل التعرض التأمُت،
 : المنظمة وتكاليف مخاطر حجم نخفاضإ -5.3.3
 زبفيض من شأنو إف قياـ منظمات األعماؿ بدورىا اإلجتماعي وبذؿ ادلزيد من اجلهود للحفاظ على البيئة     
 زبف  فأ للمنظمة ؽلكن حيث،  القانوف زبال  اليت ادلنظمات ضد الصادرة األحكاـ وزبفيض الغرامات حجم
إذا الغرامات  ذلذه عرضتها اليت ادلشاكل لتجنب مشًتكة جبهود تقـو أظهرت أهنا ما إذا كبَت حد إذل الغراماتمن 

يتبُت  عندما اخلطأ دلغفرة أكرب استعداد على يكونوف وادلواطنُت. ضدىا قضائية دعاوى رفع نتيجةما تعرضت ذلا 
 أف كما أف اإللتزاـ بادلسؤولية اإلجتماعية ؽلكنو. احلدوث من ادلشكلة دلنع وسعها يف ما كل فعلت نظمةادل أف ذلم
  .2ادلخاطر من الكثَت حدوث نعؽل

  : تحسين الجودة وزيادة اإلنتاجية -6.3.3
 العاملة القوة اجلهود ادلبذولة من خبلؿالتطبيق الفعلي للمسؤولية اإلجتماعية من قبل ادلنظمات من  إف    

عن   وربسُت مستويات اجلودة اإلنتاجية زيادة إذل من شأنو يف غالب األحياف هبا تقـو اليت والربامج والعمليات
 مشاركة وزيادة العمل ظروؼ ربسُت طريق عن والكفاءة الفعالية زيوتعز  األخطاء وقوع معدؿ زبفيضطريق 
 .3القرار صنع يف ادلوظفُت
 : التنظيمية الرقابة تخفيض -7.3.3

                                                           
 . 241ص ،بق اسالرجع ادل  1
 .241عبد الرزاؽ موالي خلضر، حسُت شنيٍت، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .241ادلرجع السابق، ص  3
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إف منظمات األعماؿ ادلسؤولة إجتماعيا بإمكاهنا اإلستفادة من جانب اذليئات احلكومية الوطنية واحمللية من      
 مناطق أو تغيَت عمل تراخيص علىالتسهيبلت بصفة األفضلية وادلعاملة السريعة عندما تتقدـ بطلبات للحصوؿ 

كرب قدر من حرية التصرؼ، واخلضوع لقدر أقل من كما تستفيد من أاحلكومية. التصاريح من ذلك غَت أو العمل
 .1عمليات التفتيش وادلراسبلت اخلطية

 المساىمة في خلق فرص أعمال جديدة:-8.3.3
إذا ما إلتزمت منظمات األعماؿ بشكل وثيق بادلسؤولية اإلجتماعية، فإف ذلك سيخلق أربعة فرص أعماؿ    

 :2أساسية، حسبما ذكرتو ادلنظمات اليت إطلرطت يف مقاببلت ادلنتدى اإلقتصادي العادلي وىي
 البيئية؛ واخلدمات وادلنتجات التكنولوجيا تطوير-
  صحي؛ حياة ظلط على احلفاظ يف ادلستهلك مطالب تليب جديدة ومنتجات خدمات إنتاج- 
 النامية؛ الدوؿ يف وخباصة الفقراء، للمستهلكُت معقولة بأسعار واخلدمات السلع توفَت-
 .جديدة سوقية آليات ابتكار -

 : ومزدىرة مستقرة وبناء كيانات السوقية الحصةزيادة حجم -9.3.3
مثلما  األعماؿ بادلسؤولية اإلجتماعية واألداء ادلارل على ادلدى الطويل،ىناؾ عبلقة تبادلية بُت إلتزاـ منظمات 

 بسببحيث ػلدث ذلك  العادلي، قتصاداإل ادلنتدى ستقصاءإ مشلهم الذين التنفيذيُت ادلسؤولُت كبارشدد عليها  
 اليت احملدودة احلالية السوؽ توسيع يف فعَّاؿ بشكل التأثَت على قادرة ستكوف النطاؽ واسعة جتماعيةاإل التنمية أف

يف األخَت البد من و   احلصة السوقية على ادلدى الطويل. توسيع وبالتارل الناشئة، األسواؽ يف نظماتادل تواجهها
من جراء تعزيز برامج ادلسؤولية اإلجتماعية كإسًتاتيجية  اإلشارة إذل أف السمعة اجليدة اليت شلكن للمنظمة إكتساهبا

 . 3ضمن نشاطاهتا اإلدارية ىي مصدر ادلزايا التنافسية ادلكتسبة األخرى
 :مفهوم المسؤولية اإلجتماعيةل هامنظمات بلدان أوروبا الشرقية في تبني منظور -4

 :4لمسؤولية اإلجتماعية فيما يليتبنيها ل يفبلداف أوروبا الشرقية ل منظمات األعماؿ منظورؽلكننا رصد      

                                                           
 . 242، حسُت شنيٍت، مرجع سبق ذكره، ص عبد الرزاؽ موالي خلضر1

.243ادلرجع السابق، ص   2  
. 243ادلرجع السابق، ص 3  

حبث يف ادلنظمة العربية دلكافحة الفساد حوؿ: دور القطاع اخلاص يف مسار التنمية  ىدى رزؽ، ادلسؤولية االجتماعية وحوكمة الشركات، ورقة 4
 .237، ص2011سبتمرب 23 -22ادلستدامة وترشيد احلكم  يف األقطار العربية، أياـ 
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إف أىم الدوافع اليت شجعت عددا من بلداف أوروبا الشرقية على تبٍت برامج ادلسؤولية اإلجتماعية، وتشجيع      
قطاع األعماؿ على اإللتزاـ هبا زلاولة ىذه البلداف الػتأىل لئلنضماـ إذل عضوية اإلرباد األورويب، وكانت ادلنظمات 

ربامج وتنفيذىا حيث توصلت ىذه ادلنظمات إذل أف التكلفة ادلرتبطة عابرة القارات ىي األكثر إلتزاما بتبٍت ىذه ال
بربامج ادلسؤولية اإلجتماعية للمنظمات واليت تؤثر يف درجة تنافسيتها يف األجل القصَت، سوؼ تنخفض يف حالة 

تع هبا احلكومة قياـ احلكومات بتوفَت ادلناخ ادلبلئم دلمارسة األعماؿ، كما أنو كلما زادت درجة الشفافية اليت تتم
زادت درجة ثقة ادلنظمات وتأكدت لديها الرغبة يف ربمل مسؤوليتها إذباه اجملتمع الذي تعمل بو. ودعت ىذه 
ادلنظمات إذل أعلية قياـ ىذه احلكومات بتوفَت احلوافز ادلالية لتشجيع ادلنظمات على تطبيق برامج ادلسؤولية 

اف أوروبا الشرقية أعلية الدور الذي تقـو بو احلكومات يف رسم اإلجتماعية، وتؤكد ادلنظمات العاملة يف بلد
السياسة الداعمة يف رلاؿ التنمية ادلستدامة والسياسات التجارية وادلالية، اليت تساىم بشكل كبَت يف توفَت ادلناخ 

 جتماعية.ادلبلئم دلمارسة األعماؿ ورفع درجة تنافسية ىذه ادلنظمات وتشجيعها على اإلطبلع دبسؤوليتها اإل
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 خاتمة الفصل األول: 

من خبلؿ نظمات جتماعية إسًتاتيجية خالقة للمزايا التنافسية يف ادليف األخَت ؽلكن القوؿ أف ادلسؤولية اإل    
عتمادىا كإسًتاتيجية إدارية إ نظماتتعاملها مع أصحاب ادلصاحل وذلك على ادلدى الطويل، بالتارل البد على ادل

جتماعية بإمكانو خلق اجلزائرية منها حيث أف التزامها بادلسؤولية اإل نظماتادلدى لتحسُت أدائها، خاصة ادلبعيدة 
ة اجلزائرية خارج قطاع نظممزايا وإمكانيات تؤىلها لتصدير منتجاهتا يف ادلدى البعيد، حيث بعدما أصبح تدويل ادل

اخلارج ضرورة ملحة وربدي كبَت يف إطار الظروؼ احملروقات خاصة عن طريق التصدير وتطوير تدفقاهتا ضلو 
تفاقيات واإلجراءات ادلتخذة من أجل الشراكة األجنبية مع األطراؼ قتصادية اليت سبر هبا اجلزائر، وكذا اإلاإل

 نضماـ إذل ادلنظمة العادليةاخلارجية فيما يتعلق بالتجارة اخلارجية وادلفاوضات اليت ذبري من أجل اإل
 . OMC للتجارة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثاني
جلزائرية ا جامتعية يف املنظامتتفعيل برامج املسؤولية ال  

 متطلبات التصدير )خارج قطاع احملروقات(. بلوغودورها يف 

 

 

 

 



 

 

ا. يالنظمذتااوأعمذ:احبث ااوأل: ااعواال ااملثرة ا ياتاخذ ارةا ااعصديرةامل

 املطلب األول: ماهية التصدير.

 ختاذ قرار التصدير يف منظمات األعمال.املطلب الثاين: إ

لنظمذتااعمليةااعصديرةا يجصمذعيةاليز اتنذفسيةاداعمةاعقيذمااملحبث ااعثذين ااملسثلعيةااإل
ا.اوأعمذ:

 املسؤولية اإلجتماعية للمنظمات أحد أسس األداء املتميز يف منظمات األعمال.املطلب األول: 

 صدير.متطلبات الت بلوغهاجتماعية للمنظمات يف ثاين: مسامهة برامج املسؤولية اإلاملطلب ال

جصمذعيةاعلمنظمذتالاعدذد اتاخذ جارطذعااحملةلرذتا يااملسثلعيةااإلاملحبث ااعثذع  الارعا
ااجلزائة.

 جتماعية للمنظمات يف اجلزائر.املطلب األول: واقع املسؤولية اإل

 املطلب الثاين: واقع الصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر.                        

 
 

ا

لصطلحبذتاالاغبلدل هذا يااجصمذعيةا يااملنظمذتااجلزائةرةتفوي ابةالجااملسثلعيةااإلا
ااعصديرةا)خذ جارطذعااحملةلرذت(.

 

 اعفد ااعثذين
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 مقدمة الفصل الثاني:

يف ظل السياسة التنموية اؼبتبعة من طرؼ اغبكومة اعبزائرية يف سبيل البحث عن التنويع اإلقتصادي         
والتقليص من مساحة تبعية اإلقتصاد الوطٍت للنفط خاصة بعدما شهده من  إلبفاض مؤخرا، تكثفت جهودىا 

وقات من خالؿ سلسلة من اإلجراءات والسياسات لًتقية حوؿ اإلىتماـ بًتقية الصادرات خارج قطاع احملر 
اؼبنظمات اإلنتاجية إضافة إذل مرافقتها يف البحث عن ـبتلف اإلسًتاتيجيات والسبل اإلدارية اليت من شأهنا 
ربسُت مستويات أدائها وبلوغ متطلبات التصدير وتأىيلها ؼبواجهة التحديات واؼبتعلقة بالتحوؿ كبو إقتصاد السوؽ 

عوؼبة اإلقتصادية وكذا اإلنضماـ إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ومسايرة تطور النظاـ العاؼبي اعبديد، حيث يعد وال
بلوغ اإللتزاـ باؼبسؤولية اإلجتماعية إذباه أصحاب اؼبصاحل أحد ىذه اإلسًتاتيجيات والذي من شأنو اؼبسانبة يف 

 ل من خالؿ اؼبزايا التنافسية الناذبة عن ىذا اإللتزاـ.متطلبات التصدير لدى اؼبنظمات وذلك يف اؼبدى الطوي

 يف اؼبنظمات  وعلى ضوء ما سبق إرتأينا يف ىذا الفصل التطرؽ للنقاط التالية: العوامل اؼبؤثرة يف إزباذ قرار التصدير
ما إرتأينا التطرؽ ك  يف اؼبنظمات التصديرقياـ عملية إضافة إذل إبراز أف اؼبسؤولية اإلجتماعية ميزة تنافسية داعمة ل

 إذل واقع اؼبسؤولية اإلجتماعية يف اؼبنظمات اعبزائرية وكذا واقع صادرات اعبزائر خارج احملروقات.
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 .في منظمات األعمال المبحث األول: العوامل المؤثرة في إتخاد قرار التصدير

 تمهيد:

ت اعبزائرية  الرائدة  يف اإلنتاج خارج قطاع يعد التصدير أحد أىم األىداؼ اليت تسعى إليها اؼبنظما        
احملروقات عن طريق البحث عن ـبتلف اإلسًتاتيجيات واآلليات االدارية اليت من شأهنا ربسُت مستوى أدائها من 
أجل اإلرتقاء والنمو والتطور لبلوغ متطلبات التصدير وإزباذ القرار بشأنو، كوف ىذا األخَت أحد أشكاؿ التدويل 

 اليت من شأهنا التنويع يف موارد الدولة خاصة يف ظل الظروؼ الراىنة.البسيطة 

لذلك ارتأينا يف ىذا اؼببحث التطرؽ إذل ماىية التصدير وإجراءات إزباذ القرار بشأنو، إسًتاتيجيتو وخطواتو    
 وكذا دوافعو وأنبيتو على اؼبستوى الوطٍت.

 المطلب األول: ماىية التصدير.

 تعريف التصدير: -1

 يبكننا التعرؼ على عملية التصدير من خالؿ اؼبفاىيم التالية:    

كلمة التصدير مصطلح كثَت اإلستخداـ من طرؼ منظمات األعماؿ حيث أنو يستعمل عادة عندما يكوف        
بائن ىناؾ عالقة ذبارية مع دوؿ أجنبية، حيث أنو يغطي ؾبموع اؼببيعات من السلع التامة أو قطع الغيار اؼبوجهة لز 

 .1اؼبنظمة أو منظمات تابعة ؽبا

أبسط أشكاؿ الدخوؿ إذل األسواؽ الدولية، ذلك راجع إذل نسبة اؼبخاطرة حيث مت تعريف التصدير على أنو 
القليلة اليت تصاحبو، حيث قد وبدث تصدير اؼبنظمة  بصفة موظبية حسب الفرص اؼبتاحة، وقد وبدث يف حالة 

إستيعاب السوؽ احمللي، ويبكن أف يكوف التصدير بصفة مستمرة، حيث  وجود فائض سلعي يف اؼبنتجات بعد
تقـو اؼبنظمة بالتصدير لدولة معينة أو ؾبموعة من الدوؿ بصفة رئيسية بعد قرار إداري للمنظمة من خالؿ 

 .2إسًتاتيجية تسويقية

                                                           
1
 Charles Croué, marketing international-un consommateur local dans un monde global-, de boeck, 5

éme
 édition, 

Bruxelles, Belgique, 2006, P :128. 
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سواؽ األجنبية، حيث أف ومت تعريفو أيضا على أنو من أسهل الوسائل اليت سبكن اؼبنظمات من إقتحاـ األ      
أغلب اؼبنظمات تقـو بعملية التصدير يف بداياهتا األوذل لدخوؿ العاؼبية مث اللجوء بعد ذلك إذل أحد األشكاؿ 
األخرى، وللقياـ بعملية التصدير البد على اؼبنظمة من تطوير منتجاهتا بشكل يتالءـ وإحتياجات األسواؽ 

األنسب واألحسن بالنسبة للمنظمات الصغَتة واؼبتوسطة وذلك ألنو ال  األجنبية، كما يعترب التصدير الطريقة
 .1يتطلب إستثمارات كبَتة كما يسمح ؽبذه اؼبنظمات بإكتساب اػبربة الدولية الالزمة مع مرور الوقت

 اتلك العملية اليت تقـو هبا منظمات أعماؿ دولة مويف األخَت يبكننا القوؿ بأف عملية التصدير يقصد هبا     
تحقيق تدفقات سلعية وخدماتية إذل دوؿ وأسواؽ تتوفر على إمكانيات وقدرات ومستويات أداء تسمح ؽبا ب واليت

إنطالقا األسواؽ الدولية، وذلك  دخوؿأبسط أشكاؿ  بإعتباره، ىذه العملية مكاسبدولية أخرى بغرض ربقيق 
ليت تتالءـ والسوؽ األجنيب والتغيَت يف ىيكلها ، وإمبا بعض التغَتات البسيطة اةجذري اتيتطلب تغيَت من أنو ال 
  سًتاتيجيات  اؼبطبقة.اإلـبتلف التنظيمي و 

 طرق التصدير:-2

 يبكن للمنظمة أف تقـو بعملية التصدير بإتباع إحدى الطريقتُت:

 التصدير غير المباشر: -1.2

 :2يبكننا ربديده من خالؿ ما يلي     

د اؼبنظمات حديثة العهد بالتصدير، وذلك لقلة نسبة اؼبخاطرة اليت ترافق تعترب ىذه الطريقة شائعة جدا عن    
ىذه الطريقة وقلة اػبربة الدولية ؽبذه اؼبنظمات، حيث تقـو بتعيُت وسطاء دوليُت لديهم اؼبعرفة التامة والكافية 

 بأحواؿ السوؽ األجنيب للقياـ بعملية التصدير نيابة عنها.

 اؼبتوفرين يف السوؽ احمللي للتصدير ما يلي: ومن أىم الوسطاء الدوليُت   

 :التاجر المحلي المصدر 
 يقـو ىذا الوسيط بشراء منتجات منظمة معينة مث يقـو ىو بعملية تصديرىا بغرض ربقيق الربح.   

                                                           
 .190، 189ص:-، ص2008،دار اػبلدونية، الطبعة األوذل، اعبزائر،-مفاىيم وأسس النجاح يف األسواؽ العاؼبية -غوؿ فرحات، التسويق الدورل1
 .89، 88ص-شريف على الصوص، مرجع سبق ذكره، ص 2 
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 :الوكيل المحلي المصدر 
صبيع اغباالت يبحث الوكيل أو السمسار ىنا ىو من يتوذل عملية التصدير مقابل عمولة حيث أف الوكيل يف     

ويتفاوض نيابة عن موكلو ويتقاضى مقابل عملو عمولة زبتلف حسب العقود التجارية بُت الوكيل واؼبوكل ونوع 
 الوكالة.

 :المؤسسات أو المنظمات التعاونية 
م، تتوذل ىذه اؼبؤسسات تنفيذ عملية التصدير نيابة عن اؼبنظمات، حيث تقع بصفة جزئية ربت إدارهتم ورقابته   

  ويعترب ىذا النوع أكثر إستخداما من قبل منتجي السلع األولية كاؼبنتجات الزراعية.

 التصدير المباشر:-2.2

دبوجب ىذه الطريقة تقـو اؼبنظمة بعملياهتا التصديرية بنفسها، حيث يصاحب ىذه الطريقة مستوى خطر     
، ويبكن للتصدير اؼبباشر أف يأخذ ىو األخر عدة عاؿ وإستثمار مارل أعلى، ويف اؼبقابل ترتبط بعائد ؿبتمل أكرب

أشكاؿ، حيث يبكن للمنظمة أف تفتح قسما خاصا بالتصدير يف بلد إقامتها حيث أف ىذا القسم ىو من سيهتم 
بعملية التصدير حصرا، كما يبكنها إقامة فرع ؽبا للتصدير يف اػبارج وىو من سيهتم بتسويق وترويج ونقل 

ذا الفرع أف يقـو دبهاـ مركز عرض ومركز لإلتصاؿ مع اؼبستهلكُت، كما بإمكاهنا إرساؿ البضائع، كما يبكن ؽب
 .  1موظفيها اؼبختصُت يف البيع لفًتة معينة للبحث عن الزبائن

 معلومات التصدير:-3 

عتماد عند إزباذ قرار القياـ بعملية التصدير البد على اؼبنظمات اإلؼباـ دبجموعة من اؼبعلومات هبدؼ اإل     
 عليها يف عمليات التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة لألنشطة اػباصة بعملية التصدير يبكن توضيحها 

 :           2فيما يلي

يف البداية البد من االشارة إذل أف ىناؾ معلومات ذات طابع عاـ واؼبتعلقة بتلك اؼبعلومات عن اؼبؤشرات        
ستهدؼ التصدير إليو هبدؼ ربديد مدى قدرة ىذه األسواؽ على ربقيق األرباح اإلقتصادية العامة يف السوؽ اؼب

                                                           

ص  ،2011الطبعة الثالثة، سوريا، ت(، دار عالء الدين، اعبزء الثاين،اؼبعلوما-البيئة-األسواؽ-فيليب كوتلر، ترصبة مازف نفاع، التسويق )السلوؾ1 
115. 

  .52-51ص:-، ص2011ؿبمود عبد الرزاؽ، االقتصاد اؼبعريف والتصدير، الدار اعبامعية، الطبعة األوذل، االسكندرية، مصر،  2



 .التصدير متطلبات بلوغ في ودورىا الجزائرية المنظمات في اإلجتماعية المسؤولية برامج تفعيلالفصل الثاني: 
 

50 
 

للمصدر يف اؼبدى الطويل، حيث تساعد ىذه اؼبعلومات على القياـ دبراجعات صناعية للمنتج ولألسواؽ التجارية 
تكنولوجيا والتعرؼ على وتقوًن األسواؽ اؼبالية وأسواؽ العمالت واؼبديونية والتضخم واإلذباىات اغبديثة يف ؾباؿ ال

الدولة اؼبستوردة وإذباىاهتا اإلستَتادية، ويبكن اغبصوؿ على ىذه اؼبعلومات عن طريق اجملالت والتقارير اؼبنشورة 
من الدولة أو من اؼبؤسسات العاؼبية اؼبتخصصة، أو من خالؿ األنًتنيت واعبمعيات غَت التجارية ومنظمات ترويج 

 التجارة اغبكومية وغَتىا.

كما البد من توفَت معلومات متعلقة باؼبنتج اؼبراد تصديره ومعرفة تطوراتو يف األسواؽ اؼبختلفة خاصة اؼبنافسة     
منها، وذلك حىت تتمكن اؼبنظمات من بناء إسًتاتيجية متكاملة للقياـ بالتسويق الدورل عن طريق التصدير 

قنوات التوزيع اليت سيتم اإلعتماد عليها، حيث ذلك واؼبتضمنة خصائص اؼبنتج وسياسات التسعَت وطرؽ الًتويج و 
يعكس معرفة كاملة عن البيئة التجارية الدولية ومتطلباهتا وكيفية التعامل معها بطريقة سبكن اؼبنظمات من تعظيم 

 عوائدىا. 

ئقا أماـ  وىنا ذبدر اإلشارة إذل أف تكاليف مثل ىذه البحوث الالزمة لتوفَت ىذه اؼبعلومات قد تشكل عا       
كثَت من الدوؿ النامية ومن مث تعجز عن توفَتىا والقياـ هبا، وىنا تظهر أنبية ودور اؼبنظمات العاؼبية مثل مركز 
التجارة العاؼبي لقيامو بتوفَت عديد من اؼبعلومات اؼبناسبة ووضعها أماـ الدوؿ النامية لإلستفادة منها السيما وأف 

خرباء دوليُت ؽبم القدرة على ربليل إذباىات األسواؽ العاؼبية بطريقة تتيح  ىذه اؼبعلومات يتم إعدادىا من قبل
 للمنظمات اؼبصدرة يف الدوؿ النامية االستفادة من الفرص التجارية اؼبقدمة من األسواؽ التصديرية اؼبستهدفة. 

 مصادر المعلومات عن األسواق الخارجية:-4

عن طريق التصدير، سوؼ ربتاج إذل مصادر توفر ؽبا معلومات عن عندما تتخذ اؼبنظمة قرار تدويل نشاطاهتا    
 :1األسواؽ اؼبستهدفة، وىذه اؼبصادر فبكن أف تكوف

 :ىي أوؿ ما يبدأ بو رجل التسويق للبحث عن البيانات، واليت قد تتوافر يف اؼبنظمة،  ملفات المنظمة
عبهد باإلستناد إذل البيانات اؼبخزنة يف ويؤدي إستعماؿ ىذا اؼبصدر إذل توفَت الكثَت من الوقت واؼباؿ وا

 اغبواسيب اآللية للمنظمة وسهولة إستدعائها.

                                                           
 .280 -275، ص ص1996، القاىرة، مصر، وبي سعيد علي عيد، حبوث التسويق والتصدير، مطابع سجل العرب، الطبعة األوذل 1



 .التصدير متطلبات بلوغ في ودورىا الجزائرية المنظمات في اإلجتماعية المسؤولية برامج تفعيلالفصل الثاني: 
 

51 
 

  :تتوافر ؼبعظم الدوؿ أقساـ التمثيل التجاري بالسفارات باػبارج، وتعترب ىذه التمثيل التجاري الوطني
 األقساـ من أىم مصادر توفَت بيانات عن أسواؽ الدوؿ اؼبتواجدة هبا.

 ىي عبارة عن جهات قد تؤسسها الدوؿ ؼبساعدة رجاؿ األعماؿ دولي الجماعي: مراكز التسويق ال
على النفاذ إذل األسواؽ الدولية وتوفَت اؼبعلومات عنها، وقد تأخذ شكل شركات خاصة توفر معلومات 

 عن األسواؽ اػبارجية دبقابل مادي. 
، تمثلة يف البعثات الدبلوماسية األجنبيةكما ىناؾ مصادر أخرى للمعلومات اػباصة باألسواؽ اػبارجية واؼب      

غرؼ التجارة والصناعة والغرؼ الدولية اؼبشًتكة، اؼبنظمات الدولية واإلقليمية مثل مركز التجارة الدورل، منظمة 
األغذية والزراعة، منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية، صندوؽ النقد الدورل، البنك الدورل....اخل، شركات التجارة 

رجية، البنوؾ والصحف واجملالت، اإلشًتاؾ يف اؼبعارض اػبارجية، الشركات اؼبتخصصة يف حبوث التسويق، اػبا
 البعثات التجارية.

 :في المنظمات المشاكل المتعلقة بالنشاط التصديري-5

ة التصدير عادة ما تتعرض منظمات األعماؿ اؼبصدرة إذل مشاكل عملية وفورية مرتبطة بالتقنيات اؼبركزية لعملي    
 .1واؼبتعلقة بالقاعدة اللوجستية وكذا وسائل الدفع

بالتارل البد على اؼبنظمة من معرفة أىم اؼبشكالت اؼبتعلقة بالنشاط التصديري من اجل ذبنبها وضماف قباح   
ىم عملية التصدير، وخاصة إذا كانت اؼبنظمة يف مرحلة دخوؽبا األوؿ إذل األسواؽ اػبارجية، وفيما يلي عرض أل

 :2ىذه اؼبشاكل

ضعف أو غياب اػبطة اإلسًتاتيجية العامة لتسويق وترويج منتجات وخدمات اؼبنظمة قبل دفعها للخارج بسبب -
 الفشل يف تكوين خربات نوعية عالية أو اإلستفادة من اػبربات اؼبتاحة يف ؾباؿ التصدير.

  أو اؼبوزعُت يف األسواؽ اؼبستهدفة.قلة اإلىتماـ بإختيار الوكالء احملللُت، أو اؼبمثلُت التجاريُت-

 ضعف إلتزاـ اإلدارة العليا للمنظمة يف تلبية إحتياجات األنشطة التصديرية من توفَت اؼبوارد اؼبالية وغَتىا.-

                                                           
1
 Charles Croué, marketing international et mondialisation, de boeck, 1
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 édition, Bruxelles, Belgique,2010, 
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 عدـ إعتماد أسلوب التدرج البطيء يف التصدير حيث يتم التوجو السريع وغَت اؼبنظم إذل أسواؽ ـبتلفة.-

األنشطة التصديرية للمنظمة بسبب إنباؿ األسواؽ احمللية اجملاورة وتأسيس قاعدة عمليات  عدـ اإلىتماـ دبساندة-
 يف ىذه األسواؽ.

إنباؿ جانب ربديث وتطوير منتجات وخدمات اؼبنظمة لكي تكوف أكثر مالءمة لرغبات وإحتياجات -
هلها لإلختالفات يف األذواؽ، اؼبستهلكُت، حيث أف أحيانا تقـو اؼبنظمة بإرساؿ إشارات خاطئة للمستهلكُت عب

 الثقافات والبيئات.

 مشاكل يف تسعَت اؼبنتجات واػبدمات وعدـ اإلىتماـ الكايف خبدمات ما بعد البيع.-

 الفشل يف معاملة اؼبوزعُت الدوليُت على أسس متساوية مع العمالء احملليُت يف األسواؽ اػبارجية. -

شاكل ذات التأثَت السليب على إسًتاتيجية التصدير ىناؾ عناصر كما هبدر اإلشارة بأف إذل جانب ىذه اؼب     
سًتاذبية، حيث أف عدـ اإلىتماـ الكايف هبا أو غياهبا يبكن أف يتحوؿ إذل مشاكل أساسية ومهمة لنجاح ىذه اإل

تعبئة، خطَتة نذكر على سبيل اؼبثاؿ: التسهيالت اللوجستية واليت تعترب من أىم مستلزمات التصدير، التغليف وال
دراسة واضحة ومعمقة حوؿ اإلجراءات الرظبية والضرورية لتنفيذ عملية التصدير سواء يف البلد اؼبصدر أو البلد 

 اؼبصدر لو، فضال عن ضرورة توفَت شبكة معلومات وإتصاالت كفوءة وفعالة حوؿ أسواؽ التصدير.

 المطلب الثاني: إتخاذ قرار التصدير في منظمات األعمال.

 والتصدير عملية في عدة مراحل: المنظمة-1

يبكن اإلشارة يف البداية أف تفكَت اؼبنظمات يف تصدير منتجاهتا البد أف يكوف بعد ريادهتا يف سوقها احمللي    
خاصة ما تعلق بسمعتها وجودة منتجاهتا وإرتفاع رقم أعماؽبا، قباح عالمتها التجارية وإرتفاع حصتها السوقية، 

حظوظها يف النجاح يف األسواؽ الدولية، إال أف عملية تصدير اؼبنظمات ؼبنتجاهتا يكوف حيث أف ذلك سيزيد من 
 كالتارل:( 1-2)يبكن توضيحها يف الشكل  .1يف مراحل
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  (: مراحل إتجاه المنظمة نحو التصدير.1-2الشكل)                   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .15،مرجع سبق ذكره، ص-مفاىيم وأسس النجاح يف األسواؽ العاؼبية-ق الدورلغوؿ فرحات، التسويالمصدر: 

 غير مهتمة بالتصدير نظمةإدارة الم

تقبل طلبية من الخارج ظرفيا لكن ال تقوم بأي مجهود في البحث  نظمةإدارة الم
 )التنقيب(

 المنظمة تستكشف بنشاط إمكانية التصدير

 المنظمة تصدر على أساس الخبرة نحو بلد قريب ثقافيا

 المنظمة تصبح مصدر خبير نحو ىذا البلد

المنظمة تترقب أشكال تدويل التي تسمح لها 
توطن -توطن تجاري-بأكثر تورط وىي: 

 (.JVشراكة) -صناعي

المنظمة تترقب التصدير نحو بلدان أقل 
 .قربا ثقافيا

 ة تنتهج مسعى تكامل جهوي:المنظم

 تقترب من جهة )منطقة( كسوق موحد وليس كمجموعة أسواق

 عتباره سوق موحدالسوق العالمي بإعولمة: تقترب من المنظمة تنتهج مسعى ال
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 :في منظمات األعمال إجراءات إتخاذ قرار التصدير-2

 :1يبكننا أف نوضح إجراءات التصدير من خالؿ ما يلي

اءا على دراسة إف قباح اؼبنظمات يف األسواؽ الدولية يعتمد على كفاءة اإلدارة يف إزباذ قرارات صائبة بن       
جيدة لألسواؽ اؼبستهدفة وقاعدة معلوماتية متينة، كما يعتمد على القدرات اؼبادية ، اؼبالية والبشرية اؼبتاحة 
للمنظمات وقدرهتا على التجديد واإلبتكار يف اإلنتاج، وتقدًن منتجات تتالءـ وحاجات ورغبات الزبائن يف 

 مع األسواؽ اؼبختلفة.  ـبتلف األسواؽ العاؼبية وقدرهتا على التكيف

عندما تقرر اؼبنظمة دخوؿ الدولية عن طريق التصدير البد ؽبا من دراسة وربليل كل من نقاط قوهتا ونقاط ضعفها 
ؼبعرفة فيما إذا كاف دبقدورىا إخًتاؽ األسواؽ اػبارجية أـ ال، فبا يستوجب على مدير اؼبنظمة اؼبوازنة بُت منافع 

 اليت يبكن أف تتعرض ؽبا اؼبنظمة من جراء عملية التصدير. التصدير واؼبخاطر العديدة

 ىناؾ بعض التساؤالت اؼبتعلقة بإزباذ قرار التصدير اليت البد على مدير اؼبنظمة أف يطرحها على نفسو مثل:

 دل التصدير؟ وما ىي الدوافع واألىداؼ من ىذا النشاط؟- 

 ىل تتمكن اؼبنظمة من تقدًن منتجات جذابة وتنافسية؟-

 ىل اؼبنظمة قادرة على التصدير؟ وما ىي متطلبات ىذا النشاط؟-

 ىل تتمكن اؼبنظمة من فهم تفضيالت وسلوؾ الشراء للمستهلك األجنيب؟-

 ما ىي مؤىالت قباح اؼبنظمة يف التصدير؟-

طها ما ىي أىم اؼبخاطر واؼبعوقات اليت يبكن أف تواجو اؼبنظمات خالؿ عملية التصدير أو اليت ربد من نشا-
 التصديري )سواء يف بلد اؼبنظمة أو يف البلد األجنيب(؟

 واؼبخطط التارل يبُت إجراءات إزباذ قرار التصدير:

                                                           
 .61،ص 2007رضواف احملمود العمر، التسويق الدورل، دار وائل للنشر، الطبعة األوذل، مصر،   1

 



 .التصدير متطلبات بلوغ في ودورىا الجزائرية المنظمات في اإلجتماعية المسؤولية برامج تفعيلالفصل الثاني: 
 

55 
 

 (: إجراءات إتخاذ قرار التصدير.2-2الشكل )
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 مرحلة التفكير بالتصدير

 ىل نحن قادرون على التصدير؟ لماذا التصدير؟

ما ىي األىداف 
 والدوافع والمنافع؟

 عوامل النجاح

 )نقاط القوة(

معوقات ومخاطر 
 التصدير

 عملية التوازن بين المنافع والمخاطر

 تخاذ القرار النهائيإ
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 : في المنظمات خطوات التصدير-3

 :1فيما يلي يف اؼبنظمات از خطوات التصديريبكن إهب

  :تتم عملية إزباذ القرار مثلنا تطرقنا ؽبا سابقا إال أنو يف ىذه اؼبرحلة تقـو اؼبنظمة دبجموعة إتخاذ القرار
 من اإلجراءات وذلك بعد ربديد السوؽ اؼبستهدؼ أنبها:

ؼبستهدفة وذلك للتعريف هبا لدى العمل على زبطيط ضبالت تروهبية وإعالنية عن منتجاهتا يف السوؽ ا-
 اؼبستهلكُت وخاصة إذا كانت السلعة تعرض ألوؿ مرة يف ىذه األسواؽ.

إرساؿ عينات من السلع اؼبراد تصديرىا، وذلك سواء عن طريق فروع اؼبنظمات اؼبصدرة أو مكاتب خارجية أو -
اؼبعارض اليت تقاـ يف تلك الدولة، وعادة   عن طريق إرساؿ مندويب البيع لإلتصاؿ مباشرة بالعمالء، أو اؼبشاركة يف

تصحب ىذه العينات بعروض كتابية موضحا فيها مدة سرياف ىذه العروض والشروط اؼبطلوبة، كذلك األسعار 
 اليت سيتم اإلتفاؽ عليها وعلى طريقة الدفع هبا.

داية عن شروط وعوائق حكومية       ربصيل اؼبعلومات القانونية للحكومة أو ذبارة الدولة اؼبستهدفة الالزمة منذ الب-
قد تفرض على مثل ىذه البضاعة اؼبصدرة كطريقة التغليف أو مواصفات اإلنتاج أو كمية اإلنتاج أو أية ربفظات 

 أخرى.

اغبصوؿ على الرخص اؼبطلوبة للتصدير من قبل اعبهات اؼبعنية، مع العلم أف رخصة التصدير شخصية وتصدر -
 وز تعديلها بإسم شخص خخر وربويلها للغَت.بإسم مقدـ الطلب، وال هب

 :اإلستراتيجية المنوي إتباعها  
تقـو اؼبنظمة ببناء إسًتاتيجية إنطالقا من دراسة العروض اليت مت إستالمها من قبل اؼبستوردين والرد عليها،    

ن أيضا إجراء مفاوضات وذلك إلعداد قائمة بأظباء اؼبستوردين والشروط اؼبطلوبة والتسهيالت اؼبمكنة حبيث يبك
بناء على ىذه اؼبعلومات مع اؼبستوردين احملتمل التعامل معهم دبا يتناسب مع مصلحة اؼبنظمة اآلنية واإلسًتاتيجية 
ربقيقا ألىدافها، حيث يف ىذه اؼبرحلة تتم الربؾبة الفعلية ألىداؼ وإسًتاتيجيات اؼبنظمة والشروط اليت مت التوصل 

لنهائي مع اؼبستورد، حبيث تقـو اؼبنظمة بإعداد وذبهيز خط اإلنتاج حسب شروط العروض إليها لغاية اإلتفاؽ ا
 اليت مت إستالمها ومن اؼبمكن تنفيذىا.
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 :"اإلتفاق النهائي مع المستورد"العقد  
ها يف بعد اإلنتهاء من اؼبفاوضات اػباصة بعمليات الشراء والبيع يتم تثبيت وتوثيق بنود اإلتفاؽ اليت مت التوصل إلي

 صورة عقد ذباري يلـز الطرفُت يف تنفيذ بنوده، وذلك يف حدود إمكانيات اؼبنظمة وأىدافها.

 :إعداد الوثائق والمستندات األولية والنهائية إلتمام عملية التصدير 
حيث تتعلق ىذه اؼبرحلة بالفواتَت وطرؽ الدفع عند الشحن )األولية( واستالـ البضاعة )النهائية( بُت اؼبصدر 

 واؼبستورد.

 :المتابعة واإلتصال 
يف ىذه اؼبرحلة يقـو اؼبصدر دبتابعة سَت الرحلة ويبقى على إتصاؿ دائم مع وكالء الشحن ومع اؼبستورد بإعتباره 

 طرفا خخر يف تنفيذ العقد حىت إستالمو للبضاعة ويف مكاف التسليم اؼبتفق عليو.

 :الخطابات الختامية 
فقا للشروط اؼبطلوبة يتبادؿ اػبطابات اػبتامية مع اؼبصدر إذانا بإبتداء مرحلة عمل بعد إستالـ اؼبستورد لبضاعتو و 

 .1جديدة

 :في منظمات األعمال تصميم إستراتيجية التصدير-4

 :2تتضمن عملية تصميم إسًتاتيجية التصدير من قبل اؼبنظمة اػبطوات التالية      

ديد اؼبوارد والفرص اؼبتاحة يف السوؽ اػبارجية، حيث تقـو يف البد على اؼبنظمة من تقييم قدرهتا التصديرية بتح-
 ىذه اؼبرحلة بتعيُت الطاقة اإلنتاجية، التسويقية واؼبوارد اؼبالية واإلمكانيات التنظيمية اليت يتطلبها نشاط التصدير.

من أجل اغبصوؿ اإلتصاؿ جبهات حكومية رظبية يف البلد األصلي أو ببيوت اػبربة ومراكز البحوث واؼبعلومات -
 على اػبربات واإلستشارات الضرورية للمساعدة يف صياغة وتنفيذ إسًتاتيجية التصدير. 

إختيار السوؽ اؼبستهدؼ للتصدير: البد على منظمات األعماؿ من إختيار األسواؽ اليت تبدو ؽبا ذات  -
ة واليت َيسُهل اغبصوؿ عليها، وذلك أولوية، والقياـ بدراسة مسبقة لألسواؽ اؼبستهدفة يف ضوء اؼبعلومات اؼبتاح
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من أجل ذبنب إزباذ قرارات متسرعة فيما ىبص التصدير، حيث أف الدراسة اؼبعمقة سوؼ تؤدي بالضرورة من 
التأكد من صحة اإلختيار وربديد اؼبزيج التسويقي، كما أف اؼبعلومات اليت يتم ربصيلها يبكن أف ُتصَنف ىذه 

السيطرة على  -مادا على نوعية اؼبعلومات وىي: إمكانية الوصوؿ إذل األسواؽاؼبنظمات إذل ثالث معايَت إعت
 .1األمن من السوؽ -السوؽ

ىناؾ عوامل عديدة يتم من خالؽبا صياغة إسًتاتيجية التصدير أنبها: رسالة اؼبنظمة، األىداؼ اإلسًتاتيجية -
د اػباصة باؼبنظمة والفرص والتهديدات اؼبوجودة للمنظمة، األىداؼ اعبوىرية إلسًتاتيجية التصدير، القدرات واؼبوار 

 يف بيئة العماؿ أو يف ىيكل الصناعة.

ربديد إسًتاتيجية التوزيع والدعم الّلوجسيت اؼبشتقة من إسًتاتيجية التصدير ومن التسهيالت اؼبادية اؼبتوافرة -
 للمنظمة يف داخل البلد األصلي أو يف اػبارج. 

 :في المنظمات دوافع التصدير-5

 :2ىناؾ عدة دوافع ذبعل اؼبنظمة تفكر يف إستغالؿ فرص تسويقية إذل األسواؽ األجنبية منها     

 وجود فرص جذابة إقتصاديا وذلك بعد التأكد منها.-

 الرغبة يف ربصيل اؼبزيد من األرباح.-

 وجود فائض يف السلع بعد إستيعاب السوؽ احمللية )عدـ كفاية الطلب احمللي(.-

 غبكومي للمنظمات يف ؾباؿ التصدير.التشجيع ا-

 رغبة اؼبنظمة يف ربقيق اؼبركز واؼبهابة من خالؿ قيامها بتصدير منتجاهتا.-

 قد يكوف دافع بعض اؼبنظمات لتصدير منتجاهتا ؾبرد الرغبة يف اؼبغامرة يف سوؽ غَت مألوفة.....اخل.-
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 أىمية التصدير على المستوى الوطني:-6

 :1دير على اؼبستوى الوطٍت من خالؿ ما يليتتجلى أنبية التص     

تساىم مدخالت التصدير من النقد األجنيب يف التخفيف من حدة عجز ميزاف اؼبدفوعات، واليت يستفاد منها  -
 لتمويل عمليات اإلستَتاد. 

 إف الصناعات التصديرية قد ربصل على مدخالهتا من صناعات غَت تصديرية كما أف جزءا من ـبرجاهتا قد -
يستخدـ يف تدعيم صناعات غَت تصديرية أيضا وىذه العالقة التكاملية تؤدي حتما إذل تطوير الصناعات غَت 

 .وطٍتالتصديرية وربويلها إذل صناعات تصديرية يف األجل الطويل، وىذا يكوف إهبابيا على اؼبستوى ال

دير يعٍت التواجد اؼبستمر يف األسواؽ إمكانية إرتفاع مستوى اؼبنظمات اؼبصدرة اػباصة بدولة ما حيث أف التص-
اػبارجية والقدرة على اؼبنافسة للحصوؿ على أكرب حصة تسويقية وىذا التواجد يفرض على اؼبنشآت اؼبصدرة 
مواكبة اؼبنشآت اؼبنافسة ؽبا يف األسواؽ اػبارجية من حيث تكنولوجية اإلنتاج وتطوير اؼبواصفات الفنية وإستخداـ 

 أثَتا وغَتىا.وسائل ترويج أكثر ت
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المبحث الثاني: المسؤولية اإلجتماعية ميزة تنافسية داعمة لقيام عملية التصدير في منظمات 
 األعمال.

 تمهيد:

تعد اؼبسؤولية اإلجتماعية إحدى اإلسًتاتيجيات اإلدارية الواجب إعتمادىا يف اؼبنظمات اعبزائرية واليت من      
ر ودعم إسًتاتيجيتو عن طريق اؼبزايا التنافسية الناذبة عن ىذا اإللتزاـ يف اؼبدى شأهنا ربقيق متطلبات التصدي

الطويل، حيث أف التطرؽ ؽبذا اؼبوضوع البد من ذبزئتو إذل فقرات من أجل توضيحو وإعطائو نوع من التسلسل 
اؼبنظمة اعبزائرية لتصدير اؼبنطقي يف مناقشة األفكار إضافة إذل إبراز اعبوانب اؼبتعلقة بو، حيث أف منطلق تأىل 

منتجاهتا من خالؿ إلتزامها باؼبسؤلية اإلجتماعية ىو قباحها وريادهتا على اؼبستوى احمللي وذلك يف اؼبدى الطويل، 
وكذا إستفادة كل من الدولة اجملتمع واؼبنظمة من ىذا اإللتزاـ من شأنو خلق متطلبات التصدير ودعم عملية 

للتطرؽ إذل ىذا اؼبوضوع من أجل توضيحو وإبراز اعبوانب اؼبتعلقة بو من إعتبار  قيامو.لذا خصصنا ىذا اؼببحث
اؼبسؤولية اإلجتماعية كأداة تسويقية على اؼبستوى احمللي من شأهنا خلق وتدعيم متطلبات التصدير يف اؼبدى 

ات باؼبسؤولية اإلجتماعية يف الطويل باإلضافة إذل مسانبة إستفادة كل من الدولة واجملتمع واؼبنظمة من إلتزاـ اؼبنظم
 دعم عملية قيامو.

 .المسؤولية اإلجتماعية إحدى أسس األداء المتميز في منظمات األعمالالمطلب األول: 

 النموذج األوروبي لألداء المتميز لمنظمات األعمال. -1

يز وذلك حسب النموذج تعترب اؼبسؤولية اإلجتماعية إحدى العناصر األساسية اؼبكونة إلدارة األداء اؼبتم        
األورويب لألداء اؼبتميز والذي يعترب من أبرز النماذج الشائعة استخداما يف العادل اؼبعاصر حيث يقـو ىذا النموذج 

والذي  EFQMعلى قاعدة أساسية من فكرة اعبودة الشاملة النابعة من فعاليات اإلرباد األورويب إلدارة اعبودة 
وربديثو ونشر تقنياتو، كما يقـو بتوجيو مسابقة تتقدـ إليها منظمات ـبتلفة يقـو على تطوير ىذا النموذج 
 .1للحصوؿ على جائزة "التميز"
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 عن طريقلوصوؿ إذل مرتبة "إدارة األداء اؼبتميز" اتستطيع اؼبنظمة فإف  النموذج األورويب لألداء اؼبتميزوحسب 
ف ىي التزمت أفكار و أمباط اإلدارة القائمة على إ تائجالن األىداؼ اؼبمارسة الباىرة يف إدارة اؼبنظمة و ربقيق

 :1اآلتية األسس

 .التركيز على تحقيق األىداف المسطرة لمختلف أصحاب المصالح  للمنظمة 
 هبب على إدارة األداء اؼبتميز تنمية عالقات التعامل مع العمالء واالحتفاظ التركيز على العمالء :

أف العميل يف النهاية ىو اغبكم األخَت على سبييز األداء وذلك بوالئهم للمنظمة وذلك إنطالقا من 
 حسب السلع واػبدمات احملصل عليها باؼبقارنة على ما يبكن اغبصوؿ من اؼبنافسُت.

 :فعالية القادة و أمباط ب يرتبطاؼبنظمة  األداء اؼبتميز يف ف ربقيق إالقيادة الفعالة و األىداف الواضحة
 أىم ؿبددات األداء التنظيمي.والذي يعترب  ()اؼبوارد البشرية سلوكهم

  :مت  ا ماوفعالية إذ عالية  كفاءةات األعماؿ بمنظمأف أداء حيث اإلدارة بمنطق العمليات المتكاملة
إدارهتا و توجيهها إذل العمليات اؼبخططة وفق تعمل على تشكيل أنشطتها يف شكل عمليات مًتابطة 

 ددة.جمعلومات صحيحة و مت
 رؤوس أمواؿ حقيقية للمنظمات الواعية، تعترب اؼبوارد البشرية مكين األفراد العاملين بالمنظمة: تنمية و ت

قبحت اإلدارة يف خلق  ا ماإذوذلك  ربقق فرص "التميز يف األداء و إدارتو"  حيث بإمكاهنا من خالؽبم
ينهم قائمة على الثقة ستقطاب مشاركة العاملُت و تنمية قيم و مفاىيم مشًتكة ببيئة تنظيمية مشجعة إل

 و تكامل األىداؼ.
  :ربقيق إدارة  أىم شروط منالتكوين واإلبتكار والتجديد يعترب التعلم المستمر و االبتكار و التجديد

ستثمار خربات اؼبنظمات و معارؼ العاملُت فيها و نتائج العلم و مستحدثات إخالؿ من األداء اؼبتميز 
 ايد اؼبنتجات و اػبدمات و تفادي العيوب و األخطاء و منع تكرارىالتقنية يف تطوير العمليات و ذبد

 اإلنتاجية و الفعالية.ر ستمرامع إستويات عالية ء ؼبابالتارل اإلرتق
  :إف ىذه العالقات و التحالفات البناءة ينبغي أف تقـو على مبدأ تنمية عالقات الشراكة و التحالف

بتوفَت فرص أفضل للعمل بكفاءة حيث تستمر  ، فبا يسمحةتبادؿ اؼبصاحل و أف تكوف كل األطراؼ راحب
 .عالقات التعاوف و التكامل مع صبيع شركاء العمل
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 المنظمة حترام قواعد و نظم المجتمع من شروط نجاحإجتماعية للمنظمة و إدراك المسؤولية اإل 
خدمة العمالء ربقيق و تتبلور فلسفة النموذج األورويب يف أف التميز يف األداء،  :1في المدى الطويل

اؼبنافع ألصحاب اؼبصلحة من العاملُت و غَتىم و اجملتمع بأسره إمبا يتحقق من خالؿ القيادة اليت تقـو 
سًتاتيجيات و اؼبوارد البشرية و تستثمر العالقات و تدير العمليات بصياغة و توجيو السياسات و اإل

ربسُت العمليات يف ذاهتا إمبا يتوقف على درجة ير و اختالؼ ؾباالهتا، كما أف تطو اؼبختلفة باؼبنظمة على 
و يتحدد اؼبنطق العاـ للنموذج األورويب يف أف النتائج اليت  .طويرتو فعالية العاملُت أنفسهم يف ال مشاركة

ربققها اؼبنظمة على اختالؼ اؼبنتفعُت منها و ىم: العاملوف هبا، و العمالء، و اجملتمع بشكل عاـ، إمبا 
اسًتاتيجيات السياسات و توجيو العاملُت و تنسق ـبتلف اؼبوارد  وضعتة كفاءة القيادة اليت تتحقق نتيج

اؼبتاحة للمنظمة، كما تعمل على تكوين و استثمار العالقات مع األطراؼ اػبارجيُت ذوي اؼبنفعة 
 ئيسية.للمنظمة، و تصوغ كل ذلك يف عمليات مث تصميمها بكفاءة تنتهي إذل ربقيق نتائج األداء الر 

و يف إطار عرض الرابط بُت السبب و النتيجة بوضوح فالنموذج األورويب للتميز يف األداء يقدـ اإلطار العاـ، 
 .من خالؽبا تدار الشركات الناجحة الشامل لسَت العمليات اليت

ـو الشركات و ىذا النموذج مبٍت على قاعدة منطقية بسيطة و ىي أف العمليات ىي الوسائل اليت من خالؽبا تق   
بتسخَت و إطالؽ العناف للمواىب و الطاقات ألفرادىا العاملُت و ذلك لتحقيق النتائج اؼبرجوة: إرضاء العميل و 

القيادة اليت تسَت على سياسات  إدارة األفراد، التأثَت يف الػمجتمع، و يتم إعداد كل ىذه اؼبهاـ من خالؿ
مليات اليت هتدؼ بطبيعة اغباؿ إلة التميز يف األداء و ربقيق النتائج اسًتاتيجيات إدارة األفراد و اؼبوارد و العو 

 .  2اؼبرجوة يف العمل
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دراسة أثر إدارة اعبودة الشاملة على األداء اغبارل للمؤسسات اإلقتصادية، أطروحة دكتوراء، قسم علـو التسيَت، جامعة اعبزائر،  بومدين يوسف ،  2
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 (: النموذج األوروبي للتميز في األداء. 3-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 .163بومدين يوسف ،مرجع سبق ذكره ،ص  المصدر:

 المسؤولية اإلجتماعية في إطار التسويق:-2

يعترب التسويق أحد أبرز اجملاالت اليت سبارس من خاللو منظمات األعماؿ مسؤوليتها اإلجتماعية أين يستطيع      
اؼبستهلك أف يلتمسها كحقيقة ماثلة أمامو وليس ؾبرد إدعاء واليت يعرب عنها بإقباز العمليات بالشكل اؼبناسب 

يعرب عنها بشكل ـبتصر عن ؾبموع البضائع  ودبا وبقق مصلحة اؼبستثمرين وربقيق حاجات اؼبستهلكُت اليت
واػبدمات اليت وبصلوف عليها بدرجة مناسبة من اعبودة والكفاءة، حيث أف اؼبسؤولية اإلجتماعية تنطلق لكي 

تكوف فلسفة تسويقية ذبسدىا اؼبنظمة من خالؿ السياسات واإلجراءات واألفعاؿ اليت ربققها، واؼبنصبة كبو  
ساسي، بالتارل فإف اؼبسؤولية اإلجتماعية كانت تعبَت عن قبوؿ اؼبسوقُت بااللتزامات اليت رفاىية اجملتمع كهدؼ أ

وضعوىا على انفسهم وخخذين بنظر اإلعتبار ربقيق األرباح ورضا اؼبستهلك ورفاىية اجملتمع بذات الوقت، وذلك 
ليس بنظاـ أو ىيكل تنظيمي دبا يتوافق مع مستوى األداء اؼبتحقق للمنظمة. فعلى ىذا األساس فإف التسويق 

داخل اؼبنظمة فحسب، بل ىو فلسفة سبتد أبعادىا للقيم واؼبفاىيم السائدة يف اجملتمع ولتحقيق األىداؼ يف 
 .1اإلرتقاء بنوعية اغبياة

 تعريف المسؤولية اإلجتماعية للتسويق: -1.2

 تتعهد هبا اؼبنظمة يف تقدًن ما يرغبو تعرؼ اؼبسؤولية اإلجتماعية للتسويق على أهنا:"ؾبمل اإللتزامات اليت    
اؼبستهلك وإنسجاما مع القيم اؼبشًتكة ما بينهما، واليت تصب يف النهاية بتحقيق رفاىية اجملتمع وإستمرار عمل 
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 القيادة

 

العمليات 
 التشغيلو 

 

ل نتائج األعما
 المختلفة

 رضا األفراد

 رضا العمالء

 رضا األفراد التأثر في المجتمع

السياسات 
 االستراتيجياتو 

 إدارة األفراد
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.حيث يتضح لنا من خالؿ ىذا التعريف أف اؽبدؼ من اؼبسؤولية اإلجتماعية 1اؼبنظمة ودبا ربققو من عوائد مرحبة"
قيق رفاىية اجملتمع وربقيق األرباح للمنظمة اليت تساىم يف إستمراريتها وذلك من خالؿ قيامها للتسويق ىو رب

باإللتزامات الواجبة عليها كما ينبغي واليت تنصب كلها يف خدمة اؼبستهلك، وتعزيز القيم اؼبشًتكة ما بُت اؼبنظمة 
 (:4-2رقم) لشكلواؼبستهلك واؼبتمثلة يف اجملتمع، كما ىي موضحة يف ا

 (: أركان المسؤولية اإلجتماعية للتسويق.4-2الشكل )

 المحتمع )سعادة األفراد(

 

  

 

 المنظمة )تحقيق الربح(                                                     المستهلك)إشباع الحاجات(      

دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، إياد عبد الفتاح النسور، مبارؾ بن فهيد القحطاين، سلوؾ اؼبستهلك، المصدر: 
 .33،ص2014عماف،االردف، 

كما أف فبارسة منظمات األعماؿ للمسؤولية اإلجتماعية يف اإلطار التسويقي تتجسد وتظهر فعليا يف ـبتلف -
كبو ربقيق  تنظر إدارة التسويق إذل اؼبسؤولية اإلجتماعية على أنو توجوخليات التسويق واألنشطة التابعة لو، حيث 

منفعة عامة وعلى األمد الطويل، فضال عن ربقيقها إلرضاء وإشباع حاجات األفراد اغبالية. وما بنجم عن ذلك 
من أرباح واليت سبثل ىدفا خخر تسعى إليو منظمة األعماؿ من خالؿ إدارة التسويق، فهي بذلك تتجاوز النظرة 

 .2نطلق كبو اؼبنفعة العامة للمجتمع على األمد الطويل أوالالتقليدية يف كوف الربح ىو اؽبدؼ األساسي ؽبا، وت
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 المسؤولية اإلجتماعية أداة تسويقية في منظمات األعمال: -2.2

يف البداية البد من اإلشارة إذل أف قباح أي إسًتايتجية تسويقية يعتمد على ربديد وإكتشاؼ رغبات الزبائن -
يث أف ذلك ال يعتمد فقط على تقدًن منتج معُت وإمبا البد من وإحتياجاهتم والعمل على ربقيقها وإرضائها، ح

أف تتكامل صبيع أبعاد اؼبزيج التسويقي )اؼبنتج، التسعَت، التوزيع والًتويج(، من أجل إرضاء وربقيق تلك اغباجات 
على  والرغبات الضرورية لنجاح اؼبنظمات، فعلى سبيل اؼبثاؿ قد تظهر حاجة لدى عينة من اؼبستهلكُت للحصوؿ

أجهزة االعالـ اآلرل )الكمبيوتر( واليت قد تكوف باىضة الثمن نوعا ما باؼبقارنة مع القدرة الشرائية لدى تلك 
العينة، فهنا يأيت دور اؼبنظمة يف البحث عن أنسب إسًتاتيجية للتسعَت تتالءـ والقدرة الشرائية ؽبؤالء اؼبستهلكُت، 

 .1افظة على ىدؼ ربقيق األرباح اؼبالئمة للمنظمةأو أف تبحث عن أسلوب مناسب للدفع، مع احمل

يبكن ؼبنظمات األعماؿ أف تأخذ من إلتزامها باؼبسؤولية اإلجتماعية كأداة لتسويق منتجاهتا على اؼبستوى -     
احمللي، حيث أف قيامها باؼبسانبات اإلجتماعية إذباه أصحاب اؼبصاحل، سيساىم يف إقباح سياستها التسويقية 

ة باؼبنتج، التسعَت، التوزيع والًتويج من خالؿ السمعة الطيبة اليت تكتسبها من جراء ىذا اإللتزاـ يف اؼبدى اؼبتعلق
البعيد، فبا يؤدي إذل زيادة شهرهتا والًتويج لعالمتها التجارية عن طريق تقدًن منتجات ذات جودة وبأسعار 

واإلقباؿ على ىذه اؼبنتجات، كما أف إلتزامها إذباه  تتناسب والقدرة الشرائية للمستهلكُت بالتارل ربقيق الوالء
اؼبوزعُت لديها سيساىم ىو اآلخر يف وصوؿ اؼبنتجات إذل أبعد نقاط للبيع، فكل ىذه العوامل ستساىم يف زيادة 

 مبيعاهتا وربقيق األرباح وزيادة حصتها السوقية بالتارل ريادهتا على اؼبستوى احمللي وذلك يف اؼبدى الطويل. 

 التسويقية في منظمات األعمال: عملياتتأثير برامج المسؤولية  اإلجتماعية على ال-3

يبكن ؼبنظمات االعماؿ أف تأخذ من برامج اؼبسؤولية اإلجتماعية اليت مت التطرؽ إليها يف الفصل األوؿ كأداة     
ة بتحقيق أىداؼ اؼبنظمة واؼبرتبطة لنجاح السياسة التسويقية )اؼبنتج، السعر، التوزيع والًتويج( إلرتباط ىذه األخَت 

أساسا بتعظيم األرباح، كسب حصة سوقية وربقيق البقاء واإلستمرارية عن طريق رفع مبيعات اؼبنظمة، وذلك  
 كاآليت:

يعترب إلتزاـ منظمات األعماؿ باؼبسؤولية االجتماعية إذباه عماؽبا )مواردىا البشرية( من خالؿ الربامج اليت مت -
ابقا أىم عنصر والدافع الرئيسي لنجاح اؼبزيج التسويقي إلعتماده على كفاءة القائمُت عليو عن التعرض ؽبا س
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طريق إنتاج منتجات تتناسب ورغبات اؼبستهلكُت وتوزيعها والًتويج ؽبا بطريقة مالئمة وتسعَتىا بطريقة تالئم 
 اؼبنظمة واؼبستهلك.

إنتاج منتجات تناسب رغباهتم وباعبودة اؼبناسبة وتسعَتىا دبا كما أف إلتزاـ منظمات األعماؿ إذباه اؼبستهلكُت ب-
يناسب قدراهتم الشرائية يساىم ىو اآلخر يف إقباؽبم على اؼبنتجات بالتارل رفع اؼببيعات اليت يهدؼ ؽبا اؼبزيج 

 التسويقي.

الؿ السمعة يعد إلتزاـ منظمات األعماؿ باؼبسؤولية اإلجتماعية يف حد ذاتو أحد أساليب الًتويج، من خ-
والصورة الطّيبة اليت تكتسبها من جراء براؾبها اإلجتماعية إذباه أصحاب اؼبصاحل خاصة إذباه البيئة واجملتمع، الذي 
يساىم ىو اآلخر يف اإلقباؿ على اؼبنظمة سواء اؼبستهلكُت أو موارد بشرية أو مسانبُت واؼبكانة اؼبكتسبة لدى 

 الدولة.

تأثَت برامج اؼبسؤولية اإلجتماعية على السياسة التسويقية يظهر على مستوى كل  كما هبدر اإلشارة إذل أف    
عناصر اؼبزيج التسويقي األربعة اؼبنتج التسعَت التوزيع والًتويج إال أف أثار ىذه الربامج تظهر على وجو اػبصوص 

من خالؿ برامج اؼبسؤولية على مستوى اؼبزيج الًتوهبي )الًتويج( وذلك على مستوى العالقات العامة للمنظمة  
اإلجتماعية  اؼبوجهة كبو اجملتمع الذي تنشط فيو، خاصة وأف العالقات العامة هتدؼ إذل اغبصوؿ على تأييد 
اعبماىَت ورضاىم عن نشاطات اؼبنظمة ومنتجاهتا وخدماهتا وذلك حىت تتمكن اؼبنظمة من اإلستمرار يف نشاطها 

 اؼبنظمة يكوف لو تأثَت يف عالقتها باجملتمع الذي تنشط فيو. وذلك إستنادا إذل أف كل نشاط تقـو بو

حصوؿ منظمات األعماؿ على اؼبعلومات اإلسًتاتيجية حوؿ األسواؽ اؼبستهدفة وإحتياجات اؼبستهلكُت وحالة -
 اؼبنافسة بو والذي يتم من خالؿ إىتمامها وإلتزامها إذباه اؼبوردين اؼبوزعُت والوسطاء والقائمُت على تنشيط

 اؼببيعات.
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  :العمليات التسويقيةيمكن لمنظمات األعمال أن تمارسو كمسؤولية إجتماعية على مستوى  ما أىم-4

تماعية على مستوى اؼبنتج جإأىم ما يبكن للمنظمات أف سبارسو من مسؤولية :  عملية اإلنتاج )المنتج(  -1.4
 :1ما يلي

 ات اؼبستهلكُت.إنتاج منتجات أو تقدًن خدمات ذات جودة تتناسب ورغب -
و الشكل، التعبئة، أالعمل على التحسُت اؼبستمر للمنتجات عن طريق التجديد من حيث االستعماؿ  -

 التغليف.
 توفَت اؼبنتجات أو اػبدمات يف الوقت اؼبناسب واؼبكاف اؼبناسب إضافة إذل توفَت خدمات ما بعد البيع. -

 واألمن وسالمة اؼبستهلكُت.الصحة اغبرص على تقدًن منتجات سليمة مع مراعاة شروط 

 ستجابة لرغباهتم وتطلعاهتم.مراقبة ومراعاة حاجات ورغبات اؼبستهلكُت بشكل مستمر واإل -

 : جتماعية على مستوى السعر ما يليإأىم ما يبكن للمنظمات أف سبارسو من مسؤولية :  التسعير عملية-2.4

ليو وتناسب القدرة الشرائية إالذي هتدؼ تباع سياسة تسعَتية زبدـ اؼبنظمة من جهة لتحقيق الربح إ -
 للمستهلكُت من جهة أخرى.

سعار ليعتقد اؼبستهلك أف اؼبنتج ذو أف تكوف السياسة التسعَتية بعيدة عن تضليل اؼبستهلك كأف ترفع األ -
 جودة عالية جدا.

ع أو غبماية البيئة  ذباه اجملتمإجتماعية اإلزبصيص نسبة مئوية معينة من سعر اؼبنتج لدعم فبارسة اؼبسؤولية  -
 حتياجات اػباصة، مرضى السرطاف، دور األيتاـ.....كدعم اعبمعيات اػبَتية، ذوي اإل

  : جتماعية على مستوى التوزيع ما يليإأىم ما يبكن للمنظمات أف سبارسو من مسؤولية :  التوزيع عملية-3.4

ذل النزاىة خالؿ إضافة إومات عتماد على موزعُت ذوي خربة ووالء للمنظمة من أجل ربصيل اؼبعلاإل -
نتهاء الصالحية أو تبديل إذل تاريخ إقيامهم دبهامهم بعيدا عن التالعب باألسعار واألوزاف إضافة 

 اؼبنتجات األصلية دبنتجات أخرى مشاهبة أو أقل جودة. 

                                                           
1
، -ة من مؤسسات الغرب اعبزائريدراسة تطبيقية على عين-مقدـ وىيبة، تقييم مدى استجابة منظمات األعماؿ يف اعبزائر للمسؤولية االجتماعية 

 ، )بتصرؼ(.159، ص 2014-2013جامعة وىراف،  رسالة دكتوراه،
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كاف ثناء التوزيع لضماف سالمة اؼبنتجات ووصوؽبا يف الوقت واؼبأعتماد على أفضل وسائل النقل اإل -
 ية التخزين دبا يتناسب وطبيعة اؼبنتج.لاؼبناسبُت مع مراعاة شروط الصحة والسالمة عتد عم

 :  الترويج عملية-4.4

 : جتماعية على مستوى الًتويج ما يليإأىم ما يبكن للمنظمات أف سبارسو من مسؤولية 

 ية معينة ؽبا.عالف الصادؽ للمنتجات بعيدا عن التضليل بوجود خصائص ونبعتماد على اإلاإل -
 توفَت البيانات الضرورية واؼبوجودة حقا يف اؼبنتج اؼبقدـ. -
 عالف عن مزايا اؼبنتجات وعيوهبا.عدـ اؼببالغة والتضليل يف اإل -
 عالف على عبارات تتعرض ؼبنتجات أو خدمات أحد اؼبنافسُت.أف ال وبتوي اإل -
جتماعية والذوؽ ألخالؽ والعادات اإلعالنات اؼبعتمدة من قبل اؼبنظمة أف تراعي األدياف واعلى اإل -

 العاـ.

 التسويقية في منظمات األعمال. عملياتالمسؤولية اإلجتماعية أداة لنجاح ال برامج (:5-2الشكل )

 

 

 

  

 

 

 

 -من إعداد الطالبة-

 

العمليات التسويقية: المنتج، 
 التسعير، التوزيع والترويج.

اإللتزام بالمسؤولية اإلجتماعية 
 اتجاه أصحاب المصالح.

 عمليات التسويقيةنجاح ال

زيادة المبيعات، تحقيق األرباح، والريادة على 
 المستوى المحلي )في المدى البعيد(.
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 مساىمة برامج المسؤولية اإلجتماعية للمنظمات في بلوغها متطلبات التصدير.المطلب الثاني: 

يبكن ؼبنظمات األعماؿ أف تبلغ مستويات تسمح ؽبا بتصدير منتجاهتا عن طريق إلتزامها باؼبسؤولية        
اإلجتماعية إذباه أصحاب اؼبصاحل وذلك يف اؼبدى الطويل من خالؿ إستفادة ثالث أطراؼ رئيسية الدولة، 

ؼبستوى احمللي خالقة مستويات اؼبنظمة واجملتمع من ىذا اإللتزاـ الذي سينعكس على أدائها وريادهتا على ا
 وإمكانيات تسمح ؽبذه اؼبنظمات بتصدير منتجاهتا كبو اػبارج.

 األطراف الرئيسية والفوائد التي تكتسبها من جراء إلتزام المنظمات بالمسؤولية اإلجتماعية: -1  

اعية وىي الدولة، اؼبنظمة، ىناؾ ثالث أطراؼ رئيسية ستجٍت الفائدة من جراء ىذا اإللتزاـ باؼبسؤولية اإلجتم    
 :واجملتمع، كما يلي

 :بالنسبة للمنظمة 
باإلضافة للفوائد اليت ستجنيها اؼبنظمة من جراء إلتزامها باؼبسؤولية اإلجتماعية اليت سبق ذكرىا كمزايا تنافسية، 

 ستتمكن اؼبنظمة من ربقيق ما يلي:

 ومستقبال. ربقيق منافع وعوائد إقتصادية مباشرة وغَت مباشرة حاضرا-

ربقيق اؼبردود اؼبادي واألداء اؼبتطور، من خالؿ ربسُت صورهتا يف اجملتمع وخباصة لدى العمالء والعماؿ حيث -
أف اإلىتماـ واإلنفاؽ على اؼبوارد البشرية يف اؼبنظمة يعد إستثمارا إسًتاتيجيا، سبارس من خاللو اؼبسؤولية 

م يف توفَت اؼبناخ اؼبناسب ؽبؤالء العماؿ ويشجع على بذؿ اؼبزيد اإلجتماعية على اؼبستوى الداخلي والذي يساى
 من اعبهد والعطاء  بالتارل ىبلق اإلنتماء والوالء لصاحل اؼبنظمة وإدارهتا.

زيادة القبوؿ اإلجتماعي الذي يساىم يف ربقيق اؼبردود اؼبادي واألداء اؼبتطور من خالؿ اؼبسانبات واألنشطة -
 ؾباؿ ربسُت جوانب جودة اؼبنتجات واػبدمات خاصة يف نظر اؼبستهلك وكذا يف األوساط اليت تقدمها اؼبنظمة يف

 الصناعية والتجارية.

العالقة اإلهبابية مع اجملتمع بإمكاهنا خلق مناخا جذابا لإلستثمار من خالؿ اؼبسانبات اإلجتماعية اليت تقدـ -
 إلجتماعية.النفع العاـ ألفراد اجملتمع بغرض القضاء على اؼبشكالت ا
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 :بالنسبة للمجتمع 
 يبكن تلخيص الفوائد اليت سيجنيها اجملتمع من جراء إلتزاـ اؼبنظمة باؼبسؤولية اإلجتماعية كالتارل:         

اؼبسانبة يف التكافل والًتابط اإلجتماعي بُت ـبتلف فئات اجملتمع خاصة فئة ذوي اإلحتياجات كاؼبعوقُت وقليلي -
 رأة والشباب وغَتىم، الذي من شأنو خلق ؽبم شعور عاؿ باالنتماء.التأىل واألقليات واؼب

توفَت اإلستقرار اإلجتماعي من خالؿ توفر نوع من العدالة اإلجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص الذي ىو -
 جوىر اؼبسؤولية اإلجتماعية ؼبنظمات األعماؿ.

 ية أو من الناحية الثقافية.رفع مستوى اغبياة يف اجملتمع سواء من ناحية البٌت التحت-

 اؼبسانبة يف زيادة الوعي بأنبية اإلندماج التاـ بُت منظمات اجملتمع اؼبختلفة وـبتلف الفئات ذات اؼبصلحة.-

اؼبسانبة يف اإلستقرار السياسي والشعور بالعدالة اإلجتماعية إنطالقا من زيادة التثقيف بالوعي اإلجتماعي على -
 ات واؼبنظمات.مستوى األفراد واجملموع

إزدىار اجملتمع وزيادة الًتابط اإلجتماعي على ـبتلف اؼبستويات الناتج عن كوف اؼبسؤولية اإلجتماعية مرتبطة -
 دبفاىيم أساسية كتقليل السرية بالعمل والشفافية والصدؽ يف التعامل.

 جكومةبالنسبة لل: 
عماؿ لدورىا اإلجتماعي، وذلك من خالؿ ما أحد اؼبستفيدين الرئيسيُت من إدارؾ منظمات األ اغبكومةتعترب 
 يلي:

اؼبسانبة يف ربقيق األعباء وحل اؼبشاكل اإلجتماعية اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهامها وخدماهتا -
 الصحية والثقافية واإلجتماعية األخرى.

جتماعية اؼبختلفة أف عوائد يتوقع من وعي اؼبنظمات بأنبية اؼبسانبة العادلة والصحيحة يف ربمل التكاليف اإل-
 الدوؿ ستكوف أفضل.

. كومةتزويد اغب-  دبستحقاهتا من الضرائب والرسـو

 اؼبسانبة يف القضاء على البطالة والتطور التكنولوجي.-
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اغبديثة يف ـبتلف اجملاالت اليت ذبد نفسها غَت قادرة على القياـ بأعبائها صبيعا بعيدا عن  كومةمساعدة اغب-
 األعماؿ دورىا اإلجتماعي. ربمل منظمات

 :في منظمات األعمال متطلبات قيام عملية التصدير-2

ىناؾ ؾبموعة من العوامل واؼبستلزمات تقدـ فرصا أماـ اؼبنظمات لغزو األسواؽ الدولية والنجاح فيها عن        
باره أبسط أشكاؿ الدخوؿ طريق التصدير واليت يبكن إستنتاجها من ماىية التصدير الذي سبق التطرؽ اليو، بإعت

إذل األسواؽ الدولية نظرا للدرجة الضئيلة من اؼبخاطرة  اؼبصاحبة لو، حيث يبكن للمنظمات اؼبسؤولة إجتماعيا 
، اجملتمع كومةإذباه أصحاب اؼبصاحل يف اؼبدى الطويل ومن خالؿ إستفادة األطراؼ الرئيسية من ىذا اإللتزاـ )اغب

لبات، ومن مث تقـو دبضاعفة اإلنتاج بإستعماؿ اإلقتصاديات السلمية  والتغيَت يف واؼبنظمة( أف ربقق ىذه اؼبتط
ىيكلها التنظيمي إضافة إذل تغَتات بسيطة تتالءـ والسوؽ االجنيب. حيث يبكن تبويب متطلبات التصدير يف 

 :عنصرين أساسيُت نبا

  :ألعماؿ اليت هتدؼ إذل الربح تعد كفاءة أداء العنصر البشري يف منظمات اكفاءة الموارد البشرية
 والتطور اؼبسؤوؿ الرئيسي يف خلق وقياـ متطلباتو وذلك على صبيع اؼبستويات: 

على مستوى اإلنتاج )اعبودة(: تعد أصالة اؼبنتجات وعوامل اعبودة أحد أىم عناصر ومتطلبات التصدير، -
ة تشكل مؤىال ىاما للنجاح و مواجهة اؼبنافسة فالتكنولوجيات اؼبستخدمة والتقنيات اؼبستعملة يف العملية اإلنتاجي

 يف األسواؽ اػبارجية.

إمتالؾ منظمات األعماؿ يد عاملة قادرة على اإلبداع ، اإلبتكار والتجديد وربصيل اؼبعلومات عن األسواؽ -
 اػبارجية يساىم ىو اآلخر يف قياـ نشاط التصدير.

نشاط التسويقي يساىم يف تكوين صورة طيبة عن على مستوى التسويق: حيث أف كفاءة القائمُت على ال-
اؼبنظمة والريادة على اؼبستوى احمللي وربقيق األرباح بالتارل توفَت اإلمكانيات واؼبوارد اؼبالية الضرورية لقياـ نشاط 

 التصدير.

اؼبسبق  التخطيط اؼبسبق للتصدير )اإلمكانيات التنظيمية(: حىت يكتمل قباح عملية التصدير البد من التخطيط-
ؽبا بعيدا عن العشوائية واليت تستوجب كفاءة العنصر البشري يف إختيار األوقات اؼبناسبة واألسواؽ اؼبناسبة 

 والظروؼ اؼبالئمة للقياـ بعملية التصدير إضافة إذل اإلجراءات اؼبتعلقة بو.



 .التصدير متطلبات بلوغ في ودورىا الجزائرية المنظمات في اإلجتماعية المسؤولية برامج تفعيلالفصل الثاني: 
 

72 
 

 :القاعدة اللوجستية والتسهيالت الحكومية المتعلقة بها 
تية أىم مستلزمات العملية التصديرية حيث يتم من خالؽبا نقل اؼبنتجات إذل األسواؽ تعد القاعدة اللوجس     

اؼبستهدفة خاصة إذا ما رافقتها التسهيالت اغبكومية من إجراءات إدارية وتقنية بتوفَت وسائل النقل وزبفيض 
األرباح إضافة إذل إمكانية التكاليف واليت تؤثر بشكل مباشر على سعر اؼبنتج يف السوؽ اؼبستهدؼ بالتارل ربقيق 

 إحًتاـ مواعيد ومدة تسليم البضائع وتوفَت اؼبعلومات اإلسًتاتيجية. 

مساىمة األطراف المستفيدة من إلتزام المنظمات بالمسؤولية اإلجتماعية في قيام ودعم عملية -3
 التصدير:

ة من خالؿ إلتزاـ ىذه األخَتة باؼبسؤولية إف اؼبردود اؼبتحقق للجهات الرئيسية لكل من الدولة واجملتمع واؼبنظم    
اإلجتماعية، بإمكانو اؼبسانبة يف سبكُت ىذه اؼبنظمات من القياـ ودعم عملية التصدير وربقيق متطلباتو، كما 

 :وسبق التطرؽ إليها، حيث يبكننا توضيح ذلك من خالؿ ما يلي

 :الحكومة 
سيُت من إلتزاـ اؼبنظمات باؼبسؤولية اإلجتماعية ،كما سبق أحد اؼبستفيدين الرئي كومةإنطالقا من كوف اغب      

وأف ذكرناىا، واليت بناًء عليها يبكن للمنظمات أف تستفيد من العديد من اإلمتيازات و اإلعانات والتسهيالت أي 
وذلك ما يسمى بالرضا اغبكومي والذي سيساىم يف ريادهتا على اؼبستوى احمللي وتدعيم قياـ العملية التصديرية، 

 بعد التأكد من أىلية اإلستفادة، وفيما يلي رصد ألىم ىذه اإلمتيازات:  

اؼبنظمات اؼبسؤولة إجتماعيا ستتمكن من اإلستفادة من حرية التصرؼ واألفضلية يف التعامل من قبل اغبكومة -
كس باإلهباب وتقليل عمليات التفتيش واليت تساىم  كلها يف خلق جو فبتاز لنشاط ىذه اؼبنظمات والذي ينع

 على أدائها.

ليتم تعزيز اإلهبابيات والوقوؼ عند  كومةإمكانية اإلستفادة من برامج تأىيل اؼبنظمات اؼبسطرة من قبل اغب-
 النقاط السلبية.

سُتمكن اؼبنظمات اؼبسؤولة إجتماعيا اليت وصلت إذل مستويات جودة معينة والريادة على  كومةكما أف اغب-
 ستفادة من السياسات اؼبنتهجة لدعم وترقية الصادرات عن طريق منح اإلعانات.اؼبستوى احمللي من اإل
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مرافقة ىذه اؼبنظمات ومساعدهتا على إكتشاؼ األسواؽ والتصدير اليها عن طريق توفَت معلومات ذات جودة -
 عنها من ـبتلف اؼبصادر، وكذا مساعدهتا على بناء خطتها وإسًتاتيجيتها التصديرية.

ات ربصيل رخص التصدير ؽبذه اؼبنظمات الراغبة يف تصدير منتجاهتا إضافة إذل تقدًن مساعدات  تسهيل عملي-
 متعلقة بتمويل الصادرات. 

ؽبا من خالؿ ربط العالقات مع متعاملُت أجانب اؼبتعلقة بتثمُت  كومةإستفادة ىذه اؼبنظمات من مرافقة اغب-
 صفقات التصدير.

اللوجستية واليت تعترب أىم مستلزمات قياـ اسًتاتيجية التصدير وذلك هبدؼ توفَت تسهيالت متعلقة بالقاعدة -
 تسهيل نقل اؼبنتجات اذل اػبارج.

مسؤولية تدريب العاملُت يف  كومةكما بإمكاف ىذه اؼبنظمات اإلستفادة من بعض الربامج اليت تتخذ فيها اغب-
الدورل هبدؼ تنمية قدراهتم ومهاراهتم ؾباؿ التصدير ومسَتي ىذه اؼبنظمات على أحدث أساليب التسويق 

 التصديرية.

 :المجتمع 
إف إستفادة اجملتمع من اؼبسانبات اإلجتماعية  اليت تقـو هبا منظمات األعماؿ، يبكن أف يوفر ؽبذه األخَتة      

ع فبا ستساىم يف بناء عالقات طيبة مع اجملتم حيث العديد من اإلهبابيات من خالؿ توفَت اإلستقرار اإلجتماعي
هبعل منو مكانا أفضل للحياة وفبارسات األعماؿ حيث بإمكانو خلق مناخا جذابا لإلستثمار وتوسيع اؼبشاريع 
بعيدا عن الضغط الضروري إلستكماؿ األعماؿ لبلوغ مستويات التصدير حيث أف اؼبناخ يلعب دورا ىاما يف مبو 

ات من خالؿ السمعة الطيبة اؼبكتسبة داخل اجملتمع أي األعماؿ إضافة إذل ذلك ربقيق الوالء واإلقباؿ على اؼبنتج
قباح السياسة التسويقية  اليت تساىم يف رفع اؼببيعات وزيادة الرحبية بالتارل توفَت اؼبوارد اؼبالية وزيادة الطاقات 

 اإلنتاجية دبضاعفة اإلنتاج  الضروريُت للقياـ بعملية التصدير.

 :المنظمة 
اؼبسؤولية اإلجتماعية إذباه أصحاب اؼبصاحل يبكنها من اإلستفادة من العديد من اؼبزايا إف إلتزاـ اؼبنظمات ب      

التنافسية كما وسبق التطرؽ إليها واليت تصب كلها يف تطوير أدئها يف اؼبدى الطويل من خالؿ ريادهتا على 
ق مستويات تطور ومبو تسمح اؼبستوى احمللي كما سبق وأف تطرقنا إليها من خالؿ قباح سياستها التسويقية وربقي
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ؽبا بتصدير منتجاهتا يف مقدمتها  إنتاج منتجات ذات جودة قادرة على مواجهة اؼبنافسة باػبارج، وتكوين العاملُت 
 وتطوير قدراهتم يف ؾباؿ التسويق الدورل واإلجراءات التنظيمية الضرورية يف نشاط التصدير.

 واؼبخطط التارل يوضح ذلك:

 .التصدير  مة األطراف المستفيدة من إلتزام المنظمات بالمسؤولية اإلجتماعية في قيام نشاطمساى (:6-2الشكل)

 

  

 

 

 

           

 

  

 

 التدعيمات                              كفاءة                               الوالء الذي           

 الموارد البشرية.               يساىم في تحقيق األرباح )اإلمكانيات المالية(.         والتسهيالت                          

 خاصة اللوجستية.                          

       

 

 -من إعداد الطالبة-                                            

 إلتزام منظمات األعمال بالمسؤولية اإلجتماعية

 األطراف المستفيدة من جراء ىذا اإللتزام

 الحكومة

 

 المنظمة المجتمع

 نظمات )المدى الطويل(مزايا تنافسية داعمة لقيام عملية التصدير في الم

 على المدى الطويل 

 قيام نشاط التصدير
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ادرات خارج المحروقات في المبحث الثالث: واقع المسؤولية اإلجتماعية للمنظمات والص
 الجزائر.

 تمهيد:

يف إطار اجملهودات القائمة من طرؼ اؼبنظمات اعبزائرية الناشطة يف قطاع خارج احملروقات واليت وبتكر        
معظمها القطاع اػباص من خالؿ البحث عن ـبتلف اإلسًتاتيجيات دبا فيها اؼبسؤولية اإلجتماعية كإحدى 

شأهنا ربسُت أدائها الشامل وذلك يف اؼبدى البعيد من خالؿ اؼبزايا اؼبكتسبة من جراء  اإلسًتاتيجيات اليت من
اإللتزاـ هبا واليت تساىم يف اإلرتقاء هبذه اؼبنظمات إذل مستويات معينة تسمح ؽبا بتصدير منتجاهتا إذل اػبارج 

ؿ تشهد ضعفا رغم اعبهود خاصة يف ظل الظروؼ الراىنة، علما أف الصادرات خارج قطاع احملروقات ال تزا
 اؼببذولة من طرؼ الدولة يف إطار تشجيع وترقية التصدير خارج احملروقات.

 المطلب األول: واقع المسؤولية اإلجتماعية للمنظمات في الجزائر.

للمسؤولية  26222الجهود المبذولة من طرف الجزائر في إطار التشجيع على تبني مواصفة إيزو -1
 اإلجتماعية: 

 26000عتمدت اعبزائر ؾبموعة من اإلجراءات تشجيعا ؼبنظماهتا اإلقتصادية على تبٍت مواصفة اإليزو إ    
 :1للمسؤولية اإلجتماعية كما يلي

يف إطار اؼببادرة اإلقليمية اليت أطلق عليها إسم ) اؼبسؤولية اإلجتماعية ؼبنطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا (،      
، ووضعت برناؾبا وطنيا للمرافقة يف ىذا اإلطار، 26000على اؼبواصفة القياسية إيزو  قامت اعبزائر باؼبصادقة

، وتشمل ىذه اؼببادرة شبانية بلداف دبا فيها اعبزائر، اؼبغرب، تونس، ومصر، 2014إذل  2012حيث سبتد من 
ع الوكالة السويدية للتنمية األردف، سوريا، لبناف والعراؽ، حيث تشرؼ عليها اؼبنظمة الدولية للتقييس، بالتعاوف م

 منظمة جزائرية من التكوين واؼبرافقة يف ؾباؿ التقييس يف إطار ىذا الربنامج. 114الدولية وستستفيد 

                                                           
، -سسات الغرب اعبزائريدراسة تطبيقية على عينة من مؤ -مقدـ وىيبة، تقييم مدى استجابة منظمات األعماؿ يف اعبزائر للمسؤولية االجتماعية 1

 .242، ص مرجع سبق ذكره
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 2011ففي اؼبرحلة األوذل من برنامج اؼبسؤولية اإلجتماعية )أر.أس.مينا( اليت مت الشروع فيها يف شهر ماي 
ن اؼبركز التقٍت ؼبواد البناء )بومرداس( ووحدات التصدير اعبديدة وإستكملت يف ديسمرب، إستفاد منها كل م

بإختيار أربع منظمات  2012للجزائر )رويبة(. وبناء على نفس الربنامج الوطٍت قاـ اؼبعهد الوطٍت للتقييس سنة 
ليها اؼبنظمة وطنية لإلستفادة من الربنامج اإلقليمي للمرافقة ؼبدة ثالث سنوات من أجل مطابقة اؼبقاييس اليت سب

(. ويتعلق األمر بكل من فرع تابع )سوناطراؾ(، مؤسسة )إتصاالت اعبزائر(، ISO 26222 الدولية للتقييس)
 .(Condor))سيفيتاؿ جباية( وؾبمع 

إف اؽبدؼ من ىذا الربنامج التدرييب، ىو سبكُت اؼبنظمات اؼبستفيدة من األدوات اليت سبكنها من ربسُت أدائها     
ؼبسؤولية االجتماعية، وبعد استكماؿ ىذا الربنامج يبكن للمنظمات اؼبستفيدة أف ربصل على تصديق يف ميداف ا

وعالوة على عملية اإلشراؼ على اؼبنظمات فإف اؼبسؤولية   26222ISOغبساباهتا طبقا ؼبتطلبات مقياس 
يُت ؼبرافقة اؼبنظمات يف ربسُت االجتماعية ؼبنطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا تعتـز تقدًن تكوين ػبرباء جزائر 

 لتزاماهتا خبصوص مسؤولياهتا اإلجتماعية. إ

 : جتماعيةاإل المسئولية بمفهوممنظمات األعمال الجزائرية  ىتمامإ علىالمحفزات المشجعة -2

اعية يبكننا رصد أىم الدوافع واحملفزات اليت تشجع منظمات األعماؿ احمللية على اإللتزاـ باؼبسؤولية اإلجتم    
 :1فيما يلي

 والشفافية اغبوكمة من أفضل مستوىربقيق  و األعماؿ، ؼبمارسة أفضل مناخ توفَت إذل ىذه اؼبنظمات جةإف حا-
 . ساىم يف ربفيزىا لإللتزاـ باؼبسؤولية اإلجتماعيةالقوانُت حًتاـإو  الطوعية، واؼبصارحة

 ويشجع والتميز، العمل قيم حًتاـإ على زىميحفتل باؼبنظمات العاملُت لدى اؽبامة القيم بعض إرساءالرغبة يف  -
 .واؼبدربة اؼبؤىلة والعمالة البشرية لعناصرل أفضل جتذابإ على ذلك

 على اؼبستوى احمللي والدورل. ة اغبادةاؼبنافس ؼبواجهة اإلنتاجية مستوى رفعإىتماـ ىذه اؼبنظمات جبانب -

                                                           
 حبث منشور على اؼبوقع:  10،9، ص-حالة اعبزائر –اؼبسؤولية االجتماعية للشركات يف ظل اؼبتغَتات العاؼبية زايد مراد ،  1

iefpedia.com/.../ تاريخ االطالع: 2016/09/25 على الساعة: 14:00 ...المسؤولية- االجتماعية-للشركات-في- ظل-المتغيرات  
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 .اغبكومية اؼبشًتيات لشروط والتأىيل للخارج التصدير عند خاصة العاؼبية، اؼبواصفات بتطبيق لتزاـاإلضرورة  -

 عابرة والشركات وموردين مستهلكُت من اؼبصاحل أصحاب وـبتلف الشركات بُت العالقة ربسُتالرغبة يف  -
 .العاؼبية التوريد سالسل خالؿ من القارات

 .اؼبنظمات داخل والتقييمللمراقبة واؼبتابعة  ة وسيلةجتماعية أدااإل وليةؤ اؼبس برامج ازباذ من-

 بادراتؼب ستجابةإو  اؼبتحدة لألمم العاؼبي للميثاؽ اعبزائر نضماـإ ضوء يف خاصة الدولية تفاقياتباإل لتزاـاإلإف  -
ىو اآلخر أحد الدوافع اليت تشجع اؼبنظمات على اإللتزاـ باؼبسؤولية  اؼبتحدة لألمم اإلمبائي والربنامج الدورل البنك

 اإلجتماعية.

يف إطار إقامة العالقات التجارية واإلقتصادية مع االرباد األورويب والوفاء باإللتزامات اؼبًتتبة عن ذلك وما ينجم -
 عنو من ضرورة تطبيق برامج اؼبسؤولية اإلجتماعية.

 من كوما يًتتب على ذل األورويب رباداإل مع  قتصاديةإو  ذبارية عالقات إقامة على اؼبًتتبة لتزاماتباإل الوفاء-
 .جتماعيةاإل اؼبسئولية برامج تطبيق ضرورة

 الصعوبات التي تواجهها المنظمات المحلية عند إلتزامها بتنفيذ برامج المسؤولية اإلجتماعية: -3

 الربامج هبذه لتزامهاإ مدى على سلبا تؤثر قد اليتىناؾ عددا من التحديات اليت تواجهها اؼبنظمات احمللية و    
 1:يلي فيما التحديات ىذه وتتمثل، ؼبواجهتها اعبهود رتضاف تستوجب واليت

 جتماعيةاإل وليةؤ اؼبس برامج تفرضو ما بسبب اؼبختلفة اعبهات من اإلنتقادات اليت تتعرض ؽبا اؼبنظمات-
 .ىذه الربامج وتنفيذ رسم يف للمشاركة نظماتاؼب ستعدادإ على سلبا يؤثر قد فبا بالشفافية لتزاـاإل من منظماتلل

 واؼبتابعة التقارير إعداد من يرتبط هبا وما اؿفعّ  كبو على جتماعيةاإل ليةؤو اؼبس برامج لتفعيل الالزمة اػبربات قلة-
 .والتقييم

 .افية لتغطيتهاك غَت مالية اردمو  اؼبرتفعة واليت تقابلها جتماعيةاإل اؼبسئولية برامج تنفيذ فيلاتك-

 
                                                           

.10اؼبرجع السابق، ص  1  
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         طني:المسؤولية اإلجتماعية في القطاع الخاص الو -4

إرتأينا التعرض للمسؤولية اإلجتماعية يف القطاع اػباص الوطٍت إنطالقا من اإلىتماـ الذي حظيت بو اؼبنظمات    
اعبزائرية الصغَتة واؼبتوسطة الناشطة يف ىذا القطاع من طرؼ اغبكومة لتطوير وتنمية قدراهتا وتأىيلها إذل 

 :روافد التنمية اإلقتصادية ، يبكن توضيحها كما يلي مستويات تسمح ؽبا  بتصدير منتجاهتا كإحدى

 :البعد اإلقتصادي للمسؤولية اإلجتماعية في القطاع الخاص 
 :1فيما يلي يف القطاع اػباص جتماعيةرض البعد اإلقتصادي للمسؤولية اإلعكننا يب

ال تزاؿ بيئة األعماؿ اليت تنشط فيها اؼبنظمات اػباصة على مستوى اإلقتصاد الكلي، غَت مشجعة على        
ك راجع  للعديد من التحديات و العراقيل اليت تواجهها،   اؼبنافسة وتنمية أسواؽ ىذه اؼبنظمات ؿبليا ودوليا، وذل

كصعوبة اغبصوؿ على القروض البنكية، غياب اغبوافز الضريبية، مشكل العقار الصناعي، التعقيدات البَتوقراطية، 
 غياب أنظمة اؼبعلومات الضرورية، اؼبنافسة غَت العادلة من القطاع الرظبي.

اؿ، فما ىو مالحظ ىو ضعف أداء اؼبنظمات اػباصة الوطنية، وقلة اؼبوارد أما على مستوى قطاعات األعم     
البشرية اؼبؤىلة، عدـ إعتماد اإلسًتاتيجيات اإلدارية اغبديثة، وكذا ضعف تنافسيتها, وذلك رغم إىتمامات الدولة 

القطاع اػباص  باؼبنظمات الصغَتة واؼبتوسطة من خالؿ عمليات إعادة التأىيل بإعتبارىا الشروبة الكربى من
بصفة عامة يساىم القطاع اػباص الوطٍت ومن خالؿ ف اعبزائري، إال أف األداء احملقق دل يكن باؼبستوى اؼبطلوب.

 اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف اعبانب اإلقتصادي للمسؤولية اإلجتماعية من خالؿ عاملُت ىامُت نبا:

، حيث يوفر قطاع اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة عددا معتربا من العامل األوؿ: اؼبسانبة يف إمتصاص البطالة-
مناصب الشغل كل سنة، حيث بإمكانو إمتصاص جزء كبَت من اليد العاملة اؼبؤىلة اليت فقدت مناصب عملها 

 جراء عمليات خوصصة اؼبنظمات.

 خالؿ ما حققو فعليا.العامل الثاين: اؼبسانبة يف زيادة الناتج الداخلي اػباـ، وىذا ما ىو مالحظ من -

 

                                                           
 ،-دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب اعبزائري-مقدـ وىيبة، تقييم مدى استجابة منظمات األعماؿ يف اعبزائر للمسؤولية االجتماعية 1

 .258ص  مرجع سبق ذكره،
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 :البعد اإلجتماعي للمسؤولية اإلجتماعية في القطاع الخاص 
 :1يشهد البعد اإلجتماعي للمسؤولية اإلجتماعية يف القطاع اػباص الوطٍت ما يلي    

تتميز اؼبنظمات اػباصة الوطنية بإتباع اؼبفهـو الكالسيكي للمسؤولية اإلجتماعية، أي نظرية اؼبساىم. واليت -
لق بإعتبار أف أىم طرؼ يف اؼبنظمة ىو اؼبساىم أو مالك اؼبنظمةة، وىو صاحب اغبق األساسي، فهدؼ تتع

 الرحبية يكاد يكوف اؽبدؼ الرئيسي للمنظمة.

يشتمل القطاع اػباص اعبزائري ثلثي العاملُت، والباقي يعملوف يف القطاع العاـ، كما هبدر االشارة ىنا اذل أف -
 اػباص ليست ؿبمية كما ىو اغباؿ بالنسبة اذل القطاع العاـ. ظروؼ العامل يف القطاع

يعاين أغلب عماؿ القطاع اػباص من سوء إستغالؽبم من طرؼ مدراء اؼبنظمات واؼبسؤولُت حيث ليس -
بإمكاهنم اغبصوؿ على حقوقهم كاملة وحىت حرماهنم من أبسطها، فتجدىم يتحملوف ىذا الوضع بسبب اػبوؼ 

 العمل يف السوؽ.من الطرد وقلة فرص 

مشاكل متعلقة بالتأمُت واليت يعاين منها غالبية العماؿ يف القطاع اػباص، حيث أشارت بعض األرقاـ إذل أف -
، يف حُت أشار 2009باؼبائة من العاملُت عند اػبواص غَت مصرح هبم لدى الضماف اإلجتماعي خالؿ سنة  50

ىيئة  1890ماؿ غَت اؼبصرح هبم على مستوى % من الع86,81وزير العمل والضماف اإلجتماعي أف 
 مستخدمة.

مشاكل عديد أخرى يتخبط فيها عماؿ القطاع اػباص مثل: ذباوز عدد ساعات العمل الرظبية، قلة العطل -
الرظبية وحىت حرماهنم منها أحيانا، قلة اؼببادرة يف تكوينهم وتدريبهم، وكذا عدـ توفَت الظروؼ اؼبناسبة للعمل، 

 يف األماكن العمل، غياب التأمُت، الطرد التعسفي. غياب األمن

كما أف عالقات العمل يف اؼبنظمات اػباصة اعبزائرية ؿبدودة جدا وأرباب العمل يف القطاع اػباص ؽبم تفكَت -
معادي للعمل النقايب. وال يروف ضرورة إنشاء فروع نقابية داخل مؤسساهتم اليت ىي مسَتة يف غالب األحياف من 

سرة أي امتداد العائلة. وبالتارل فإف اؼبالك ) الذي يكوف ىو غالبا اؼبدير( ال يستوعب أف تكوف ىناؾ قبل األ
نقابة تأيت ضده وال يتصور نزاعات داخل منظمتو، ويف اغباالت اليت يتواجد فيها النشاط النقايب فإف اؼبنظمات 

 ريد أف ينظم فرعا نقابيا ويبارس حقو النقايب.اػباصة ال تؤمن بو، بل ذبد كل الطرؽ والوسائل ؼبعاقبة كل من ي
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 عدـ اشراؾ العاملُت يف إزباذ القرارات داخل اؼبنظمات اػباصة بسبب غياب ثقافة اغبوار. والتفاوض.-

اؼبنظمات الوطنية اػباصة اعبزائرية نادرا جدا ما هتتم بالتنمية اإلجتماعية، أو اؼببادرات اػبَتية والتطوعية، كما ال -
ؼبسَتوف فيها على زبصيص سياسة ؼبثل ىذه الربامج، وىذا ما يعكس غياب برامج اؼبسؤولية اإلجتماعية يقـو ا

ثقافة وفبارسة يف مثل ىذه اؼبنظمات، وإف وجدت أحيانا بعض األعماؿ اػبَتية فهي تكوف يف حالة وجود 
داري مدمج يف إسًتاتيجية إالفائض اؼبارل وتعود لقناعات شخصية للمدير )اؼبالك( وال تتخذ يف شكل قرار 

 كما يتميز القطاع اػباص حباالت التهرب الضرييب واإلحتياؿ والغش.،  اؼبنظمة

 المطلب الثاني: واقع الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.

 ات المتعلقة بتنمية الصادرات خارج المحروقات:حصالعملية اإلالمراحل التاريخية ل-1

 :1ؼبراحل التارىبية لعملية اإلصالحات اؼبتعلقة بتنمية الصادرات خارج احملروقات فيما يلييبكننا رصد أىم ا     

 .(شتراكيةاالإعالن الدولة ) بعد وقت من اإلستقالل في سنوات السبعينيات:الجزائر -1.1

ادية، بدءا قتصإطواؿ ىذا العقد، شهدت اعبزائر عددا من التغيَتات سواء كاف ذلك نقطة سياسية أو            
فرباير من العاـ نفسو الذي شهد  24 شًتاكية" مث جاءيف وقت مبكر "الثورة اإل شهدت واليت 1971 سنة من

 شًتاكياإلوالتسيَت وبعد شبانية أشهر، قررت اغبكومة اليـو عن إطالؽ "الثورة الزراعية"،  ."تأميم" النفط والغاز
 .GSEللمؤسسات 

 الثمانينيات:سنوات -2.1
ج، واؼبؤسسات اعبزائرية يف اػبار باؼبنظمات  التمثيل اؼبتعلقة كاتبم وقد شهدت ىذه السنوات إغالؽ كل        

دل يتم تدريبهم وتطويرىا  حيث اعبهاز الدبلوماسي اعبزائري بعد نشرىا على نطاؽ واسع يف صبيع أكباء العادل
قتصاد اعبزائري لقطاع عتماد اإلإىذا، بدأ جانب ة إذل لدعم وتشجيع الصادرات من اؼبنتجات واػبدمات اعبزائري

 .النفط يف التأثَت بشكل كبَت على اؼبوازنة العامة للدولة وخاصة مع تراجع أسعار النفط كبو منتصف ىذا العقد
مع إطالؽ اإلصالحات اؽبيكلية اليت  1988 كبو سنة وبشكل أكثر ربديدا  1980هناية عاـ حيث مت ذلك حىت 

 .ستمرار بعض الًتدد يف ؾباالت صنع القرارإة للقطاع غَت النفطي، على الرغم من حاولت رسم رؤية جديد

                                                           
1
Rouane Rafik, Le Marketing Direct  International Au service des exportations Algériennes hors hydrocarbures 

les presses ENAG « DAHLAB », Réghaïa, Algérie, 2010, p-p : 71-75.   
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 سنوات التسعينيات:-3.1
تف ىب، بدأ بعض شكل من أشكاؿ ربرير التجارة اػبارجية يف الظهور حىت لو دل 1990 سنوات مع بداية         

 .سوؽ النفط تقلبات رمن خط  اعبزائري دقتصاإلعن ااحتكار الدولة سباما هبدؼ التخفيف 
مع بداية أزمة الديوف اعبزائري وإعادة جدولة ىذه األخَتة يف عاـ  1993حىت هناية عاـ  ذلك دل يكن        
( لبدء فتح للتسيَت اإلداري ربرير التجارة وكذلك ؿبطة شروطمن قبل صندوؽ النقد الدورل )يف ظل  1994
 .حقيقي

نفتاح )اؼبنافسة الشرسة، ما يقرب من ربويل الكلي ة عن ىذا اإلظهرت يف وقت الحق الظواىر الناصب     
ستمرة على الرغم ومللصناعات الواردات، واػبصخصة، واللوجستيات تصدير نقص متزايد( وىي حالة فريدة سباما 

 .من كل احملاوالت واألحكاـ اؼبعموؿ هبا ؼبعاعبتها
 .من األجهزة للمساعدة يف تعزيز الصادرات غَت النفطيةالذي شهد إنشاء ؾبموعة  1996طرأ ربوؿ يف سنة        

 :ذباه من خالؿ تقدًن حوافز ضريبية للمصدرينؽبذا اإل 1996وينص قانوف اؼبالية 
اإلعفاء من الضريبة على القيمة اؼبضافة وتعليق الرسـو اعبمركية اإلدخاؿ اؼبؤقت أو إعادة القبوؿ مع اإلعفاء من  •

 .خالت اؼبستخدمة يف إنتاج اؼبنتجات اؼبصدرةالرسـو اعبمركية عن اؼبد
إذل الصادرات من  بالنسبة 1996 ؼبدة طبس سنوات من عاـ IBS اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -

 مر نفسو ينطبق على مبلغ مقطوعواأل، 2001مت سبديد ىذه اؼبهلة دبوجب قانوف اؼبالية لعاـ  .السلع واػبدمات

LE VERSEMENT FORFAITAIRE) : VF  (. 
 ؛صديراحملققة من الت اؼببيعات مبلغ TAP اؼبهٍت  للنشاطضرييبالوعاء ال خصم من-
 .1997تغيَت يذكر منذ عاـ لتظل التدابَت اؼبذكورة أعاله أكثر أو أقل التشغيلية مع العلم أف اعبهاز قد خضع  -

 سنوات األلفينيات:-4.1
توصيات لتعزيز الصادرات  من أجل وضعوزارة التجارة  من طرؼ عملورشة مت تنظيم ، 2000يف سبتمرب          

موضع التطبيق اعبزئي من خالؿ إنشاء معرض دائم على البضائع القابلة للتصدير  أىدافا غَت النفطية، اليت كانت
 .2001 واإلعفاء من ضريبة الصادرات الواردة يف القوانُت اؼبالية لعاـ
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 .اػبارج اإلنتقاؿ للتسويق اذلستثمار يف حُت شرح كيفية وف اإلإعادة تصميم بعض اؽبيئات وقان-
من  خارج احملروقات وزارة التجارة قررت أف تصبح أكثر البراطا يف مكوف التصديرفإف  2003إال أنو يف عاـ        

 :خالؿ إدخاؿ ربسينات على

 .2004وليو ي 19يف  03/04عن طريق سن قانوف رقم  مؤطرتزويد قطاع التصدير نص قانوف -
 مؤسسة الصادرات، من خالؿ إنشاء الوكالة الوطنية لًتقية التجارة اػبارجية تشجيعل طريقة فعالة تنظيم-

"ALGEX"    2004يف يونيو. 
 .خارج احملروقاتسًتاتيجية وطنية لتنمية الصادرات إسًتاتيجية التصدير لوضع إربديد عناصر  -
 خارج احملروقات؛ف الصادرات إنشاء الشركة اعبزائرية للتأمُت وضما -
 ؛(CAGEX) إنشاء الشركة اعبزائرية للتأمُت وضماف الصادرات -

رباد تفاقية الشراكة مع اإليف اؼبقابل فإف إ أي تقدـ ملموس UMA تفاقاتدوليا، دل تشهد تطبيق اإل        
      اغبر العريب التبادؿ قةمن خالؿ منط مع الدوؿ العربيةوكذلك ؛ 2002األورويب دخلت حيز التنفيذ يف عاـ 

 (ZALE) نضماـ إذل منظمة التجارة اإل اؼبفاوضات اليت ال تزاؿ ذبري من أجل ذلإ ، باإلضافة2009يف عاـ
   .(OMC) العاؼبية

 :فًتتُت أنبهابُت  لتمييزاشكلة لدينا دبوفيما يتعلق  عموماىذه اؼبؤشرات التارىبية تسمح لنا - 
 سبيزت بإحتكار الدولة على التجارة اػبارجية. 1996الفًتة اليت سبقت سنة -

 .حتكار الدولةإنفتاح التجاري والقضاء على اإل سبيزت وأنتجت 1996الفًتة ما بعد سنة -

 التدابير المتخذة من طرف الجزائر في سبيل تنمية الصادرات خارج المحروقات:-2

و أحد أىم اؼبساعي اإلقتصادية  اعبزائرية، والذي البد إف اإلعداد لفًتة ما بعد النفط وبناء إقتصاد إنتاجي ى     
أف يتم من خالؿ ؾبموعة من اإلصالحات واػبيارات، حيث يعترب تشجيع اإلستثمار األجنيب اؼبباشر، وترقية 

جل انتاج منتجات جديدة صغَتة واؼبتوسطة إحدى أىم ىذه اإلصالحات من أوإعادة تأىيل اؼبؤسسات ال
خارج احملروقات والذي من شأهنا إحداث تنمية باإلبتعاد شيئا فشيئا عن أثر أحادية  دبستويات جودة معينة

 :التصدير )الصادرات النفطية(، يبكننا توضيحها فيما يلي
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 اإلستثمارات األجنبية المباشرة:-1.2

بية تعد اعبزائر إحدى الدوؿ اليت سعت جاىدة إذل إستقطاب أكرب قدر فبكن من اإلستثمارات األجن     
اؼبباشرة، وخاصة خارج احملروقات، بإعتباره أحد ركائز التنمية ومصادر التمويل يف دوؿ العادل، وخاصة الدوؿ 

 :1النامية، حيث قامت دبجموعة من اإلجراءات يبكن رصدىا فيما يلي

قل رؤوس دفعا قويا بإذباه ربرير التجارة اػبارجية، وحرية تن 1990قدـ إصدار قانوف النقد والقرض يف عاـ -
 األمواؿ لتمويل اؼبشاريع اإلقتصادية، وترخيص غَت اؼبقيمُت بتحويل رؤوس أمواؽبم إذل اعبزائر.

نظرا حملدودية تدفق اإلستثمار األجنيب الذي جاء بو قانوف النقد والقرض، مت إصدار قانوف جديد يف عاـ -
ستثمرين األجانب، وىو ما ظبح بتوافد يقضي دبنح حوافز مالية وصبركية، وتقدًن ضمانات وتسهيالت للم 1993

كبو اعبزائر لنشاطات خارج قطاع احملروقات،  1994عدد كبَت من اؼبستثمرين والشركات األجنبية بداية من عاـ 
وكانت اؼبشكلة أف جزءا يسَتا جدا من نوايا اإلستثمار كانت ربقق، بينما بقي اعبزء األكرب من دوف تنفيذ نتيجة 

عوائق اليت وقفت يف وجو اعبزائر، إلستقباؽبا لإلستثمارات األجنبية اؼبباشرة، منها ما ىو متعلق وجود ؾبموعة من ال
 حبواجز مالية وصعوبات السوؽ اعبزائرية.

البد من اإلشارة اذل أف رغم جهود اعبزائر إلستقطاب اإلستثمارات األجنبية اؼبباشرة يف النشاطات خارج        
عيفا مقارنة بالقطاع النفطي وىذا ما فعلتو اإلستثمارات ىو تنمية القطاع النفطي ذاتو من احملروقات إال أنو يبقى ض

أجل إستغالؿ الثروة الوطنية من خالؿ إتفاقيات البحث والتنقيب الكثَتة،  واإلستثمارات األخرى يف الصناعة 
تصديرا وسبويال، فإذبهت كبو النفطية.، حيث أنو يف ظل ىذه اؼبشكلة بقيت اعبزائر أماـ إقتصاد ريعي أحادي 

العامل اؼبشًتؾ بُت اإلستثمارات األجنبية اؼبباشرة، وتنمية اؼبنتوجات احمللية والوطنية، من خالؿ تعزيز دور 
 اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف عملية بناء االقتصاد اعبزائري، إستعدادا ؼبا بعد النفط.

 

 

 
                                                           

ة كز دراسات الوحد، مر 395شهرزاد زغيب، حكيمة حليمي، االقتصاد اعبزائري ما بعد النفط: خيارات اؼبستقبل، ؾبلة اؼبستقبل العريب، العدد  1
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:-2.2

كما  طار تنمية الصادرات خارج حملروقاتإيف  التدابَت اؼبتعلقة باؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة من سلسة ازباذمت 
 :1يلي

عادة تأىيل اؼبؤسسات الصغَتة و اؼبتوسطة خيارا إسًتاتيجيا لبناء اإلقتصاد اعبزائري خارج قطاع تعد إ     
احملروقات، ودفع وتَتة التنمية، نتيجة اؼبسانبة اؼبتزايدة أكثر فأكثر يف تشكيل الناتج احمللي اإلصبارل ومعدالت 

الصغَتة واؼبتوسطة، عن طريق سياسة توسع  النمو اإلقتصادي، ومن ىذا اؼبنطلق إعترب حال للنهوض باؼبؤسسات
صناعي يسمح للمؤسسات الوطنية بالسيطرة على أنواع النشاطات اؼبمكنة واؼبتاحة يف السوؽ اعبزائرية وخاصة 
بعد توقيع اعبزائر إلتفاؽ الشراكة مع اإلرباد األورويب ويف السياؽ نفسو، أصدرت اعبزائر عدة نصوص تنفيذية 

 صغَتة واؼبتوسطة والصناعة التقليدية، من أجل ربسُت تنافسها، ومن بُت أىم ىذه النصوص:لتطوير اؼبؤسسات ال

 11( بتاريخ 02/373) إنشاء صندوؽ ضماف قروض اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة باؼبرسـو التنفيذي الرقم- 
خصص لو  لدعم اإلستثمار، وحل مشكلة صعوبة اغبصوؿ على القروض. فقد 2002تشرين الثاين/ نوفمرب 

مليار  3,5مليار دينار، ومبلغ  30رئيس اعبمهورية خالؿ اعبلسات الوطنية للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة مبلغ 
 دينار أخرى لصندوؽ رأس ماؿ اؼبخاطر، للتخفيف من مستويات الضماف اؼبفروضة من طرؼ اؼبصارؼ.

أىيل عمل دائم ىبدـ تنمية اؼبؤسسات لت 2003شباط/فرباير 25( الصادر يف 03/80اؼبرسـو التنفيذي الرقم)-
 الصغَتة واؼبتوسطة والصناعة التقليدية.

كما أف السلطات العمومية عقدت عزمها الكامل على منح القطاع دوره يف التنمية اؼبستديبة، بإصدار القانوف -
ع إجراءات دعم التوجيهي لًتقية اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة، من أجل ربسُت ظروؼ مزاولة نشاطاهتا، وإتبا 

 ىادفة ومساعدات وإعتمادات مالية أيضا.
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 الظروف البيئية للمنظمات الجزائرية المصدرة لمنتجاتها:-3
ىناؾ ؾبموعة من الظروؼ البيئية اإلقتصادية اليت تؤثر على نشاط اؼبنظمات اإلقتصادية اؼبصدرة ؼبنتجاهتا،     

 :1يبكننا توضيح أنبها فيما يلي
 

 ة الخارجية وتشجيع اإلستثمار األجنبي بالجزائر:تحرير التجار -1.3
بادرت اعبزائر دبجموعة من اإلصالحات سعيا منها إذل ربرير ذبارهتا اػبارجية وتوجهها كبو إقتصاد السوؽ       

والسَت يف درب العوؼبة اإلقتصادية، من خالؿ السعي إذل إجتذاب التدفقات الرأظبالية واإلستثمار األجنيب اؼبباشر، 
الذي من شأنو أف يشجع على نقل التكنولوجيا واػبربة األجنبية، وباألخص يف القطاعات خارج احملروقات وذلك 
من خالؿ توفَت اؼبناخ اؼبناسب للمستثمرين: إقتصاديا، سياسيا، إجتماعيا، قانونيا، ومنحهم التحفيزات الضريبية 

ر دبفردىا بفعل إنعداـ القدرات اؼبالية والتكنولوجية وباألخص يف ظل عدـ قدرة اغبكومة اعبزائرية على اإلستثما
 وحىت التسيَتية.

 مساعي انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:-2.3
أبدت اعبزائر نيتها يف اإلنضماـ لنظاـ التجارة اؼبتعدد األطراؼ، اؼبتمثل يف اإلتفاقية العامة  1987يف سنة       

باؼبنظمة العاؼبية للتجارة، ولقد مت  1995مروكية، اليت أصبحت تعرؼ منذ سنة حوؿ التجارة والتعريفات اعب
ؾبموعة العمل القائمة على عملية إنضماـ اعبزائر لإلتفاقية العامة حوؿ التعريفات اعبمروكية  1987تنصيب سنة 

GATT  لتجارة إذل ؾبموعة ربولت ؾبموعة العمل يف اإلتفاقية العامة حوؿ التعريفة اعبمروكية وا 1995ويف سنة
عمل للمنظمة العاؼبية للتجارة مكلفة دبشروع إنضماـ اعبزائر إليها، حيث أف اؼبهمة اؼبوكلة جملموعة العمل توجد 
حاليا يف طور اإلستكماؿ، حيث تعقد إجتماعات بالبحث يف التطورات اليت ىبضع ؽبا نظاـ التجارة اعبزائري، 

 تعريفات من جهة واإللتزامات اػباصة بالتجارة اػبدماتية من جهة أخرى.واؼبفاوضات الثنائية فيما ىبص دعم ال
كما سيتبع فحص نظاـ التجارة اعبزائري كل ما يتعلق بنظاـ تراخيص اإلستَتاد، والعوائق التقنية للتجارة ووضع 

جوانب  مقاييس صحية نباتية، وتطبيق ضرائب داخلية وخصخصة الشركات العمومية، واؼبساعدات اؼبالية وبعض
ضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية اليت سبس التجارة، وقد بلغ النقاش على ىذه القضايا تقدما ملحوظا وتتواصل 
اؼبفاوضات الثنائية مع إثنيت عشر بلدا معنيا، وتتمثل أىم اؼبسائل يف تلك اليت ؽبا صلة باؼبشاركة يف اؼببادرات 

تزامات اػباصة بقطاع السمعي البصري واػبدمات اؼبتعلقة اػباصة بالقطاعات ودعم التعريفات اعبمركية واإلل
 بالطاقة.

 إتفاقية الشراكة األورو متوسطية:-3.3 

                                                           

.13-11ص -منَت، عبلط ابراىيم، مرجع سبق ذكره، صنوري   1
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تندرج ىذه اإلتفاقية يف إطار مشوار برشلونة الذي دعت إليو اجملموعة األوروبية بغرض تطوير عالقات      
نشاء منطقة إزدىار مشًتكة على اؼبدى الطويل، التعاوف مع بلداف الضفة اعبنوبية للبحر األبيض اؼبتوسط وبغرض إ

تلك اإلتفاقية اليت مت اإلمضاء عليها يف فالنسيا، إسبانيا ال تنحصر على إنشاء منطقة التبادؿ اغبر فحسب بل 
تشمل كذلك جوانب إقتصادية، فرع ذباري، تعاوف اقتصادي ومارل، تدفقات إستثمارية وجوانب سياسية 

 ية لتنمية مستدامة. وإجتماعية وثقافية ضرور 
مع اجملموعة  %60حيث إستفادت اعبزائر من خالؿ ىذه اإلتفاقية من ؾبموع اؼبعامالت اليت بلغت نسبة        

ودل ترد أي مشكلة ذات صعوبة تذكر عند  2005سبتمرب  01األوروبية، ودخلت إتفاقية الشراكة حيز التنفيذ يف 
لذي قامت بو اغبكومة بشأف ىذا اؼبلف من خالؿ إقامة عبنة دائمة وضعها حيز التطبيق بفضل التحضَت اعبيد ا

، وإقامة عبنة تقنية 2004ديسمرب  30مكلفة بتحضَت ومتابعة تنفيذىا واليت تشرؼ عليها وزارة اػبارجية بتاريخ 
اعبزائرية واليت تًتأسها الغرفة  2005أوت  23مكلفة دبتابعة وإقامة منطقة التبادؿ اغبر يف ىذا اإلطار بتاريخ 

 للتجارة والصناعة.
 تأىيل المنظمات االقتصادية الجزائرية:-4.3
مت طرح برنامج لتأىيل اؼبنظمات اإلقتصادية اعبزائرية وذلك يف إطار تفعيل الشراكة األورو متوسطية والذي      

واؼبارل ليكوف يف  يتشكل من ؾبموعة اإلجراءات اليت ربث على ربسُت تنافسية اؼبنظمة، ورفع أدائها اإلقتصادي
نفس اؼبستوى الدورل، فهذا الربنامج ال يعترب دبثابة إجراء قانوين مفروض من طرؼ الدولة على اؼبنظمات 
اإلقتصادية، بل على ىذه األخَتة اؼببادرة باإللبراط يف ىذا الربنامج أو على األقل اؼببادرة بإجراء تشخيص 

ت وأسباب التعثرات، وبالتارل فإف ىدؼ برنامج تأىيل اؼبنظمة إسًتاتيجي عاـ من أجل معرفة مكامن اإلختالال
اإلقتصادية ال يعترب إداريا يف ؾباؿ اؼبنتجات واألسواؽ، والتمويل، والتشغيل فحسب، بل ىبص أيضا كل اؽبيئات 

 اؼبؤسساتية احمليطة أو اؼبتعاملة مع اؼبنظمة.
 اإلنضمام لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:-5.3
، وصادقت على اإلتفاقية الصادرة 2009إنضمت اعبزائر إذل منطقة التجارة اغبرة العربية، يف الفاتح من جانفي    
بتونس واؼبتخذة من قبل اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي عبامعة الدوؿ العربية الذي أعلن  1981-02-22يف 

اإلندماج اإلقتصادي العريب، وطبقا  عن تأسيس منطقة عربية كربى للتبادؿ اغبر وىذا من أجل بعث مسار
ألحكاـ ىذه اإلتفاقية وكذا برناؾبها التنفيذي كل اؼبنتجات اليت ؽبا صفة اؼبنشأ يبكن تبادؽبا بُت اعبزائر والدوؿ 
العربية يف إطار نظاـ تعريفي تفضيلي بإستثناء بعض اؼبنتجات اؼبعارضة ألحد األسباب التالية: دينية، بيئية، 

 صحية، أمنية.
دوؿ وبلداف اؼبنطقة العربية اغبرة الكربى ىي: اعبزائر، األردف، مصر، العربية السعودية، اإلمارات، البحرين، تونس، 

 السوداف، سوريا، العراؽ، عماف، فلسطُت، قطر، الكويت، لبناف، اؼبغرب، ليبيا، موريطانيا، اليمن.
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لتبادؿ اغبر واليت منشأىا إحدى الدوؿ العربية اؼبذكورة تستفيد كل اؼبنتجات غَت اؼبستثناة من اؼبنطقة العربية ل- 
سابقا دخوؽبا للجزائر من اإلعفاء الكلي للحقوؽ اعبمروكية، وباؼبقابل تستفيد اؼبنتجات ذات اؼبنشأ اعبزائري وغَت 

ربية مذكورة اؼبستثناة من منطقة التجارة اغبرة العربية من اإلعفاء الكلي للحقوؽ اعبمركية عند تصديرىا ألي دولة ع
 سابقا.

 :2214أصناف الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات لسنة  -4

تشهد الصادرات اعبزائرية خارج احملروقات ضعفا شديدا باؼبقارنة مع صادرات النفط واليت باتت التبعية        
ية وسوء إستغالؿ اإلمكانيات اؼبطلقة اليت يعاين منها اإلقتصاد اعبزائري وىذا راجع لعدة أسباب ىيكلية وتنظيم

اؼبتوفرة باعبزائر اليت من شأهنا اؼبسانبة يف التنويع يف موارد الدولة، وفيما يلي عرض لألصناؼ اليت تدخل ضمن 
 إطارىا صادرات اعبزائر خارج احملروقات:

 (: أصناف صادرات الجزائر خارج المحروقات.1-2الجدول)

 
المنتجات خارج قطاع             

 حروقاتالم

 القيمة
 

 
 النسبة
% 
 

بالمليون دوالر 
 مريكيأ

بالمليون دينار 
 جزائري

 1115 26219 323 المواد الغذائية

 3191 8861 112 المواد الخام

 8316 189322 2352 المواد نصف مصنعة

 2153 1228 1512 معدات وتجهيزات صناعية

 2136 825153 12 السلع اإلستهالكية غير الغذائية

: andiللوكالة الوطنية لإلستثمار إحصائيات حوؿ التجارة اػبارجية اعبزائرية على اؼبوقع اإللكًتوين  :مصدرال
www.andi.dz 

من خالؿ اعبدوؿ السابق يتضح لنا أف الصادرات اعبزائرية خارج قطاع احملروقات تدخل ضمن إطار       
اؼبواد الغذائية، اؼبواد اػباـ، مواد نصف مصنعة ومعداف وذبهيزات الصناعية و السلع اإلستهالكية  األصناؼ التالية:

النسب التالية: بلغت اؼبواد النصف اؼبصنعة النسبة األكرب  2014غَت الغذائية حيث بلغت ىذه األصناؼ سنة 

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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نار جزائري وذلك إلرتباطها مليوف دي 189300أي ما يعادؿ  %83,6من الصادرات خارج احملروقات بنسبة 
، الزيوت ومشتقاتو، األمونياؾ...  الوثيق باحملروقات حيث تتمثل ىذه اؼبنتجات أساسا يف اؽبيليـو

مليوف دينار جزائري حيث أف أىم  26019أي ما يعادؿ  %11,5تليها صادرات اؼبواد الغذائية بنسبة 
  %3,91غازية، العجائن....، كما بلغت اؼبواد اػباـ نسبة اؼبنتجات تتمثل يف التمور، السكر اؼبياه اؼبعدنية وال

 مليوف دينار جزائري. 8861أي ما يعادؿ 

يف حُت تشهد كل من السلع اإلستهالكية غَت الغذائية ومعدات التجهيزات الصناعية ضعفا بنسبة       
رغم السياسات  على التوارل. تعكس نسب ىذا اعبدوؿ ضعف الصادرات خارج احملروقات 0,53%، 0,36%

اؼبسطرة يف إطار ترقيتو، بالرغم من ارتفاع اؼبواد النصف اؼبصنعة إال أهنا تظل ىامشية،  كما أف الضعف اؼبسجل 
يف معدات وذبهيزات الصناعية واؼبواد الغذائية والسلع االستهالكية غَت الغذائية يعكس العجز الكبَت الذي يشهده 

 ح اإلىتماـ هبما ضرورة ملحة للتنويع يف موارد الدولة.النسيج الفالحي والصناعي والذي أصب

 :2214و 2213اإلتجاىات الرئيسية للصادرات الجزائرية خارج المحروقات لسنتي  -5

إف اؽبدؼ من دراسة والتعرؼ على إذباىات الصادرات ىو إجراء تصنيف مبدئي للدوؿ اليت تعد أىم         
ء تعلق األمر بالتقارب اعبغرايف أو ثقايف، إضافة إذل التعرؼ على مدى الفرص لتسويق اؼبنتجات اعبزائرية سوا

اإلعتماد على دولة واحدة أو تكتل إقتصادي واحد يف تسويق اؼبنتجات كبو اػبارج، وذلك بالنظر للمعامالت 
ا إذل دولة اإلقتصادية اليت تربطها باػبارج. حيث أف التقارب اعبغرايف يسمح للمنظمات اعبزائرية بتصدير منتجاهت

قريبة فبا يؤدي إذل تقليص تكاليف ىذه اؼبنتجات فبا يسمح بزيادة تنافسية السلع اؼبصدرة، يف حُت أف التقارب 
الثقايف اؼبتعلق بالدين، اللغة، األذواؽ والسلوؾ الشرائي والعادات اإلستهالكية...إخل  يسمح للمنظمات اعبزائرية 

فة دوف أف تتطرؽ للتعديل أو التكييف، حيث أف مواجهة اإلحتياجات بتصدير منتجاهتا إذل األسواؽ اؼبستهد
 .1اؼبختلفة لكل سوؽ يرىق قدرات اؼبنظمات اعبزائرية خاصة الصغَت و اؼبتوسطة

                                                           
 ، حبث منشور على اؼبوقع: )مقاربة وصفية ربليلية(ترقية الصادرات اعبزائرية خارج احملروقات  اسًتاتيجيةربديات ورىانات طارؽ قندوز، قاظبي سعيد،  1

               www.kantakji.com/.../15:00على الساعة:  10/09/2016تاريخ االطالع  ...الصاد-ترقية-استرتيجية-ورهانات-تحديات  .
. 
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دولة مستوردة ؼبنتجات اعبزائر خارج احملروقات موزعة بالًتتيب لسنيت  20وفيما يلي جدوؿ يظهر لنا أىم      
 :2014و 2013

 .2214و 2213دولة مستوردة للمنتجات الجزائرية خارج المحروقات لسنتي  22(: أىم 2-2الجدول )      

 الوحدة: مليون دينار جزائري.                                                                                                   

2214 2213 
 الدول القيمة الدول القيمة

 األراضي اؼبنخفضة 52832 األراضي اؼبنخفضة 60140
 إسبانيا 27727 فرنسا 36295
 فرنسا 13112 إسبانيا 30077
 إيطاليا 7732 إيطاليا 10610
 بريطانيا العظمى 5633 بلجيكا 9028
 مالطا 3773 بريطانيا العظمى 6876
 تونس 3407 تونس 5750
 اؼبغرب 3266 أؼبانيا 4079
 العراؽ 3145 الربازيل 4034
 تركيا 3144 الربتغاؿ 3500
 بولونيا 2871 بولونيا 3456
 سوريا 2797 تركيا 3234
 بلجيكا 2699 الو.ـ.أ 3155
 السوداف 2093 اؼبغرب 3085
 الربتغاؿ 2071 العراؽ 2490
 ليبيا 1799 سوريا 2003
 اليمن 1610 موريتانيا 1877
 ألبانيا 1499 لبناف 1727
 لبناف 1486 مالطا 1568
 غينيا 1409 النرويج 1483

 .ONSمن إعداد الطالبة إعتمادا على معطيات الديواف الوطٍت لإلحصائيات المصدر:                         

نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أعاله أف أىم الدوؿ اؼبتعاملة مع اعبزائر يف ؾباؿ الصادرات خارج احملروقات       
ؿ الدوؿ األوروبية الصدارة يف اؼبرتبة األوذل حيث ربتل كل من األراضي إحتال 2014و 2013خالؿ سنيت 

، 52832على التوارل  2013اؼبنخفضة، اسبانيا،  فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، العظمى، مالطا أكرب القيم يف سنة 
 . كما إحتلت الدوؿ األوروبية اؼبراتب األوذل بأكرب القيم يف3773، 5633، 7732،  13112، 27727
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حيث يتعلق األمر بكل من األراضي اؼبنخفضة، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بريطانيا العظمى  2014سنة 
.حيث يرجع 6876، 9028، 10610، 30077، 36295، 60140وسجلت القيم التالية على التوارل 

بأكرب القيم باؼبقارنة مع باقي  السبب الرئيسي لتعامل اعبزائر مع الدوؿ األوروبية وخاصة دوؿ اإلرباد األورويب 
الدوؿ لتلك اإلتفاقيات الثنائية ومتعددة االطراؼ اليت تربطها هبا يف إطار تطوير عالقاهتا التجارية اػبارجية إضافة 
إذل القرب اعبغرايف بُت اعبزائر وىذه الدوؿ، كما أف الروابط التارىبية سانبت ىي األخرى يف ىذا اإلرتفاع 

بإعتبارىا اؼبستعمر السابق، زيادة للعوامل اإلقتصادية اليت تدخل ضمن إستفادة اعبزائر من خصوصا مع فرنسا 
 ىذه الدوؿ يف تدعيم مصانعها بالتجهيزات الصناعية وغَتىا.

يف حُت تتوزع باقي الصادرات على باقي الدوؿ األخرى بنسب متفاوتة،  دبا فيها الدوؿ العربية والذي       
يف سنة  5750وإرتفعت اذل  2013يف سنة  3407إضافة اذل دوؿ اعبوار كتونس بقيمة  يشهد تعامال ضئيال

وإلبفضت إذل  2013يف سنة  3266، أما اؼبغرب بلغت صادرات اعبزائر خارج احملروقات كبوىا قيمة 2014
كاإلرباد   وىذا ما يعكس فشل التكامل اؼبغاريب باؼبقارنة مع التكتالت اإلقليمية األخرى 2014يف سنة  3085

 األورويب مثال. 

يف سنة  1483، أما النرويج فقد بلغت 2013يف سنة  1409كما بلغت الصادرات كبو غينيا قيمة     
 ،...إخل.  2014يف سنة  4034يف حُت سجلت كبو الربازيل قيمة  2014

 الصادرات خارج قطاع المحروقات: تطويربالهيئات المكلفة -6

ومتخذي القرارات اإلقتصادية يف اعبزائر تطوير الصادرات خارج احملروقات من  جعلت السلطات العمومية     
أولوياهتا منذ ربرير التجارة اػبارجية، وسخرت ؾبموعة من التدابَت واإلجراءات من أجل رفعو واإلرتقاء بو كحل 

ليو أف غالبية ؼبواجهة تذبذب أسعار النفط واليت هتدد اإلستقرار اإلقتصادي، حيث أف وكما ىو متعارؼ ع
الصادرات اعبزائرية تتمثل يف احملروقات واليت يعتمد عليو اإلقتصاد اعبزائري يف موارده ومداخيلو ، فقامت بإنشاء 

 ما يلي:

 إعادة تنظيم دور وزارة التجارة في مجال التجارة الخارجية:-1.6

من  8لتجارة اػبارجية دبقتضى اؼبادة أعادت سلطة التعديل اؽبيكلي تنظيم دور وزارة التجارة يف ؾباؿ ا       
، حيث مت تكليف الوزارة دبهمة ترقية التبادؿ مع 16/07/1994اؼبؤرخ يف  94/207اؼبرسـو التنفيذي رقم 
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اػبارج ولتحقيق ىذه اؼبهمة تساىم الوزارة يف وضع التصورات اعبديدة لألدوات التنظيمية واؽبيكلية اؼبتعلقة 
ل على تنشيط ىذا القطاع يف إطار ثنائي أو متعدد األطراؼ باإلضافة إذل كوهنا بالتجارة اػبارجية، كما تعم

شريك أساسي يف التحضَت والتفاوض حوؿ اإلتفاقيات التجارية مع الشركاء األجانب. وتعمل السلطة على ذبنيد 
از ؿبايد، بل أصبحت الوزارة ػبدمة سياسة ترقية الصادرات خارج احملروقات، وإذا دل تعد الوزارة ؽبذا اؼبعٌت جه

أداة يف يد الدولة لتوجيو األعواف اإلقتصاديُت كبو التصدير، ودبا يتماشى وإنشغاالت السلطة يف ربقيق التوازف 
 .1اؼبنشود للميزاف التجاري اعبزائري

 : Algexالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية -2.6

 :2يبكن تقديبها فيما يلي      

اؼبؤرخ يف  174-04دبوجب اؼبرسـو التنفيذي رقم  Algexوطنية لًتقية الصادرات اػبارجية تأسست الوكالة ال
 ، الذي سخر ووفر خليات للصادرات خارج احملروقات، ووضعت ربت وصاية وزارة التجارة.2004جواف  12

 وتتكفل الوكالة الوطنية لًتقية التجارة اػبارجية بػ:

ة التجارة اػبارجية وتنفيذىا ميدانيا بعد اؼبوافقة عليها من طرؼ السلطات اؼبشاركة يف ربديد إسًتاتيجية ترقي-
 اؼبعنية.

 تسيَت خليات ترقية الصادرات خارج احملروقات لصاحل اؼبؤسسات اؼبصدرة.-

 ربليل ودراسة األسواؽ العاؼبية وإعداد دراسات إستشرافية شاملة وقطاعية حوؿ األسواؽ اػبارجية.-

 تقييم برامج الصادرات.إعداد تقرير سنوي ل-

وضع وتسيَت نظاـ إعالمي إحصائي وحسب القطاعات وشامل حوؿ القدرات الوطنية للتصدير وحوؿ األسواؽ -
 اػبارجية.

 وضع نظاـ رصد ومتابعة حوؿ األسواؽ اػبارجية وتداعياهتا على اؼببادالت التجارية للجزائر.-
                                                           

ارجية يف ترقية الصادرات خارج احملروقات يف ظل التطورات الدولية الراىنة، رسالة ماجستَت، جامعة بسكرة،   ضبشة عبد اغبميد، دور ربرير التجارة اػب 1
  .101، ص 2012-2013

   www.elmouwatin.dz على اؼبوقع:  ALGEXتقدًن الوكالة الوطنية لًتقية التجارة اػبارجية 2 

http://www.elmouwatin.dz/
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 تعلقة بالتجارة الدولية.إعداد ونشر اؼبطبوعات متخصصة وأخرى مناسباتية م-

مرافقة وتأطَت مشاركة اؼبتعاملُت اإلقتصاديُت الوطنيُت يف ـبتلف التظاىرات اإلقتصادية، اؼبعارض والصالونات -
 اؼبتخصصة اليت تنظم يف اػبارج.

مساعدة اؼبتعاملُت اإلقتصاديُت من أجل تطوير عملية اإلتصاؿ واإلعالـ وترقية سياسة خاصة باؼبنتجات -
 دمات اؼبوجهة للتصدير.واػب

 إعداد معايَت للتمييز عرب جوائز ومكافآت سبنح ألحسن اؼبصدرين.-

كما يبكن للوكالة الوطنية لًتقية الصادرات أف تضمن تنظيم نشاطات مدفوعة يف ؾباؿ ربسُت والتكوين يف -
إعداد دراسة خربة لإلدارات  تقنيات التصدير وقواعد التجارة الدولية وكل اػبدمات األخرى يف ؾباؿ اؼبساعدة أو

 واؼبنظمات ،ذات العالقة مع مهاـ الوكالة.

 : ANEXALالجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين -3.6

من أجل الدفاع عن حقوؽ ومصاحل اؼبصدرين اعبزائريُت وتضم أكثر  2001جواف  10مت إنشاء ىذه اعبمعية يف 
إسًتاتيجية التصدير وإهباد مساحة للتواصل بُت اؼبصدرين مصدر وأىم وظائفها: اؼبسانبة يف تطوير  100من 

وذبميع ونشر اؼبعلومات ذات الطابع التجاري واإلقتصادي وتوفَت اؼبساعدة التقنية لتطوير القدرات التصديرية 
 .1للمتعاملُت

 :Cagexالشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات -4.6

 :2يبكن تقديبها فيما يلي             

طبقا للمادة الرابعة  02/07/1996الصادر يف  96/235شأت ىذه الشركة حسب اؼبرسـو التنفيذي رقم أن
 اؼبتعلق بتأمُت القرض عند التصدير وهتدؼ إذل: 10/01/1996الصادر  96/06من األمر رقم 

 ترقية وتشجيع الصادرات اعبزائرية خارج احملروقات؛-

                                                           

.102د اغبميد، مرجع سبق ذكره، ص ضبشة عب 1  
2  .17نوري منَت، عبلط ابراىيم، مرجع سبق ذكره، ص 
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 ر) اؼبخاطر التجارية، السياسية، عدـ التحويل(؛تغطية اؼبخاطر اؼبتعلقة بعمليات التصدي-

 ؛ تأسيس بنك للمعلومات يف ؾباؿ اإلعالـ اإلقتصادي-

 تعويض وتغطية الديوف.-

 caci) : الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة )-5.6

 :1يبكن تقديبها فيما يلي         

وتتمثل مهامها حسب اؼبادة  03/03/1996الصادر بتاريخ  96/93أنشأت حسب اؼبرسـو التنفيذي رقم 
 اػبامسة يف:

اؼبسانبة يف تنظيم كل اللقاءات والتظاىرات اإلقتصادية يف اعبزائر ويف اػبارج مثل اؼبعارض والندوات واؼبهاـ -
 التجارية اليت تسعى لًتقية وتطوير النشاطات اإلقتصادية واؼببادالت التجارية مع اػبارج؛

 ت تعاوف مع اؼبؤسسات األجنبية اؼبماثلة؛توطيد العالقات وعقد إتفاقيا-

 يف حل النزاعات التجارية الوطنية والدولية. -بطلب من اؼبتعاملُت–ويبكن للغرفة التدخل -

 توطيد العالقات وعقد إتفاقيات تعاوف مع اؼبؤسسات األجنبية اؼبماثلة؛-

 لوطنية والدولية.يف حل النزاعات التجارية ا -بطلب من اؼبتعاملُت-يبكن للغرفة التدخل -

  :promexالديوان الجزائري لترقية الصادرات -6.6

 :2يبكن تقديبو فيما يلي    

وضع ربت وصاية وزارة التجارة،  1996أكتوبر  01الصادر يف  96/327أنشأ دبقتضى اؼبرسـو التنفيذي رقم 
 وربدد اؼبادة الرابعة اؼبهاـ األساسية ؽبذا الديواف:

                                                           

 .17، 16نوري منَت، عبلط ابراىيم، مرجع سبق ذكره، ص   1 
 .16نوري منَت، عبلط ابراىيم، مرجع سبق ذكره، ص  2
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وربليل أوضاع السوؽ العاؼبية لتسهيل دخوؿ اؼبنتجات اعبزائرية إذل ىذه األسواؽ والزيادة من إعداد برنامج لًتقية -
 حجمها؛

 تكوين وتسيَت شبكة اؼبعلومات التجارية وبنك اؼبعطيات ػبدمة صبيع اؼبعنيُت بالتجارة اػبارجية؛-

 ية للمنظمات واإلدارات؛وضع ونشر كل البيانات اؼبتعلقة بالوضع اإلقتصادي فيما ىبص التجارة اػبارج-

 إقباز الدراسات اؼبستقبلية وربريك كل اؼبساعدات التقنية الضرورية يف ميداف التجارة اػبارجية.-

 وىناؾ طبس ؾباالت إعانة مقررة يتكفل هبا الصندوؽ اػباص بالًتقية:       

 أعباء ؽبا صلة بدراسة األسواؽ اػبارجية؛-

 يف اؼبعارض باػبارج؛التكفل اعبزئي دبصاريف اؼبشاركة -

 جزء من تكاليف دراسة األسواؽ اػبارجية؛-

 تكاليف النقل الدورل لرفع وشحن البضائع باؼبوانئ اعبزائرية واؼبوجهة للتصدير؛-

 سبويل التكاليف اؼبتعلقة بتكييف اؼبواد حسب مقتضيات األسواؽ اػبارجية.-

 تفعيل برامج تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:-7.6

يف إطار تفعيل إتفاقية الشراكة األوروبية اعبزائرية والعمل على إقباحها مت طرح ؾبموعة من الربامج اػباصة      
بتأىيل اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة اعبزائرية لضماف إستمرارية منظومة ىذا النوع من اؼبؤسسات وؿبافظتها على 

ل تكييفها مع متطلبات إقتصاد السوؽ وضماف حصة يف مكانتها يف السوؽ الوطنية وإكساهبا ظبعة جيدة من أج
السوؽ الدولية، وذلك من خالؿ رفع قدرهتا التنافسية، ومن بُت أىم ىذه الربامج نذكر: برنامج اللجنة األوروبية 
"ميدا"، الربنامج اعبزائري الفرنسي لتأىيل اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة والربنامج  الوطٍت لتأىيل اؼبؤسسات 

غَتة واؼبتوسطة، لكن ورغم ذلك فإف النتائج اؼبسجلة يف ىذا السياؽ تعد ضعيفة نوعا ما إذا ما قورنت بعدد الص
اؼبؤسسات اؼبربمج تأىيلها ويرجع ذلك لبعض الشروط والعراقيل اليت حالت دوف ذلك، كالشروط الواجب توفرىا 

تكوين إيداع اؼبلفات اليت تبدو أهنا طويلة، يف اؼبؤسسات لإلستفادة من منح ومساعدات برامج التأىيل، وخجاؿ 
يضاؼ إذل ذلك طبيعة ىذه الربامج واليت تعد إختيارية، ونظرا لعدـ توفر دراسات جدوى حوؽبا فذلك وبوؿ دوف 
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إلبراط أعداد كبَتة من اؼبؤسسات، فضال عن ربمل اؼبؤسسات الراغبة جزء من تكاليف عمليات التأىيل وىو أمر 
ؼبؤسسات والقائمُت عليها، باإلضافة إذل نقص اػبرباء واؼبختصُت يف تسيَت مثل ىذه الربامج، ال وببذه أصحاب ا

 .  1وىذا ما أدى إذل ضعف وتشتت نتائج برامج التأىيل

 :FSPEصندوق خاص بتنمية الصادرات )تمويلي( -8.6

 ىذا يقـو ، (1996) لسنة اؼبالية قانوف ، دبقتضى( FSPE)  الصادرات بتنمية اػباص الصندوؽ إنشاء مت      
 بعض وكذا التجارة، وزارة برنامج يف اؼبسجلة الدولية اؼبعارض يف اؼبشاركة يف الراغبة اؼبؤسسات دبساعدة الصندوؽ
 فضال بالعرض، القياـ عند" "الًتانزيت العينات وعبور النقل تكاليف تغطية إذل إضافة األخرى، الدولية اؼبعارض

 وزارة برنامج يف اؼبسجلة اؼبعارض يف للمشاركة بالنسبة % 80 بالتظاىرات ةاػباص اإلشهار مصاريف عن
 ىذا لدور أكثر وتفعيال .التجارة وزارة برنامج يف اؼبسجلة غَت اؼبعارض يف للمشاركة بالنسبة %50 التجارة،

 لةالدو  مساعدة من ستفادةاإل شروط وبدد 2000 مارس 26 يف 10 رقم مشًتؾ وزاري قرار صدر الصندوؽ
 إذل …اؼبباشرة والضرائب األعماؿ، رقم على الرسـو من التصدير عمليات وإعفاء الصندوؽ، ىذا من نطالقاإ

 .2ذلك غَت
 

 إنشاء المناطق الحرة:-9.6

مت إنشاء ىذه اؼبناطق يف إطار قانوف ترقية االستثمار حيث يتكفل اؼبستثمروف اؼبقيموف هبا بإنتاج سلع ـبصصة 
من  %20ريف بعض منها داخل الًتاب الوطٍت شريطة أف ال تتعدى التصريفات للتصدير كما يبكن تص

 .3اإلنتاج
 (:2214-2225تطور الصادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات خالل الفترة )-7

 بغية تقييم نتائج التدابَت واإلجراءات اليت عمدهتا اغبكومة اعبزائرية يف سبيل ترقية الصادرات خارج احملروقات      
وتقليص التبعية  اؼبطلقة لقطاع احملروقات اليت يعاين منها اإلقتصاد اعبزائري، قمنا بدراسة تطور الصادرات خارج 

 (:2014-2005احملروقات يف الفًتة )

                                                           
اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة اعبزائرية، ؾبلة الواحات للدراسات صباؿ خنشور، ضبزة العوادي، كبو إرساء إسًتاتيجية متكاملة لتنمية صادرات  1

 .54، 53، ص ، ص2014، 2، العدد 7والبحوث، اجمللد 
.11، ص2002، 01وصاؼ سعيدي، تنمية الصادرات والنمو االقتصادي يف اعبزائر الواقع والتحديات، ؾبلة الباحث، جامعة ورقلة ، العدد  2  

3 . 103ص  ذكره،مرجع سبق  ضبشة عبد اغبميد،
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 (.2214-2225(: تطور الصادرات خارج المحروقات في الفترة )3-2الجدول رقم)

 الوحدة: مليون دوالر أمريكي.

 البيان                                                 
 السنوات

 

 الصادرات خارج المحروقات
 %النسبة  القيمة

2225 927 1.98 
2226 1158 2.12 
2227 1332 2.22 
2228 1937 2.41 
2229 1266 2.36 
2212 1526 2.65 
2211 2262 2.81 
2212 2262 2.86 
2213 2165 3.33 
2214 2812 4.47 

 .ONSمن إعداد الطالبة إعتمادا على معطيات الديواف الوطٍت لإلحصائيات المصدر:                 

 نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أعاله أف الصادرات اعبزائرية خارج احملروقات شهدت تطورا خالؿ فًتة       

 %1,98مليوف دوالر امريكي أي ما يعادؿ نسبة  907قيمة  2005حيث سجلت سنة   (2225-2214) 
مليوف دوالر أمريكي أي ما يعادؿ نسبة مسانبة  2810قيمة  2014ن إصبارل الصادرات اعبزائرية لتبلغ سنة م

4,47%. 

، ومع إرتفاع أسعار 2008إذل غاية سنة  2005حيث نالحظ تزايد تدرهبي يف نسبة الصادرات من سنة      
  %2,41كي بنسبة مسانبة تقدر ب مليوف دوالر أمري 1937بلغت قيمة الصادرات  2008البًتوؿ يف سنة 

من إصبارل الصادرات وذلك أف الصادرات خارج احملروقات تتكوف أساسا من مشتقات البًتوؿ. أما يف سنة 
مليوف دوالر أمريكي بنسبة  1066لتصل لقيمة  2008شهدت إلبفاضا ملحوظا مقارنة مع سنة  2009

اجع إذل القرارات اؼبتعلقة دبنع تصدير النفايات غَت من إصبارل الصادرات وىذا ر   %2,36مسانبة تقدر بػػ 
 اغبديدية إضافة إذل بعض اؼبواد الغذائية اؼبستخرجة من اؼبواد اؼبدعمة.
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مليوف دوالر أمريكي لتستمر يف التزايد حىت سنة  1526إرتفعت قيمة الصادرات اذل  2010ومع حلوؿ سنة 
 من إصبارل الصادرات. %4,47لتبلغ نسبة  2014

إذل  2013يف سنة  %3,33كما نالحظ أف نسبة اؼبسانبة يف صادرات خارج احملروقات ارتفعت من          
راجع إذل إلبفاض أسعار البًتوؿ خالؿ ىذه الفًتة، ألنو ال يبكن ربقيق ىذه النسبة يف ظل أسعار  4,47%

ات  يف اؼبقابل نسبة ضئيلة يف بًتوؿ مرتفعة ألنو سيسجل إرتفاع يف نسبة مسانبة احملروقات يف إصبارل الصادر 
 مسانبة الصادرات خارج احملروقات. 

ومنو نستنتج أف نتائج اعبهود اؼببذولة من طرؼ السلطات العمومية  واألىداؼ اؼبسطرة يف سبيل ترقية         
الصادرات خارج احملروقات دل تصل اؼبستوى اؼبطلوب واؽبدؼ اؼبنشود ، حيث أف صادرات اعبزائر خارج 

روقات ما تزاؿ مهمشة مسجلة نسبة  ضئيلة يف إصبارل الصادرات ما يفسر وجود إختالالت ىيكلية وتنظيمية احمل
إضافة إذل ضعف النسيج الفالحي والصناعي راجع إذل غياب إسًتاتيجية واضحة ومتناسقة من شأهنا  رفع كفاءة 

ط يف إشكالية التصدير خارج احملروقات رغم التصدير وخلق مناخ تنافسي ؼبنظمات األعماؿ فبا جعل اعبزائر تتخب
 إمتالكها ؼبؤىالت ومقومات للتميز والتفوؽ لغزو األسواؽ اػبارجية والنجاح فيها. 

 :2215و 2214المنتجات الرئيسية الموجهة للتصدير خارج المحروقات لسنتي -8

احملروقات واليت تعد رئيسية باؼبقارنة تقـو اعبزائر بتصدير ؾبموعة من اؼبنتجات ـبتلفة األصناؼ خارج قطاع       
باؼبنتجات األخرى اليت تدخل يف نفس اإلطار، واعبدوؿ اآليت يوضح ىذه اؼبنتجات والتغَت الذي شهدتو بُت 

 :2015و 2014سنيت 
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 .2215و 2214(: المنتجات الرئيسية الموجهة للتصدير خارج المحروقات لسنتي 4-2الجدول )

 امريكي.الوحدة: مليون دوالر 

 معدل التغير
 

2215 2214  

 المنتجات الرئيسية
 
 

 القيمة % القيمة %
الزيوت واؼبواد اؼبشاهبة اآلتية من تقطَت  938,55 36,35 588,07 28,51 -37,34

 الزفت.
 مونياؾ.األ 567,81 21,99 502,31 24,35 -11,54

 األظبدة اؼبعدنية. 292,42 11,33 438,85 21,27 -50,08

 قصب السكر. 228,14 8,84 149,85 7,26 -34,32

 .فوسفات الكالسيـو 95,96 3,72 95,29 4,62 -0,70

 .اغبلقيةغَت الكحوؿ  123,74 4,79 37,01 1,79 -70,09

 اؽبيدروكربونات اغبلقية. 47,32 1,83 35,30 1,71 -25,40

 .التمور 38,79 1,50 34,44 1,67 -11,21

 .اؽبيدروجُت والغاز النادر 47,01 1,82 24,95 1,21 -46,93

 الصفائح الزجاجية. 11,80 0,46 9,89 0,48 -16,19

 اجملموع اعبزئي 2392 92,62 1916 92,87 -19,89

 اجملموع الكلي 2582 100 2063 100 -20,10

 على اؼبوقع االلكًتوين: 2015لسنة   إحصائيات التجارة اػبارجية للجمارؾ اعبزائريةالمصدر: 
http://www.douane.com.dz  14:00على الساعة: 12/08/2016بتاريخ. 

نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أعاله أف اؼبنتجات الرئيسة اؼبصدرة خارج احملروقات واليت تؤثر بشكل مباشر       
ا يف الزيوت واؼبواد اؼبشاهبة اآلتية من تقطَت وكبَت على قيمة ونسبة الصادرات اعبزائرية خارج احملروقات سبثلت أساس

، الكحوؿ غَت اغبلقية، اؽبيدروكربونات   الزفت، األمونياؾ، األظبدة اؼبعدنية، قصب السكر، فوسفات الكالسيـو
 2014اغبلقية، التمور، اؽبيدروجُت والغاز النادر، الصفائح الزجاجية، إال أهنا شهدت إلبفاضا بُت سنيت  

، %0,7، %34,32، %50,08، %11,54، %37,34التالية على التوارل:  بالنسب 2015و
، ىذا ما أدى إذل التأثَت بشكل واضح على 16,19%، 46,63%، 11,21%، 25,40%، 70,09%

مليوف دوالر  2582من قيمة  %20,1نسبة الصادرات خارج احملروقات شهدت إلبفاضا ملحوظا قدر بنسبة 

http://www.douane.com.dz/
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وذلك بسبب اإللبفاض الذي   2015مليوف دوالر أمريكي يف سنة 2063إذل قيمة  2014أمريكي يف سنة 
 شهدتو اؼبنتجات الرئيسية اؼبصدرة وذلك إنطالقا من اؼبواد النصف مصنعة  واؼبواد الغذائية ،اؼبواد اػباـ وغَتىا.

 : الجزائر في التصدير مشاكلأىم  -9
 اعبزائري قتصادلإل بالنسبة احملروقات درات خارجالصا سبثلو الذي سًتاتيجياإل الطابع على التأكيد إف       
 للجزائر اػبارجي التبادؿ تأثَتىا على ومدى احملروقات خارج الصادرات وعبء ثقل إذل إظهار أساسا يهدؼ

 إذل أدى بلد، كل قتصادياتإيف  حيويتو رغم القطاع، ىذا ميزت اليت ستقراراإل الطويلة من فاؼبرحلة .لو وإعاقتها
 قتصاديُت،اإل وتصرفات األعواف سلوؾ خالؿ من ظهر ما ىذا لو، ستسالـاإل ؿبتـو مت قدر الفشل أفب عتقاداإل
 نتناوؿ مشاكل هبعلنا ما ىذا  التصدير ؾباؿ يف جدا ضعيفة تسجيل نتائج إذل اعبزائري قتصادباإل أدى فبا

 :عدة زوايا من نطالقاإ اعبزائر يف التصدير
 :ئيالجز  المستوى على المشاكل-1.9
 :1النقاط التالية أىم تقديبها يفيبكن       

 واألفراد؛ واؼبصاحل واؼبستويات الدوائر كل طرؼ ومعروفة من ومعلنة وواضحة األىداؼ ؿبددة سياسة غياب -
 قادر نظاـ غياب إذل باإلضافة اعبودة، نظاـ يف اؼبنصوص عليها العمل إلجراءات منتظم وغَت عشوائي تطبيق -

 ؼ؛ختالاإل لتحديد اإلحصائية األساليب على اؼببٍت القياس على
 وتصميم اؼبنتجات؛ ربديد ؾباؿ يف اعبودة نظاـ بأسلوب األخذ عدـ -
يف  السلعة وموقع اإلنتاجية بالعملية بطتتر  اليت البيانات واإلحصائيات كافة يتضمن للمعلومات نظاـ توافر عدـ -

 السوؽ؛
 كأسلوب بتكاراإلو  اإلبداع فرص كل قضى على الذي منظمة األعماؿ داخل واؼبعنوي اؼبادي التحفيز غياب -

 اغبارل؛ ومتطلبات الوضع يتالءـ الذي اؼبنتوج ربضَت من اعبزائرية نظمةيبكن اؼب عملي
 منها (اػبارجية البيئةحدود اؼبنظمة ) خارج اليت ربدث اغبالية للتغَتات تستجيب ال ميكانيكية تنظيمية ىياكل -

 على اعبزائريةنظمات اؼب صناعة ضعف إذل تصاؿ أدىإلوا واإلعالـ التكنولوجي التطور التجارية، ربرير اؼبتبادالت
 اؼبنظمة سليلة منظمات من وبدعم العاؼبية دبباركة قتصاديةاإل منظمات األعماؿا سبارسها اليت القوية مواجهة اؽبزات

 .للتجارة العاؼبية
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 اعبزائرية عماؿمنظمات األ بعض لدى القدرة التنافسية تقليص إذل أدت ؾبتمعة السلبية الًتاكمات ىذه كل -
 يف تدرهبيا اعبزائر إذل الواردات األجنبية نسبة تضاعف ىذا على والشاىد ا،تهمنتجا جودة بتدين وثيق بشكل
 ختالؿإ تشرح كثَتة أخرى ضعف مواطن ىناؾ سبق، ما إذل باإلضافة اعبزائرية، الصادرات كمية نقص مقابل

 : يف وتتمثل تصدير،ال ؾباؿ يف( واػباصة العمومية) اعبزائرية نظمةاؼب
 ىياكلنظمات اؼب بعض يف كلي غياب يالحظ .نظمةاؼب داخل التصدير بوظيفة تتكفل اليت اؽبياكل نعداـإ -

 ضعف إذل الوظيفة ىذه ضعف جذور سبتد...اؼبختصة، القانونية اؼبصلحة الدورل، التسويق التصدير بوظيفة تتكفل
 من أكرب الطلب كاف حيث يف السابق، الوضع عليو كاف ما لنا يفسر ما وىذا الوطنية، يف السوؽ البيع مصاحل
 (.الندرة اقتصاد) العرض
 على تعمل للتسويق مصلحة بوضع ىتماـى إباألحر  أو فعالة بيع مصاحل تطوير ضرورة غياب إذل أدى فبا     
 وكذا توزيعلل وسياسة للسعر ؼبنتج وسياسة سياسة التنفيذ حيز وضع وكذا اؼبستهلك السوؽ وسلوؾ دراسة

 .اغباضر الوقت يف ضرورة أصبحت واليت التجاري تصاؿتقنيات اإل ستعماؿإ
 كلي شبو غياب ىناؾ كاف حيث :البيع ما بعد واػبدمات اػبصوصي الطابع ذات التوزيع قنوات نعداـإ -

 وعليو .البيع بعد ما نعداـ خدماتإ تسجل كما التصديري، اعبانب على ترتكز اليت خاصة التوزيع لقنوات
  التنفيذ، حيز هادوف وضع ربقيقها يبكن ال الصناعية السلع أو اعباري ستهالؾاإل منتجات من فالصادرات

 بعد البيع ما اػبدمة إف .نظمةاؼب خارج أومن اؼبصدرة منظمة األعماؿ قبل من تقدـ البيع بعد ما ػبدمات مصلحة
 وقوة ضعف وجود عدـ أو وجود درجة على وقفيت وذلك فعالة، غَت أو فعالة بطريقة منظمة تكوف أف يبكن

 .الوطنية السوؽ تسود اؼبنافسة اليت
 التنافسية أو التنافسية للكفاءة يفتقد مكوناتو دبختلف اعبزائري قتصادلإل اإلنتاجي اعبهاز أف لنا يتبُت سبق فبا

 مسانبة ضعف يفسر ما ىذا ة،واألجنبي احمللية األسواؽ يف دائمة مكانة ويكتسب يتنافس ألف تؤىلو الدولية اليت
 حصة يف نسبيا اؼبستمر رتفاعاإل وباؼبقابل احملروقات خارج الصادرات حصة يف الزراعي وحىت القطاع الصناعي

 .الوطٍت اإلنتاج إذل والغذائية الصناعية من اؼبنتجات اعبزائرية الواردات
 : االقتصادي بالمحيط المرتبطة المشاكل-2.9
 :1النقاط اآلتية أىم يف اعرضه يبكن    
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 ضروري جزء انهأ يفًتض والذي احمللية اغباجيات تغطية األقل على أو للتصدير اؼبعادل دةؿبد سًتاتيجيةإ غياب-
 والتداخل والتشابك جتماعيواإل قتصادياإل للجانب عتباراإل تعطي تنافسية، وربقيق الصادرات وتوزيع لتنمية

 .واألجنبية الوطنية األسواؽ بُت اغباصل
 رتفاعإ بسبب ستَتاداإل عملية ؼبمارسة اعبزائريُت، وميلهم قتصاديُتإلا اؼبتعاملُت لدى التصدير ثقافة غياب -

 .التصدير عن الناصبة اؼبخاطر من الربح والتقليل نسبة
 الوضعية ىذه .أطوؿ ؼبدة األجنبية األسواؽ يف دوف سبوقعهم ربوؿ واليت اعبزائريُت اؼبصدرين لدى اػبربة نعداـإ -

 .الوطٍت اإلنتاجي للنظاـ التجارية ربرير التبادالت جراء من السلبية توالتأثَتا نعكاساتاإل خالؿ من ذبلت
 التصميم، حيث من سواء الدولية للمواصفات منتجات مطابقة تقدًن دوف حاؿ التكنولوجيا ستخداـإ سوء -

 .تغليف
 اإلدارة اطوأمب والتطوير البحث ميزانية ضعف والتكنولوجي سبب التقٍت بتكارواإل اإلبداع غياب إذل باإلضافة
 .اؼبتسلطة

 لدرجة ترؽ ودل والنظافة، اعبودة حيث من اؼبعايَت الدولية مع للتصدير اؼبوجهة الوطنية اؼبنتجات توافق عدـ -
 الوطنية العملة قيمة تدىور بسبب تكاليف اإلنتاج رتفاعإو  اعبودة حيث من وال الكمية حيث من ال تصديرىا

 .أخرى جهة من منتظم بشكل فائض إنتاجي ربقيق وعدـ جهة، من ةالعاؼبي النقدية والتضخم والتذبذبات
 ىذا يف القلقة الوضعية يثَت ونظافة اؼبنتجات جبودة اػباص 1986 سنة التجارة وزارة من طرؼ اؼبعد والتقدير

 .اؼبستهلك صحة سلبا على تنعكس ال حىت مستعجلة بصورة الظاىرة ىذه تطلب معاعبة والذي اؿلمجا
 : والتشريعي المؤسساتي بالمحيط المرتبطة المشاكل -3.9

 : 1التالية باػبصائص خارج احملروقات للصادرات التشريعي اؼبؤسسايت احمليط يتميز         
 الديواف بينت احملروقات خارج الصادرات اؼبدعمة لًتقية واؽبياكل ؽبيئات اؼبوكلة اؼبهاـ يف التداخل التشابك-

 الوطنية والشركة (SAFEX ) أدى اػبارجية ما التجارة (PROMEX) للتجارة الوطنية ترقية والغرفة الوطٍت
 وصعوبة الوضعية تقييم إذل صعوبة أدى فبا اؼبقدمة األرقاـ يف والتضارب التنسيق غياب والتصدير إذل للمعارض

 توجو صبحتأ ىيئة عتبارهإاػبارجية ب التجارة لًتقية الوطٍت الديواف طرؼ من اؼبسطرة، خاصة األىداؼ ربقيق
 فيو أين تتقاطع الوسيط وىو التصدير ؿؾبا يف قتصاديُتاإل األعواف ـبتلف (PROMEX) سًتاتيجياتإ
 معلومات وطنية شبكة إنشاء يف اآلف غبد وفشلو اػبارجية ؾباؿ التجارة يف والقرارات التأثَت مراكز أىم نشغاالتإ
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إحدى  لتصبح قتصاديةاإلنظمات واؼب اؽبيئات عن واؼبوحدة الدقيقة والتشريعية القانونية اؼبعلومات توفَت من سبكن
 .احملروقات الصادرات خارج ترقية زبص قرارات زباذإ ؾباؿ يف الرئيسية األدوات

 ال النقص ذا، ىاحملروقات خارج الصادرات ىبدـ اػبارجية دبا األسواؽ يف التجاري للتواجد تنظيم أدىن غياب    
 مستوى على تتواجد أف يبكن اليت العديدة الفرص ستغالؿإل اؼبهتمة بالتصدير تنظمااؼب ؾبهودات بتعزيز يسمح

 .اػبارجية األسواؽ
 .اػبارجي أو الوطٍت اؼبستوى على اعبزائريُت سواء اؼبصدرين بُت كافيُت غَت وتنسيق تنظيم وجود -
 .روقاتاحمل خارج لًتقية الصادرات اػباص للصندوؽ اؼبالية اؼبوارد وتوجيو ستخداـإ سوء -
 وضرورية أساسية أداة تعترب واليت لذلك، التصدير اؼبخصصة دعم خدمات وعجز الدورل النقل تكاليف رتفاعإ -

 لبفاضإ وبالتارل التسويقية التكاليف رتفاعإ عليو يًتتب النقل تكاليف رتفاعإ ألف التصدير نشاطات لتطوير
 ىامش الربح للتصدير.

 درات المنظمات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية:إستراتيجيات مقترحة لتنمية صا-12
بناء على ما تناولتو بعض الدراسات األكاديبية ذات الصلة الوثيقة دبوضوع تنمية صادرات اؼبنظمات اعبزائرية      

 :1خارج قطاع احملروقات، سبت صياغة ؾبموعة من اؼبعادل اإلسًتاتيجية اؼبالئمة هبذا الشأف، وىذا على النحو التارل
 تحسين مناخ اإلستثمار للمنظمات الصغيرة والمتوسطة:-1.12
بطبيعة اغباؿ ربتاج اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة إذل دعم حكومي على مستوى اإلطار التنظيمي من         

خالؿ بناء سياسات ومنظومة مؤسساتية تناسب خصوصيتها ومثاؿ ذلك: إزالة العوائق التنظيمية والقانونية اليت 
قدرة اؼبنظمات على التصدير، وربسُت األنشطة اليت سوؼ تزيد من حصيلة صادرات تلك اؼبنظمات، تقيد 

باإلضافة إذل اإلعفاءات الضريبية، تقدًن التسهيالت اإلنتمائية اليت تسمح بتغطية الفجوة بُت اؼبوارد اؼبتاحة واؼبوارد 
لبنية األساسية للنقل واالتصاالت، وىذا من أجل خلق الالزمة ؽبذه العملية وحوافز التصدير، باإلضافة إذل توفَت ا

البيئة اؼبواتية لنمو ىذه اؼبنظمات، حىت تساىم بصفة معتربة يف رفع الكفاءة اإلنتاجية لتنمية القدرات التصديرية يف 
 األسواؽ التصديرية بشكل مستدًن.

 التوجو نحو األسواق الواعدة:-2.12
اؼبتوسطة اعبزائرية أسواقا ؿبدودة ودل تشهد أي تنوع ملموس، لذا فإف بناء اف للمؤسسات الصغَتة  نعلم        

اإلسًتاتيجية هبب أف وبدد األسواؽ اليت يبكن ؽبذه اؼبنظمات النفاذ إليها، ويف ظل تغَت موازين القوى يف األسواؽ 
إنشغاؿ الدوؿ اؼبتقدمة الدولية لصاحل أسواؽ اإلقتصاديات الناشئة على حساب الشركات اؼبتعددة اعبنسيات إثر 

دبعاعبة أسباب األزمة اؼبالية العاؼبية الراىنة وأزمة الديوف السيادية، واليت أثرت سلبا على العديد من الدوؿ بنسب 
                                                           

.57-52ص -، مرجع سبق ذكره، صصباؿ خنشور، ضبزة العوادي  1
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متفاوتة وأدت إذل ركود اإلقتصاد العاؼبي وإلبفاض اؼبنافسة على بعض اؼبنتجات الدولية، فإف ىذا الوضع يفتح 
صادرات اؼبنظمات الصغَتة واؼبتوسطة اعبزائرية يف ظل ما تشهده ىذه اؼبرحلة من مباء غَت خفاقا واسعة أماـ تنمية 

مسبوؽ إلحتياطات الصرؼ نتيجة إلرتفاع أسعار احملروقات، ناىيك عن طبيعة اإلقتصاد اعبزائري ودرجة إندماجو 
ات األخرى، إذ أف العالقات يف اإلقتصاد الدورل اليت ذبعلو نسبيا أقل تضررا من األزمة مقارنة باإلقتصادي

اإلقتصادية اؼبالية على اؼبستوى الداخلي ال تزاؿ بدائية، إضافة إذل غياب سوؽ مارل فعاؿ احملرؾ لألنشطة 
 اإلقتصادية.

 إستغالل المزايا النسبية للمنتجات:-3.12
توسطة اعبزائرية، واليت قد يعٍت ذلك إستغالؿ اؼبزايا النسبية اليت تتمتع هبا منتجات اؼبؤسسات الصغَتة واؼب    

تتحوؿ إذل مزايا تنافسية، واؼبتمثلة يف وجود وفرة يف اؼبوارد واؼبواد األولية حيث يبكن تصنيع تلك اؼبواد األولية 
وزيادة القيمة اؼبضافة منها يف بعض ؾباالت اإلنتاج حيث سبتلك ىذه اؼبنظمات بعض اؼبزايا النسبية على اؼبستوى 

بعض السلع اؼبطلوبة دوليا كالتمر، الفوسفات، اؼبطاط، االظبنت األبيض، األمونياؾ على سبيل العاؼبي يف إنتاج 
اؼبثاؿ واليت دل ترقى بعد يف درجة تصديرىا إذل اؼبستوى اؼبطلوب والذي يعكس اإلمكانيات اغبقيقية لإلقتصاد، 

جل مقومات النجاح يف إحتالؿ إضافة إذل بعض اؼبنتجات اليت ال زالت حبيسة السوؽ احمللي رغم إمتالكها 
مكانة باألسواؽ الدولية ومثاؿ ذلك  الفلُت، اعبلود اؼبعاعبة، الزيتوف، العجائن، اؼبنتجات البحرية واؼبنتجات 

 اغبرفية التقليدية.
 تفعيل برامج تأىيل المنظمات الصغيرة والمتوسطة:-4.12
 كما وسبق التطرؽ إليها.      

 قتصادي في المنظمات الصغيرة والمتوسطة:إرساء معالم الذكاء اإل-5.12
يعترب الذكاء اإلقتصادي أداة فعالة للحصوؿ على اؼبعلومات اؼبتعلقة باألسواؽ احمللية والدولية، ويهتم الذكاء      

اإلقتصادي بالبحث وإهباد كافة اؼبعلومات اؼبتعلقة جبميع األطراؼ اؼبتواجدة يف بيئة اؼبؤسسة واستخدامها بطريقة 
ئمة حىت يتم إزباذ القرار والتأثَت على احمليط وفقا ؼبا ىبدـ ربقيق اؼبنظمة ألىدافها، السيما يف ظل إقتصاد مال

اؼبعرفة أين أصبحت اؼبعلومة تشكل الفارؽ، فبا جعل موضوع الذكاء اإلقتصادي وبتل الصدارة يف الدراسات 
صحيحة والدقيقة وإزباذ القرار يف التوقيت اؼبناسب، اإلقتصادية لكونو عنصرا أساسيا يف اغبصوؿ على اؼبعلومات ال

 وكذا ضباية اؼبعلومات من هتديدات اؼبنافسُت.

 تركيز الدعم المالي على أنشطة البحث والتطوير:-6.12

يعد اإلبتكار مفتاح لنجاح ومبو اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة بشكل عاـ، إذ يساعدىا على إكتساب مزايا      
ة ال سيما يف ظل ما تفرضو اؼبنافسة الشرسة على مستوى األسواؽ الدولية، حيث يساىم يف تنافسية مستدام
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التقليل من تكلفة العمليات، وزيادة العوائد اؼبالية وربقيق ميزة تنافسية، واليت تنشأ دبجرد إبتكار طرؽ جديدة 
ميدانيا، وحاؼبا ربصل اؼبنظمة على  أكثر فعالية من اؼبستعملة من قبل، حيث يكوف دبقدورىا  ذبسيد ىذا اإلبتكار

ميزة تنافسية، فإهنا ستحقق ؾبموعة من اؼبزايا أبرزىا والء ورضا أكرب من طرؼ الزبائن عن اؼبنتجات اؼبقدمة، األمر 
 الذي يسمح حبصوؽبا على حصة سوقية أكرب، واليت تنعكس خثارىا على حجم األرباح بالزيادة.    

 تصديرية:إنشاء ودعم المجمعات ال-7.12
واؽبدؼ من إنشاء ىذه اجملمعات ىو التغلب على مشكلة ضعف كفاءة وإمكانيات اؼبنظمات الصغَتة       

واؼبتوسطة اغبجم، من خالؿ اإلستفادة من التكنولوجيا اؼبتطورة والتسهيالت اإلئتمانية اليت سبنح للمنظمات 
انيات تنافسية يف األسواؽ اػبارجية، ويتحقق ذلك اؼبصدرة، باإلضافة إذل جعل الشركات الوطنية ذات قدرة وإمك

إما عن طريق التعاقد من الباطن مع اؼبنظمات الكبَتة أي أهنا تقـو بأداء جزء من النشاطات الداخلة يف تركيبة 
اؼبنتج النهائي اؼبوجو إذل األسواؽ الدولية، وتنطوي صفقات التعاقد من الباطن على إتفاقية بُت وحدتُت إنتاجيتُت 
يقـو أحد األطراؼ)مقاوؿ الباطن( بإنتاج سلعة، أو توريد أو تصدير قطع الغيار، أو اؼبكونات األساسية اػباصة 
بسلعة معينة للطرؼ اآلخر)األصيل(، ويقـو ىذا األخَت بإستخدامها إلنتاج السلعة بصورهتا النهائية، وبعالمتو 

 مع مؤسسات أخرى من نفس النوع.التجارية، وإما عن طريق التحالف بتشابكها بشكل إهبايب 
 اإلىتمام بإدارة الجودة الشاملة في المنظمات الصغيرة والمتوسطة: -8.12

إف ضرورة إىتماـ اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة اعبزائرية باعبودة الشاملة تنبع من حاجتها اؼباسة إذل       
فاذىا إذل األسواؽ الدولية، وتشَت الكثَت من إكتساب مزايا تنافسية مستدامة يف منتجاهتا، دبا يضمن سهولة ن

الدراسات األكاديبية اليت أقبزت يف ىذا اجملاؿ على أف منظمات األعماؿ يف الدوؿ النامية ذبد صعوبة كبَتة يف 
الدخوؿ لألسواؽ األجنبية، نظرا للعديد من األسباب واليت على رأسها إلبفاض جودة اؼبنتجات اؼبصدرة، دبعٌت 

تجيب إذل أدىن اؼبواصفات الدولية. وعليو أصبح من الالـز على منظمات األعماؿ الراغبة يف التصدير أهنا ال تس
التكيف واإلبتكار بشكل مستمر حىت تتمكن من تصدير منتجاهتا يف األسواؽ الدولية، ولن يتحقق ذلك دوف 

 اإلعتماد على مبادئ إدارة اعبودة الشاملة. 
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 ة الفصل الثاني:خاتم

يف األخَت يبكن القوؿ أف على اغبكومة أف تعمل على تكثيف مرافقة  اؼبنظمات الناشطة خارج قطاع             
احملروقات لبلوغ مستويات التصدير خاصة وأف ىذا األخَت يشهد ضعفا شديدا من حيث نسبة اؼبسانبة يف اصبارل 

يف شأف ترقيتو كإحدى روافد ربصيل النقد االجنيب للتنويع يف موارد  الصادرات رغم التدابَت واإلجراءات اؼبتخذة
 الدولة والتخفيف من التبعية لقطاع احملروقات الذي يشهد تذبذبات يف األسعار مثلما حدث مؤخرا.

اه يبكن للمنظمات اعبزائرية الناشطة خارج قطاع احملروقات  أف تأخذ من إلتزامها باؼبسؤولية اإلجتماعية إذب      
أصحاب اؼبصاحل  إحدى اإلسًتاتيجيات اإلدارية اليت سبكنها من بلوغ متطلبات التصدير من خالؿ اؼبسانبة يف 
ربسُت أدائها وريادهتا على اؼبستوى احمللي يف اؼبدى الطويل نظرا لتأثَتىا اإلهبايب واؼبباشر على األداء التسويقي 

ادة األرباح الضرورية للتطور والنمو، كما أف إستفادة كل من اؼبنظمة، بإعتبارىا أداة تسويقية وتروهبية مسانبة يف زي
 ىاجملتمع والدولة من ىذا اإللتزاـ يساىم ىو اآلخر يف تدعيم وقياـ عملية التصدير، ىذا مع شهدتو إحد

 من خالؿ إلتزامها باؼبسؤولية اإلجتماعية.  Condorلكًتونية نتاج األجهزة اإلالشركات الرائدة يف إ

 

 

 

 



 

 

 الثالثالفصل 
 بوغ  تطلوات  لتصديرر ت  للا  يف Condorجتربة رشكة 

تزتلهمت بربلتج لملسؤوتية لل    جامتعية لومنظام .ل 

 

 

 

 



 

 

 

 امليدانية.اإلجراءات املنهجية للدراسة املبحث األول: 

 طرق وأدوات مجع املادة العلمية امليدانية.املطلب األول: 

 .املنهج املعتمد يف الدراسة امليدانيةاملطلب الثاين: 

 , Condorاملبحث الثاين: تقدمي شامل لشركة

 .Condorاملطلب األول: البطاقة الفنية لشركة 

 .Condorنشاط شركة عرض املطلب الثاين: 

 لدى جتماعية املعتمدة يف بلوغ متطلبات التصديربرامج املسؤولية اإل مسامهة :املبحث الثالث
 .Condorشركة 

 .Condor يف شركة ISO 26000املطلب األول: مشروع تنفيذ مواصفة 

جتماعية اجتاه أصحاب املصاحل يف قيام ابملسؤولية اإل Condorلتزام شركة املطلب الثاين: مسامهة إ
 ودعم عملية التصدير.

 

 

امج لتزامها بب إ بلوغ متطلبات التصدير م  للال يف Condor جتربة شركة
 للمنظمات. جتماعيةاملسؤولية اإل

 

 الفصل الثالث
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 مقدمة الفصل الثالث:      

دلفاىيم تدعيما للمفاىيم النظرية اليت مت التطرؽ إليها يف اجلانب النظري دلوضوع البحث واليت مست ا      
يا التنافسية ادلؤثرة بشكل إغلايب على األعماؿ كإسًتاتيجية خالقة للمزاماعية دلنظمات األساسية للمسؤولية اإلجت
جتماعية  ضمن نشاطات ادلنظمات يف از دور تفعيل برامج ادلسؤولية اإلإضافة إذل إبر أدائها يف ادلدى الطويل، 

للدراسة ادليدانية  كاف لزاما علينا حتديد اجملاؿ ادلكاينبلوغ مستويات ومتطلبات التصدير خاصة ادلنظمات اجلزائرية،
يف الصناعات الكهرومنزلية  الشركات الرائدة ىمإحدى أ، فوقع إختيارنا على لجانب التطبيقي ذلذا البحثل

، الواقعة Condorشركة وىي  للمسؤولية اإلجتماعية  ISO 26000احلاصلة على مواصفة  لكًتونيةواإل
مسحت ذلا بتصدير منتجاهتا إذل أداء يف بلوغ مستويات  ستطالع على جتربتهابوالية بربج بوعريريج زلاولُت اإل

وذلك يف ادلدى من نشاطاهتا إجتاه أصحاب ادلصاحل جتماعية ضن خالؿ تفعيل برامج ادلسؤولية اإلم اخلارج
 كدراسة حالة دلوضوع الدراسة؛ الطويل

 Condorحيث يستعرض ىذا الفصل إضافة اذل ادلنهجية ادلتبعة يف الدراسة ادليدانية تقدؽلا شامال لشركة     
اـ جتماعية يف تدعيم وقيادلسؤولية اإل تناوؿ مساعلة برامجذل غاية ما ىي عليو اآلف، كما سيمنذ بداية نشاطها إ

 لواقعو وأفاقو ادلستقبلية.متعرضُت يف ذلك عملية التصدير بالشركة 
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 المبحث األوؿ: اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية.

 تمهيد:

مستويات  من أجل التعرؼ أكثر وإبراز مساعلة إلتزاـ منظمات األعماؿ بادلسؤولية اإلجتماعية يف بلوغ     
ادلنظمات اجلزائرية، سيتم يف ىذا ادلبحث القياـ  باخلصوصتسمح ذلا بتصدير منتجاهتا وذلك يف ادلدى الطويل 

بدراسة حالة إلحدى الشركات اخلاصة اجلزائرية الرائدة يف الصناعات الكهرومنزلية واإللكًتونية، وذلك من أجل 
منتجاهتا من خالؿ إلتزامها بادلسؤولية اإلجتماعية، وذلك  دراسة جتربتها يف بلوغ مستويات مسحت ذلا بتصدير

إثباتا للمعلومات اليت جاءت يف الفصلُت النظريُت السابقُت إعتمادا على سلسلة من األسئلة ادلوجهة ألىم 
اإلطارات بالشركة وذلك من أجل احلصوؿ على ادلعلومات والبيانات الضرورية واليت تتناسب وموضوع البحث بغية 

يلها وعرضها وإتباث تطابقها مع ادلعلومات النظرية، حيث مت ذلك بعد حتديد ادلنهج ادلستخدـ يف الدراسة، حتل
 إضافة إذل حتديد أدوات الدراسة ويف األخَت مت عرض وحتليل ادلعلومات والبيانات ادلتحصل عليها.

 دانية.المي : طرؽ وأدوات جمع المادة العلميةالمطلب األوؿ
مػع ذلػك والػذي ؽلكننػا مػن  يتناسبيعة موضوع البحث وادلتعلق بعرض جتربة، إستخدمنا ادلنهج الذي تبعا لطب     
 ستطالع وعرض تلك التجربة، فجاءت مصادر مجع ادلعلومات كمايلي:اإل
 المقابالت الشخصية: -1

لضػرورية وادػددة والػيت عتماد على ادلقابلة ادلباشرة، وذلك من خالؿ إعداد وتصميم سلسلة من األسئة امت اإل      
 بلػػوغ متطلبػػات التصػػدير مػػن خػػالؿ إلتزامهػػا يف Condorشػػركة  سػػتطالع وتوضػػيح جتربػػةاإل ؽلكػػن مػػن خالذلػػا

 .وذلك يف ادلدى الطويلصحاب ادلصاحل إجتاه أ جتماعية بادلسؤولية اإل
علػى أىػم ادلصػاحل وبطبيعػة احلػاؿ طػارات ادلسػؤولُت واليت دتيزت بادلرونة مع أىم اإل حيث أجريت ادلقابلة الشفاىية  

ديػد مػن ونظرا حلساسية بعػ  األسػئلة ادلطروحػة والػيت ترجػع حلساسػية العناصػر ادلكونػة دلوضػوع الدراسػة إلتمسػنا الع
جهػػار  ػػا التحفظػػات مػػن قبػػل ىػػؤالء اإلطػػارات عػػن طريػػق إجابػػات زلػػدودة، بإعتبارىػػا معلومػػات سػػرية الؽلكػػن اإل

 .Condorلشركة  ادلعلومات للشركات ادلنافسة ووالء)سر ادلهنة(، خوفا من تسرب ا
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 المعنيين بإجراء المقابلة:-2
نطالقػػػػػػا مػػػػػػن أف الدراسػػػػػػة التطبيقيػػػػػػة دلوضػػػػػػوع البحػػػػػػث ىػػػػػػي عبػػػػػػارة عػػػػػػن دراسػػػػػػة حالػػػػػػة تعػػػػػػرض جتربػػػػػػة شػػػػػػركة إ      

Condor وذلػػك  جتػػاه أصػحاب ادلصػػاحلإ جتماعيػةيف بلػوغ متطلبػػات التصػدير مػػن خػالؿ إلتزامهػػا بادلسػػؤولية اإل
طػارات الرئيسػية لُت يف الشركة والذين يعتربوف اإلطارات ادلسؤو عملية ادلقابلة دتت مع أىم اإليف ادلدى الطويل، فإف 

جتربة الشركة يف ىذا اجملاؿ، ويعٌت األمػر بكػل مػن: مسػؤوؿ إدارة  وتوضحاليت بإمكاهنا أف تقدـ معلومات تستعرض 
 ، مسؤوؿ التسويق، إضافة إذل مسؤوؿ نشاط التصدير.TQMشاملة ادلوارد البشرية، مسؤوؿ إدارة اجلودة ال

 المالحظة: -3
عتبارىػػػا بإ ،Condor دوات ادلسػػػتخدمة خػػػالؿ الدراسػػػة ادليدانيػػػة لشػػػركةكانػػػت ادلالحظػػػة العلميػػػة أحػػػد األ    

 عتمػػػاد علػػػى ادلالحظػػػة دوف ادلشػػػاركة، حيػػػث متاحلصػػػوؿ علػػػى البيانػػػات، حيػػػث مت اإل مصػػػدرا أساسػػػيا مػػػن مصػػػادر
سػتقباؿ دلختلػػا طػػالم اخلػدمات مػػن زبػائن، وطػػالم التو يػػا يػػد مػن ادلالحظػػات فيمػػا ؼلػ  طػػرؽ اإلتسػجيل العد

اخلػػػدمات ىتمامػػػات و طريقػػػة الػػػيت يشػػػتغل  ػػػا العمػػػاؿ واإلوالًتبصػػػات بالنسػػػبة لطلبػػػة اجلامعػػػات ومراكػػػز التكػػػوين، ال
تسػػجيل مالحظػػات  مت م، كمػػاا، وتصػػرفاهتذل والئهػػم الواضػػح للشػػركة وصػػاحبهادلقدمػػة ذلػػم بشػػكل يػػومي، إضػػافة إ
ذل شسػػػػاعة مسػػػػاحة الشػػػػركة شػػػػركة والػػػػيت دتػػػػحل أناقػػػػة ادلصػػػػاحل اإلداريػػػػة إضػػػػافة إحػػػػوؿ التهيئػػػػة الداخليػػػػة واخلارجيػػػػة لل

 وجتهيزاهتا...اخل.
 :الوثائق والسجالت اإلدارية-4

وثائق وسجالت على   Condor الدراسة ادليدانية يف شركة خالؿ عتماد يف ىذا البحثلقد مت اإل      
يَت ادلوارد البشرية، تس مصلحة، ومنها وثائق من التقارير الرمسية من سلتلا مصاحلاإلحصاءات و الشركة اإلدارية و 

، إال أنو ذل مديرية التصديرإضافة إ واداسبة ومصلحة التسويق ومصلحة ادلبيعات ومصلحة تسيَت اجلودة الشاملة
جهار  ا،  بإعتبارىا معلومات سرية ال ؽلكن اإل إعطاء  نسخ لبع  الوثائقمتناع بع  رؤساء ادلصاحل عن مت إ
جتاه أصحاب ادلصاحل، وصور متعلقة برامج ادلسؤولية اإلجتماعية للشركة إ تربز اليت الصور بع  لنا قدمت كما

 على لشركةا وقعم من بعضها حتميلمبجهوداهتا التسويقية وادلشاركة يف سلتلا ادلعارض الوطنية والدولية،كما مت 
دراجها سيتم إ، واليت ذلا صور لتقاطنتجات وشبكة توزيع نقاط البيع، إضافة إذل إواليت تربز أىم ادل اإلنًتنت شبكة

 ضمن مالحق موضوع الدراسة.
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 المطلب الثاني: المنهج المعتمد في الدراسة الميدانية. 
ي أف يقػػػـو دوف أف يقػػػـو الباحػػػث بتحديػػػد مػػػنهج مػػػن ادلتعػػػارؼ عليػػػو أنػػػو ال ؽلكػػػن ألي دراسػػػة أو  ػػػث علمػػػ     

سػتخالص ذل األىػداؼ وإوذلػك بغيػة الوصػوؿ إ واضح يسػاعد علػى حػل إشػكالية البحػث ومعرفػة جوانبهػا وحتليلهػا
 النتائج.

 لقد مت اإلعتماد يف اجلانب التطبيقي دلوضوع البحث على أسلوب دراسة حالة وذلك للوقوؼ وإبراز جتربة شركة   

Condor  حيث ادلنهج ادلستخدـ كاف كما يلي:بلوغ مستويات ومتطلبات مسحت ذلا بتصدير منتجاهتايف ، 
 المنهج الوصفي التحليلي:-1

نظرا لطبيعة موضوع الدراسة واخلصائ  ادلميزة لو فإف ادلنهج الوصفي التحليلي ىػو ادلػنهج الػذي يوافػق ىػذه        
لبيانػػػػات وادلعلومػػػػات يف زلاولػػػػة ضلصػػػػرت ىػػػػذه اليلهػػػػا حيػػػػث إالبيانػػػػات وتفسػػػػَتىا وحتالدراسػػػػة، مػػػػن خػػػػالؿ جتميػػػػع 

التصػػدير مػػن خػػالؿ إلتزامهػػا بادلسػػؤولية يف بلػػوغ مسػػتويات ومتطلبػػات Condor سػػتطالع علػػى جتربػػة شػػركة اإل
نطالقا من معلومػات ى واقع ىذا النشاط وأفاقو، وذلك إذل التعرؼ عل، إضافة إجتماعية وذلك يف ادلدى الطويلاإل

ثبػات ذلػك وإعطػاء وصػا شػامل لتجربػة الطارات بالشػركة والػيت مػن شػإهنا إتحصل عليها من قبل أىم اوحقائق ادل
 ىذه الشركة يف ىذا اجملاؿ وذلك بعد حتليل ىذه ادلعلومات وتفسَتىا إذل غاية الوصوؿ إذل النتائج.
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 .Condor تقديم شامل لشركة :الثانيالمبحث 

 تمهيد:

اإللكًتونية وادلصدرة و إحدى أىم الشركات اجلزائرية الرائدة يف الصناعات الكهرومنزلية  Condorتعد شركة    
ذلا، حيث شهدت تطورات ملحو ة وصلاحات منذ بداية نشاطها سنة بعد سنة نتيجة رلهودات القائمُت عليها، 

التنظيمي إضافة إذل التعرؼ  حيث سنتناوؿ يف ىذا ادلبحث البطاقة الفنية للشركة، وادلراحل اليت مرت  ا وىيكلها
على نشاطها من خالؿ التطرؽ إذل مهامها، ميادين دتيزىا، تشكيلة منتجاهتا وأىم العالمات ادلنافسة ذلا إضافة 

 إذل الشهادات ادلتحصل عليها العاكسة لتلك اجملهودات اليت أوصلتها إذل ماىي عليو حاليا.  

 . Condorالمطلب األوؿ: البطاقة الفنية لشركة

 محال للدراسة:Condor  مبررات إختيار شركة -1

بعد الشروع يف معاجلة موضوع الدراسة زلاولُت اإلجابة على اإلشكالية والتساؤالت، كاف لزاما علينا حتديد      
اجملاؿ ادلكاين الذي سيتم إسقاط عليو اجلانب النظري، فكاف إختيارنا إلحدى الشركات الرائدة يف صناعة األجهزة 

، وذلك من أجل أف نعرفكم على جتربتها يف بلوغ Condorلكًتونية والكهرومنزلية يف اجلزائر وىي شركة اإل
متطلبات التصدير من خالؿ إلتزامها بادلسؤولية اإلجتماعية إجتاه إصحاب ادلصاحل ويرجع ذلك للعديد من العوامل 

 اليت تتناسب و موضوع الدراسة، أعلها ما يلي:

 شركة إختيار  أوؿ عامل حّفز علىCondor  ىو أهنا من الشركات الرائدة يف صناعة األجهزة
اإللكًتونية جبميع أنواعها على مستوى القطر اجلزائري ذلا مستوى ثقيل على مستوى السوؽ الوطنية 

 والعربية.
 تعتربCondor  ف أحد  ادلمونُت الرئيسيُت للسوؽ ادلية واخلارجية جلودة نوعيتها وىذا ما أّىلها أل

 تكوف زلل ثقة الزبائن خارج اجلزائر، إلحتوائها على ىياكل وآالت جد متطورة.
  دتكنت شركةCondor   من إخًتاؽ السوؽ الدولية عن طريق التصدير أي أهنا شركة جزائرية مصدرة

 دلنتجاهتا. )موضوع الدراسة(.
  حصوذلا على مواصفة اإليزو للمسؤولية اإلجتماعيةISO 26000  وضوع الدراسة(.)م  2012سنة 
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  كوف شركةCondor  تنتمي إذل القطاع اخلاص جعل منها شركة تتميز بإستقاللية ومرونة يف قراراهتا
 والذي مكنها من تطوير نشاطها بعيدا عن ضغوطات خارجية.

  حصوذلا على ادلرتبة األوذل جلائزة اجلودة يف القطاع الصناعي، الذي تقدمها سنويا وزارة الصناعة ومعهد
 .قييحل والقياسالت

  حصوذلا على شهادة اإليزو للجودةISO 9001 وشهادة اإليزو حلماية البيئة ،ISO 14001 ،
 .ISO 18001وشهادة 

 :Condorعرض وتقديم شركة -2

إمسها التجاري شركة إقتصادية خاصةكبَتة احلجم  Anter Tradeعنًت للتجارة أو  Condorشركة     
      Groupe Benلكًتونية والكهرومنزلية، تنتمي إذل رلمع بن محادي ختت  بإنتاج وتسويق األجهزة اإل

Hamadi  الذي ػلتوي على عدة وحدات ىي:و 
 مؤسسة" Argilor  وىي وحدة إلنتاج اآلجر. 
 مؤسسة Gerbior وىي وحدة اإلنتاج القمح والصلب ومشتقاتو. 
 مؤسسة Polyben وىي وحدة إلنتاج األكياس البالستيكية. 
 مؤسسة Gemac وىي وحدة إلنتاج البالط ومواد البناء. 

 ، حيث2012شركة ذات أسهم وذلك يف جواف  Condor SPAأصبح الشكل القانوين لشركة 
وبدأ نشاطها  2002تنشط شركة وفقا ألحكاـ القانوف التجاري، وحتصلت على السجل التجاري يف أفريل 

لصناعية بربج بوعريريج، تًتبع على مساحة إمجالية ، يتواجد مقرىا الرئيسي بادلنطقة ا2003الفعلي يف فيفري 
موزعُت على الوحدات  عامل 5668وعدد العماؿ بالشركة يفوؽ وىي مبلكيةكاملة للشركة، 2ـ80104تقدربػػػػػػ:

 1وادلصاحل حسب التخص .
 :من الوحدات اإلنتاجية التالية Condorتتشكل شركة     

 مركب ادلكيفات اذلوائية وآالت الغسيل؛ 
 ركب الثالجات؛م 
 وحدة صناعة البالستيك؛ 

                                                           
 .ادلوارد البشرية إدارة مصلحة، Condorشركة الوثائق الداخلية ل 1
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 وحدة ادلواد البيضاء؛ 
 وحدة اإلعالـ اآلرل واذلواتا النقالة واأللواح اإللكًتونية؛ 
 وحدة اإلستقباؿ الرقمي؛ 
 وحدة صناعة األلواح الشمسية؛ 
 .وحدة البوليسًتاف 

ُت  وتضع عليها عالمتها التجارية تقـو بإستَتاد بع  السلع وادلنتجات من الصإضافة إذل ما تنتجو الشركة فإهنا 
 .جهاز الراديو، ادلدفئة، طاولة التلفاز،رلفا الشعر...: إلعادة بيعها مثل

كما أف للشركة  فروع يف العديد من الواليات اجلزائرية تقـو بتوزيع ىذه ادلنتوجات عليها أعلها: 
، والية ورقلة ببلدية حاسي بلدية العلمة لوالية سطيا، مقر بلدية سطيا، والية اجلزائر العاصمة

مسعود، والية وىراف، باإلضافة إذل واليات أخرى عرب الًتاب الوطٍت إضافة إذل فرع لديها يف دولة عربية 
 وىي السوداف.  

 تسجيلها مت للشركة، حيث ادلسجلة العالمة فهي.Condorأما بالنسبة لعالمتها التجارية 
وىي   2003أفريل  30يف " L’INPدلؤلفات واإلبتكارات "لدى الديواف الوطٍت حلماية ا سماإل  ذا

ومعروؼ عنو أنو يطَت عاليا حىت كلمة إلسم طائر من أكرب الطيور يف العادل يعيش يف أمريكا اجلنوبية 
 .1واللوف ادلميز للشركة ىو اللوف األزرؽ "إنطلق "وشعار الشركة ىويكوف فإؿ خَت عليها 

 "أوراس صوالر" من أسهم شركة% 50و، اجلزائر بيجو مصنع من%  15.5دتلك Condor كما أف شركة 
% 49وىي شللوكة بنسبة   )باتنة( لصناعة األلواح الشمسية وتقع يف عُت ياقوت  "فرنسية-شركة "جزائريةوىي 

 فانسوف للصناعة." من طرؼ مؤسسة
 :Condorل التي مرت بها شركة حالمرا-3

 ، وىي: ماىي عليو اآلفعدة مراحل حىت وصلت إذل Condorشهدت شركة 
حيث كانت الشركة تقـو بشراء (: Vente en étatلمرحلة األولى الشراء من أجل البيع )ا -

ادلنتجات اإللكًتونية جاىزة، وبيعها على حاذلا يف السوؽ اجلزائري، ونظرا ألف الطلب كاف كبَتا على 
 ىذه ادلنتجات إنتقلت الشركة إذل ادلرحلة الثانية.  

                                                           
 .مصلحة إدراة ادلوارد البشرية، Condorشركة الوثائق الداخلية ل 1
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: يف ىذه SKD (Semi Knock Down)ا جزئيا كثانية شراء المنتج مفكالمرحلة ال -
ادلرحلة كانت الشركة تقـو بشراء ادلنتجات مفككة جزئيا، لتقـو بعد ذلك بًتكيبها، حيث إستفادت 

 الشركة يف ىذه ادلرحلة من عدة مزايا وىي:
 .إطلفاض تكلفة الشراء لديها 
 .التعرؼ على اجلهاز ادلركب وطريقة تركيبو 
  كما أهنا دتكنت من احلصوؿ على الدعم واإلعانة احلكومية من خالؿ ادلساعلة يف

 إمتصاص البطالة.
: أي CKD (Complete Knock Down)المرحلة الثالثة شراء الجهاز مفكا كليا  -

 شراء ادلنتجات مفككة كليا وإعادة تركيبها، و ذا فقد استفادت الشركة من عدة مزايا أعلها:
 هاز أكثر وتعلم تركيبو.التعرؼ على اجل 
 .معرفة ادلكونات اليت ؽلكن إنتاجها زلليا، أو ذاتيا، وبتكلفة أقل 
 .خلق مناصب أخرى للعمل 

: يف ىذه ادلرحلة وبعد اإلستفادة من ادلراحل السابقة، أصبحت الشركة تتحكم المرحلة الرابعة اإلنتاج -
زلليا، أو إنتاجها ذاتيا، دل يبق ذلا  إنتاجها نيف تقنيات تركيب األجهزة، وبعد حتديد ادلكونات اليت ؽلك

، وىذا ما Licenceسوى أف تسجلو بعالمة جتارية خاصة  ا، وذلك عن طريق شراء الًتاخي  
 الصينية. Hisensقامت بو فعال، حيث قامت بشراء الًتاخي  من شركة 

وتقـو بالتعريا  على إسًتاتيجية التنويع والتطوير يف منتجاهتا، Condorحيث إعتمدت شركة 
 3زلاولة يف ذلك حتقيق ادلساعي التالية:"إنطلق"، بآفاقها وغاياهتا حتت شعار: 

   تعظيم ادلبيعات عن طريق التواجد عرب كامل الًتاب الوطٍت؛ 
  ختفي  األسعار عن طريق تعظيم اإلنتاج؛ 
 التصدير الدائم. 

ألسعار، وذلك من خالؿ حققت تقدما كبَتا فيما ؼل  ختفي  ا Condorوفعال فإف شركة 
والية، سواء عن طريق التواجد الفعلي  48 إستفادهتا من التعلم، وإكتساب اخلربة، حيث أهنا تتواجد تقريبا يف

                                                           
 .بشريةمصلحة إدارة ادلوارد ال، Condorشركة الوثائق الداخلية ل 3
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،كما أهنا دتكنت من الوصوؿ إذل بع  الدوؿ اإلفريقية، العربية واألوربية  ...أوعن طريق نقاط البيع أو ادلعارض
 .اليت تصدر ذلا منتجاهتا

 :Condorظيم الخاص بشركة التن-4

على ىيكل تنظيمي يرتكز رلموعة من الو ائا تتفاعل فيما بينها من أجل   Condorتعتمد شركة
 :1يوضح اذليكل التنظيمي للشركة. حيث يضم ثالث مستويات وىي  (1-3الشكل رقم)حتقيق  أىدافها ، و

 مانة العامة ونائبادلدير العاـ ونائب ادلدير العاـ : تتكوف ادلديرية العامة من ادلدير العاـ واألالمديرية العامة
 :تتمثل أعماؿ ادلديرية العامة فيما يلي .ادلكلا بتسيَت أعماؿ اجلودة

 حتقيق برامج اإلنتاج ادلسطرة من طرؼ الشركة؛ 
 حتقيق تسويق اإلنتاج يف إطار سياسات وإجراءات مسطرة من طرؼ الشركة؛ 
 تطوير آليات الدخل لألعماؿ؛ 
  السَت العاـ لألمالؾ واألشخاص واألعماؿ طبقا لألنظمة والقوانُت؛حتقيق 

 :المديريات والمصالح الوظيفية 
 مسؤوؿ تسييرالجودةTQM  ،)وىو يقـو بادلهاـ التالية: ) تعد وظيفتو إستشارية: 

 يقـو بتقدمي إرشادات خاصة مبتطلبات احلصوؿ على شهاداتISO وشهادات أخرى؛  
 خرى حوؿ عملية التسيَتتقدمي نصائح للمصاحل األ. 

  :مديرية البحث والتطوير 
يقصد  ما كل اجملهودات ادلتضمنة  تعد مصلحة البحث والتطوير ادلقدـ الرئيسي لإلبداع التكنولوجي، 

حتويل ادلعارؼ ادلصادؽ عليها إذل حلوؿ فنية يف صور أساليب أو طرؽ إنتاج ومنتجات مادية إستهالكية أو 
 .إستثمارية

 يفة البحث والتطوير من عماؿ، وسائل، وإجراءات التسيَت، وكلها رلندة إلصلاز مشاريع وتتكوف و 
البحث والتطوير، ويقـو باإلشراؼ على الو يفة مسؤوؿ يسمى مدير البحث والتطوير، يقـو بتوجيو العماؿ بغية 

حث والتطوير يف إنتاج تنفيذ النشاطات ادلعنية بالو يفة حسب ادلشاريع ادددة، وتتمثل أعماؿ مديرية الب
 منتجات جديدة أو حتسُت ادلنتجات احلالية أو تغيَت أساليب اإلنتاج...إخل.

                                                           
 ، مصلحة إدارة ادلوارد البشرية. Condorالوثائق الداخلية لشركة  1
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 تعمل على تسيَت كل العماؿ عن طريق:مديرية الموارد البشرية : 
 تو يا العماؿ حسب طلبات ىياكل الشركة؛ 
 معاجلة الشؤوف القانونية للعماؿ؛ 
 تعلق بالشؤوف اإلجتماعية للعماؿضماف الربط بُت اذلياكل اخلارجية اليت ت. 

  :)وىي ادلسؤولة عن إمداد ادلصاحل األخرى بالتجهيزات ادلكتبية الالزمة، مصلحة العتاد )اللوجيستيكية
 .إخل... السيارات، شاحنات النقل، البنزين

 ـ كما : وتتمثل مهمتها يف متابعة العمليات اداسبية، وتسجيلها يوما بعد يو مصلحة المحاسبة والمالية
 .تقـو بتحليل النتائج ادصل عليها خالؿ السنة، ودراسة الفروؽ، وحتديدأسباب وقوع اإلضلرافات

 ىذه ادلصلحة لديها ادلسؤولية يف القياـ بتغَتات بإجهزة األمن أوالتسيَت حسب مصلحة األمن والوقاية :
 :قرارات الشركة، وتقـو بػما يلي

 لوقاية من األخطار اليت هتدد الشركة؛تنشيط وتسيَت برنامج العامل لألمن وا 
 تسيَت الوسائل دلكافحة احلرائق أو أي خطر ما؛ 
 .تنظيم احلراسة والسهر على أمن ادلمتلكات واألجهزة وعماؿ الوحدات 

 وتتمثل مهامها فيما يليالمديرية التقنية :: 
 احلفاظ على احلالة اجليدة لوسائل اإلنتاج؛ 
  السهر على تطبيقها؛تصميم برامج الصيانة الوقائية و 
 .تنظيم ومراقبة مكتب الدراسات 

 ادلشًتيات(: تتمثل مهامها يف مصلحة البيع(: 
 تنظيم الطلبيات، ومتابعتها يف مراكز العبور؛ 
 معاجلة الطلبيات اجتاه البنك؛ 
 اإلمضاء على ادلوافقة من طرؼ البنك؛ 
 فرز ملفات الشراء. 

 وتتمثل مهامها يفمديرية خدمات ما بعدالبيع :: 
 توفَت خدمات مابعد البيع للزبائن يف إطار الضماف؛ 
 مجع ادلعلومات حوؿ سلتلا األعطاب يف ادلنتج؛ 
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 ؛توجيو عملية اإلنتاج لتحسُت ادلنتج 
 .إدارة ومتابعة مراكز خدمات ما بعد البيع 

 تقـو بادلهاـ التاليةمديرية التسويق :: 
 دراسة ومجع ادلعلومات حوؿ السوؽ؛ 
  تسيَت موقع األنًتنيت؛تنظيم ادلسابقات و 
 القياـ  مالت اإلشهار يف كافة وسائل اإلعالـ؛ 
 تنظيم ادلعارض الوطنية والدولية؛ 
 تدعيم الفرؽ الرياضية وخاصة فرؽ كرة القدـ، والنشاطات الثقافية واإلجتماعية. 

 وتضم ما يلي: :وحدات اإلنتاج والتركيب 
 دة بػػتقـو ىذه الوح  :وحدةالمكيفات والمنتجات البيضاء: 

 تركيب ادلكيفات اذلوائية؛ 
 تكثيا اجملهودات لوصوؿ الشركة إذل اجلودة؛ 
 .تغطية إحتياجات مصلحة البيع 

 تقـو ىذه الوحدة بػػ :وحدة الثالجات: 
 تركيب الثالجات؛ 
 تكثيا اجملهودات لوصوؿ الشركة إذل اجلودة؛ 
 تغطية إحتياجات مصلحة البيع . 

  :ىذه الوحدة بػػ تقـووحدة جهاز اإلستقباؿ الرقمي: 
 تركيب أجهزة اإلستقباؿ الرقمية؛ 
 إنتاج البطاقات اإللكًتونية ادلستعملة يف تركيب أجهزة اإلستقباؿ الرقمية؛ 
 تكثيا اجملهودات لوصوؿ الشركة إذل اجلودة، وتلبية إحتياجات مصلحة البيع . 

  :تقـو ىذه الوحدة بػػوحدة التلفاز: 
 تركيب جهاز التلفاز؛ 
  اقات اإللكًتونية ادلستعملة يف تركيب جهاز التلفاز؛إنتاج البط 
 تكثيا اجملهودات لوصوؿ الشركة إذل اجلودة،وتلبية إحتياجات مصلحة البيع . 
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 تقـو ىذه الوحدة مبايلي: :وحدة البالستيك 
  صنع كل ادلنتجات البالستيكية ادلستعملة يف تركيب جهاز التلفاز والثالجات وتلبية إحتياجات

 .جات ووحدة ادلكيفات اذلوائيةوحدة الثال
 تقـو ىذه الوحدة بالو ائا التاليةػ :وحدة البوليستراف: 

 صنع صناديق التغليا لوحديت التلفاز وادلكيفات اذلوائية؛ 
 األخذ جبميع اإلحتياطات لوصوؿ الشركة إذل اجلودة؛ 
 .تغطية إحتياجات وحدة التلفاز وادلكيفات اذلوائية 

 ية.وحدة إنتاج األلواح الشمس 
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 . 2015لسنة  Condor (: الهيكل التنظيمي لشركة1-3الشكل رقم )
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تقـو حاليا بإعادة تنظيم شامل لكامل مصاحلها اإلدارية  Condorأف نشَت ىنا إذل أف شركة البد            
وذلك من أجل إجراء تعديالت يف ىيكلها التنظيمي زلاولة دمج مديرية التصدير يف ىيكلها التنظيمي بعد حتسُت 

ما أهنا تقـو بإعادة بناء مقر وتطوير ىذا النشاط، حيث ىذا ما مت مالحظتو يف ىيكلها رغم أهنا شركة مصدرة، ك
اإلدارة بتصميمات حديثة تعكحل صورة الشركة بصفتها شركة رائدة كسرت حدود اجلزائر لتسّوؽ منتجاهتا يف 

 . 1العديد من الدوؿ

 : Condorشركةأىداؼ -5

 :2تسعى لتحقيقها Condorىناؾ رلموعة من األىداؼ تعد جوىرية بالنسبة لشركة   
 شركة  والزاؿ حتقيق الربح ىو اذلدؼ األوؿ واألساسي الذي تسعى إليو: كاف رباحتحقيق األ

Condor  وكسب متعاملُت جدد مع احلفاظ  سنة من خالؿ الوصوؿ إذل رقم األعماؿ ادلسطر لكل
 على ادلتعاملُت احلاليُت وبالتارل توسيع نشاطها للصمود أماـ ادلنافسة؛

  بالنسبة لشركة  المجتمع:تلبية إحتياجاتCondor  ال يكوف إال حتقيق األرباح وأىدافها ادلسطرة
 من خالؿ تلبية حاجيات اجملتمع بتقدمي منتوج نوعي ذو جودة عالية وبإفضل األسعار؛

 ستعماؿ اجليد دلمتلكاهتا وباإلشراؼ على عملها بشكل ويتم من خالؿ اإل :تحقيق اإلنتاج العقالني
 ؛ ظ على البيئةواحلفا يسمح يف نفحل الوقت بتلبية رغبات اجملتمع

 .ذلم لإلحتفاظ  م التكوين ادلستمرو  تو يا إطارات عالية ادلستوى والكفاءةىتماـ بإلا -
 ؛لشركةادلداومة على تنظيم وحتسُت ىياكل ا -
 يف السوؽ ادلية ورفع قيمة اإلنتاج الوطنية؛ شركةتقوية مركز ال -
 ؛طوير وتنويع ادلنتوجصرية  دؼ تقتناء وسائل إنتاج عإستثمارات بتدعيم اإل -
 حتقيق التصدير الدائم دلنتجاهتا.-
 

 

                                                           
 )أنظر الملحق رقم Condor لشركة  : أسماء شيبيريالسيدة  مبصلحة إدارة ادلوارد البشرية مقابلة مع  ادلسؤولة عن قسم التكوين ومراقبة التسيَت1
6.)  
  .، مصلحة التسويق Condorالوثائق الداخلية لشركة  2
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 .Condorالمطلب الثاني: عرض نشاط شركة  

 :Condorتشكيلة منتجات شركة -1

ثلة يف وحدة نشاط واحدة مهمتها إنتاج أجهزة التلفاز وأجهزة يف بداية نشاطها شلCondor كانت شركة       
بإنتاج منتجات  2005امت بتوسيع نشاطها يف سنة ، إذل أف ق2003 ستقباؿ األقمار الصناعية وذلك يف سنةإ

كيفات اذلوائية وآالت الغسيل(، إضافة إذل إقامة نتاج الثالجات وادلواد البيضاء )ادلحدة إلقامت و أخرى حيث أ
ج قامت وحدة سلتصة يف إنتا ، مث أ2010واتا ادمولة يف سنة عالـ اآلرل واذلوحدة أخرى إلنتاج أجهزة اإل

ومادة  ، كما أنشإت وحدتُت للدعم سلتصتُت يف إنتاج مادة البالستيك2013األلواح الشمسية يف سنة 
تشكيلة منتجات الشركة  اجلدوؿ ادلوارل يوضحو ، 1نتاج وتغليا ادلنتجات التامة الصنعالبولسًتين الداخلتُت يف إ

 نتاجية السنوية لكل منتج: والطاقة اإل

 .Condorة (: منتجات شرك1-3الجدوؿ )

 الطاقة االنتاجية السنوية المنتجات
 وحدة 400000 أجهزة التلفاز

 وحدة 600000 أجهزة أستقباؿ األقمار الصناعية
 وحدة 450000 ادلكيفات اذلوائية
 وحدة 400000 الثالجات

 وحدة 50000 ادلنتجات البيضاء )آالت الطبخ، آالت الغسيل(
 وحدة 60000 مولةأجهزة اإلعالـ اآلرل واذلواتا اد

 طن 2000 البالستيك
 طن 3000 البولسًتين

 ا واطميغ 75 األلواح الشمسية
 .Condorالمصدر: مصلحة البيع، المديرية التجارية لشركة  

 

                                                           
 ، مصلحة البيع. Condor  الوثائق الداخلية لشركة 1
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 لكترونية واألجهزة الكهرومنزلية:في سوؽ األجهزة اإل Condorأىم العالمات المنافسة لشركة  -2

لشركات اليت تنشط وسط بيئة تتميز مبنافسة شديدة من قبل العديد من من ا Condor تعترب شركة     
رتإينا التطرؽ ركات الناشطة يف رلاؿ الصناعة اإللكًتونية والكهرومنزلية، لذلك إالعالمات، وذلك نظرا لكثرة الش

لكًتونية هزة اإلات ادلنافسة ذلا يف سوؽ كل من األجنتاجها عليها والعالمأىم ادلنتجات اليت تركز الشركة إ إذل
 :1واألجهزة الكهرومنزلية

  : سوؽ األجهزة اإللكترونية 

نية وعلا: أجهزة التلفاز لكًتو نتجُت أساسيُت يف سوؽ األجهزة اإلنتاجها على مإ Condorتركز شركة     
قـو ، وىي ت2003ا يف سنة نتاجهما منذ بداية نشاطهمار الصناعية، حيث باشرت الشركة إستقباؿ األقوأجهزة إ
حجاـ وذلك نظرا لكثرة العالمات ادلنافسة ذلا يف ة منهما من حيث التكنولوجيا  واألنتاج تشكيلة متنوعحاليا بإ

 ىذا اجملاؿ.

 :سوؽ األجهزة الكهرومنزلية 

ساسيُت يف سوؽ األجهزة الكهرومنزلية وعلا: الثالجات إنتاجها على منتجُت أ Condorتركز شركة      
وىي تنتج حاليا تشكيلة متنوعة من  2005نتاج كل منهما منذ سنة حيث بدأت الشركة إ يفات اذلوائية،وادلك

 حيث النوع واحلجم واللوف يف  ل ادلنافسة الشديدة للعديد من العالمات يف السوؽ.

ألىم التشكيالت يف سوؽ األجهزة  Condorواجلدوؿ ادلوارل يوضح أىم العالمات ادلنافسة لشركة      
)أجهزة التلفاز، أجهزة استقباؿ األقمار الصناعية( وسوؽ األجهزة الكهرومنزلية )الثالجات، ادلكيفات لكًتونية اإل

 كما يلي:  اذلوائية(

 

 

 
                                                           

  (.55)أنظر الملحق رقم Condor لشركة   بهناس إلياس:  السيدسويق الت مصلحة عن  مقابلة مع  ادلسؤوؿ 1
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 لكترونية.في سوؽ األجهزة الكهرومنزلية واألجهزة اإل Condor: أىم العالمات المنافسة لشركة (2-3) الجدوؿ رقم

 

 Condor. العالمات المنافسة لشركة المنتجات

 لػكترونيػػةاألجػػهزة اإل
 

  
 

 أجهزة التلفاز 

ENIE : (SMART TV (3d)-LED TV). 
 

SAMSUNG : (SMART TV-LED TV-LCD 

TV). 

LG : (PLASMA TV- SMART TV (3D)-LED 

TV- LCD TV). 

SONY : (SMART TV(3D)-LED TV-LCD TV).  

 

GEANT : (PLASMA TV-LED TV-LCD TV). 

 

 
 

 ستقباؿ األقمار الصناعيةإزة أجه
 

 

GEANT : (HD- SIMPLE) 

 

 

CRISTOR : (HD- SIMPLE) 

 

 

STREAM : (HD- SIMPLE) 

 

 

 األجػػهزة الػكهرومنزليػة
 

 
 الثػػالجػػػات

 

ENIEM : (CONGELATEUR- COMBINE-

SIDE BY SIDE-2PORTES-1PORTE). 

 

 

SAMSUNG: (COMBINE- SIDE BY SIDE-

2PORTES-1PORTE). 

 

CRISTOR: (CONGELATEUR-SIDE BY 

SIDE-2PORTES-1PORTE). 

 

 
 ةػػوائيػكيفات الهػالم

 

 

ENIEM: (ARMOIRE(btu)-SPLIT 

SYSTEM(btu)-MONO BLOC(btu). 

 

 

SAMSUNG: (SPLIT SYSTEM(btu)). 

 

 

CRISTOR: ARMOIRE(btu)-SPLIT 

SYSTEM(btu)-MONO BLOC(btu).  

 .14/09/2016نطالقا من موقع كل شركة، تاريخ االطالع: د الطالبة إالمصدر: من إعدا
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يف إنتاج األجهزة اإللكًتونية )أجهزة   Condorيًتجم اجلدوؿ ادلنافسة الشديدة اليت تتعرض ذلا شركة     
 جهزة األقمار الصناعية(، وكذا إنتاج األجهزة الكهرومنزلية )الثالجات وادلكيفات اذلوائية(:التلفاز وأ

 :األجهزة اإللكترونية 

كيلة متنوعة من أجهزة التلفاز وأجهزة يتضح من خالؿ اجلدوؿ سعي معظم الشركات ادلنافسة إلنتاج تش      
ستقباؿ األقمار الصناعية وذلك من أجل كسب العدد األكرب من العمالء بالتارل تعزيز احلصة السوقية، وىذا ما إ

من التشكيالت، شلا  اصة وأف ىذه العالمات تشًتؾ يف العديدخ Condorيعكحل شدة ادلنافسة على شركة 
ة وتدعيم قدرهتا التنافسية، سًتايتجيات دلواجهة ادلنافسيف الدعاية وإعتماد إ ذل تكثيا جهودىادفع بالشركة إ

 نتاج عدة أنواعحيث إعتمدت إسًتاتيجية التنويع بإنتاج أجهزة التلفاز وأجهزة إستقباؿ األقمار الصناعية بإ
 بتكنولوجيا وأحجاـ سلتلفة.  

سًتاتيجية التميز يف تقدمي ىذين ادلنتجُت من خالؿ بيعهما بإسعار منخفضة بادلقارنة كما إعتمدت الشركة إ     
 مع ادلنافسُت، اجلودة يف خدمات ما بعد البيع ادلقدمة، وكذا تقدمي مدة ضماف أطوؿ.

التميز يف اإلنتاج وذلك بدمج جهاز إستقباؿ  على إسًتاتيجية Condor عتمدت شركةإضافة إذل ذلك إ
بداعية للشركة بالتارل حتقيق منتجُت يف منتج واحد حيث تقنيات اإلحدى الاألقمار الصناعية يف جهاز التلفاز كإ

 .2014حقق نسبة مبيعات كبَتة يف السوؽ سنة 

اليت تسمح بتحيُت نظاـ Wifi بتقنية قمار الصناعية بتزويدىا كما دتيزت الشركة يف إنتاج أجهزة إستقباؿ األ     
 تشغيل اجلهاز عن بعد، ما جعل ىذا النوع من ادلنتجات يلقى رواجا كبَتا يف السوؽ.

 :األجهزة الكهرومنزلية 

خر يشهد ىو اآل Condorنتاج الثالجات وادلكيفات اذلوائية لشركة نالحظ من خالؿ اجلدوؿ أف إ    
ذل تقارب اخلصائ  ذلك لطرحها للعديد من التشكيالت إضافة إمات و منافسة شديدة من قبل العديد من العال

سًتاتيجية التميز والتنويع يف التشكيلة يف ىذين ادلنتجُت  دؼ كسب بإعتماد إالتقنية، لذلك قامت الشركة 
 عمالء جدد ورفع حصتها السوقية.
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مع العالمات ادلتنافسة وذلك  هانتاج الثالجات يف  ل تقارب خصائصحيث إعتمدت إسًتاتيجية التميز يف إ
 ضافة إذل إدراج عدة ألواف ذلذا ادلنتج.بعد يف فتح وغلق أبواب الثالجة، إدماج خاصية التحكم عن بإ

دراج ة شهدت ىي األخرى دتيزا من خالؿ إمتالكها دليزة األقل إستهالكا للطاقة، إضافة إذل إأما ادلكيفات اذلوائي
 ألواف سلتلفة ذلا.

 وتحصيل الشهادات: Condorشركة -3

من الشركات اليت ال تعترب أف صلاح الشهادة ادصل عليها من قبل منظمات التقييحل  Condorتعترب شركة  
دماج التاـ لنظاـ إدارة شهادة بالنسبة ذلا ىو أف حتقق اإلالعادلية ىو نقطة احلصوؿ عليها وفقط، وإظلا صلاح ال

أف مشروع حتصيل الشهادات بالنسبة ذلا البد أف يكوف مشروع الشركة  اجلودة، السالمة والبيئة يف الشركة، حيث
 .1رادلتقن وادلوجو للتحسُت والتطوي

، السالمة، البيئة وادلسؤولية متعلقة باجلودة Condorىناؾ أربعة معايَت دولية حيز التنفيذ بشركة     
 جتماعية وىي كاآليت:اإل

 ( شهادةISO 9001 :) 

 واخلاصة بنظاـ تسيَت النوعية 2008 طبعة  ISO 9001 شهادة على Condor حتصلت شركة
ىذا ادلعيار تلك ادلتطلبات ادلرتبطة بنظاـ إدارة اجلودة، حيث أف ىذه ادلتطلبات ىي  ػلدد ،21/07/2010

قدمة، حيث يعترب ىذا ادلعيار عامة قابلة للتطبيق على مجيع ادلنظمات مهما كاف نوعها وحجم ادلنتجات ادل
واليت حتصلت عليها الشركة  20002طبعة    ISO 9001الرابع الذي جاء زلل الطبعة الثالثة صدار اإل

صدار السابق ة جاءت لتوضيح بع  العناصر من اإلحيث أف التعديالت الرئيسية ذلذه الطبع .27/03/2007
 .ISO 14001 :2004وذلك من أجل التحسُت والتوافق مع ادلعيار الدورل ادلرتبط بالبيئة 

 لقياـ بعملية ادلراقبة للتإكد وادلصادقة على اجلودة، ىناؾ معيار آخر ىو معيار ادلراجعةلو 

                                                           
)أنظر الملحق Condor لشركة  الواىم عبد الحكيم :  السيد TQMإدارة اجلودة الشاملة عن  مقابلة مع  ادلسؤوؿ ( و7) نظر ادللحق رقمأ1

   (.13رقم 
 (.8أنظر ادللحق رقم ) 2
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(La norme d’audit) ISO 19011 :2002 ، حيث يعترب ىذا ادلعيار مشًتؾ مع شهادة اجلودة وشهادة
 البيئة، ؽلكن توضيحو فيما يلي:

رل  ة اجلودة أو اإلدارة البيئية، حيث يقدـ ىذا ادلعيار الدو يضم معيار ادلراجعة ادلبادئ التوجيهية دلراجعة أنظمة إدار 
 دارة.مراجعة وحتقيق مراجعات لنظاـ اإل دارة ، مبادئ ادلراجعة، إدارة برنامجتوجيهات بشإف مراجعة نظاـ اإل

وؿ عن كما أنو يعطي ادلبادئ التوجيهية حوؿ تقييم كفاءة األشخاص القائمُت على عملية ادلراجعة مبا فيهم ادلسؤ 
ات، واليت البد عليها إدارة برنامج ادلراجعة وادلراجعُت وفرؽ ادلراجعة، حيث أف ىذا ادلعيار ينطبق على مجيع ادلنظم

 دارة برنامج مراجعة.مراجعات داخلية وخارجية لنظاـ اإلدارة أو إجراء من إ

 ( شهادةISO :14001:  ) 

وذلك ، 2011سنةيف  ظاـ إدارة البيئةواخلاصة بن ISO :14001 على شهادة Condor حتصلت شركة
الت الصناعية ومواد ضجبمع النفايات والف  ماية البيئة خالؿ القياـ بنشاطها نظرا للمجهودات ادلبذولة ادلتعلقة

 .1التغليا والكارتوف وغَتىا

تطلبات عتبار ادلتنفيذ سياسة وأىداؼ تإخذ بعُت اإلمن وضع و  للشركةإف نظاـ إدارة البيئة البد أف يسمح 
، واذلدؼ العاـ ISO : 14001القانونية وادلعلومات ادلتعلقة باجلوانب البيئية اذلامة حسبما أوصت بو مواصفة 

البيئة والتقليل من التلوث مع اإلحتياجات اإلجتماعية واإلقتصادية، حيث أف ىذا ىو حتقيق التوازف بُت محاية 
 .ISO :9001صدار عزز التوافق مع أحكاـ اإل

  شهادة(OHSAS 18001 :) 

واخلاصة  2011 سنة يف 2007طبعة  OHSAS 18001 على شهادة Condor حتصلت شركة
يتوجب على الشركة وضع وتنفيذ سياسة  ة والسالمة يف العمل حيث من خالؿ ىذا ادلعيارإدارة الصح بنظاـ

 األضرار اليت هتدد الصحة يفعتبار ادلتطلبات القانونية وادلعلومات ادلتعلقة باألخطار و وأىداؼ تإخذ بعُت اإل

                                                           

(.9أنظر ادللحق رقم ) 1  
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من ادلخاطر ، حيث أف اذلدؼ العاـ ىو حتقيق التوازف بُت احلماية OHSASالعمل حسبما أوصت بو 
 .1قتصاديةالصحية مع اإلحتياجات اإلجتماعية واإل

 ( مواصفةISO 26000:للمسؤولية اإلجتماعية ) 

قبل  وذلك من 2012 يف سنة Condorللمسؤولية اإلجتماعية لشركة  ISO 26000مت إعتماد مواصفة 
بإحًتاـ ادلعايَت العادلية  Condor لتزاـ شركةللوكالة السويدية واليت تن  على إادلعهد اجلزائري للتقييحل ادلمثل 

 .2ستغالؿ الطاقةؿ من قوانُت العمل، طب العمل، األجور، النظافة، البيئة وإجتاه العماإ

  جائزة الجودة الجزائرية(Le Prix Algérien de la qualité :) 

واليت تقدمها ، 2010 يف سنة وذل جلائزة اجلودة يف القطاع الصناعيعلى ادلرتبة األ Condor حتصلت شركة
 وزارة الصناعة ومعهد التقييحل والقياس سنويا.

 عالمة اإلعتماد الخاصة بالمجموعة األوروبية (Le marquage ) : 

حيث مكنتها  2010يف سنةخلاصة باجملموعة األوروبيةعتماد اعلى عالمة اإل Condorحتصلت شركة 
جتاه البلداف األوروبية، حيث فرنساىي أوؿ بلد معٍت بتصدير منتجات الشركة سواء من تصدير منتجاهتا بإ

 لكًتونية. لطبخ، وادلكيفات أو األجهزة اإلادلنتجات البيضاء أي الثالجات، آالت ا

 ة باإلضافة إذل ما سبق حتتوي منتجات شركCondor  مسجلة  الشركةيعٍت أف والذي ® حرؼعلى
 حلماية الكافية دلنتجاهتا من التزوير والتقليد.، شلا يضمن ذلا بتكاراتإلالديواف الوطني للمؤلفات وايف 

 جتماعية:السالمة، البيئة، والمسؤولية اإل دارة الجودة، الصحة،في إ Condorسياسة شركة  -4

 9جتماعية على السالمة، البيئة، وادلسؤولية اإل  إدارة اجلودة، الصحة،يف Condorترتكز سياسة شركة   
 : 3زلاور رئيسية ىي

 التوعية، اإلعالـ وادلشاركة مع أصحاب ادلصلحة وتلبية متطلباهتم.-
                                                           

(.10أنظر ادللحق رقم ) 1  
(.12( و رقم )11أنظر ادللحق رقم ) 2  

 (.13أنظر ادللحق رقم ) السيد: الواىم عبد احلكيم، TQMمقابلة مع ادلسؤوؿ عن إدارة اجلودة الشاملة  3 
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 توسيع رلموعة ادلنتجات.-

 شراؾ ادلسؤوؿ والداعم للمو فُت.جيع اإلتش-

 حتسُت إدارة النفايات.-

 ات اليت لديها سوائل وسللفات غازية.التقليل من ادللوث-

 حتسُت الوقاية من ادلخاطر على الصحة والسالمة يف العمل.-

 جتماعية للمنظمات يف الشركة.تعزيز ادلسؤولية اإل-

 من خالؿ رئيسها مبا يلي: Condorلذلك يلتـز رللحل إدارة شركة     

 توفَت ادلوارد الضرورية من أجل تنفيذ ىذه السياسة.-

 مجيع التدابَت الالزمة من أجل الوقاية من سلاطر التلوث ومهددات الصحة والسالمة يف العمل. إختاذ-

 ضماف التحسُت ادلستمر يف رلاؿ اجلودة، البيئة، الصحة، والسالمة يف العمل.-

 لتزاـ بادلتطلبات القانونية والتنظيمية وغَتىا من ادلتطلبات.اإل-

 ال يزاؿ فَعاال.دارة احلارل التإكد من أف نظاـ اإل-

 تعزيز الشفافية يف احلكم داخل الشركة.-

 :Condor  ميادين التميز في شركة-5

 :1يلي، ؽلكن التطرؽ ألعلها فيما Condor  ىناؾ رلموعة من ادليادين ساعلت يف حتقيق التميز لدى شركة

 التميز في ميداف اإلبتكار: 

                                                           
لكًتونيك بربج بوعريريج، إ Condor دراسة حالة شركة-الزبائن كإداة لتحقيق ادليزة التنافسية دلنظمات األعماؿ بن محو صلاة، إدارة عالقات1

 .189، 188، ص ص 2015/2016أطروحة دكتورراه، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساف، اجلزائر، 
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ية كبَتة للتكوين والبحث، حيث توفد بإنتظاـ مهندسُت أي أهنا تورل أعل )الحياة إبتكار(إف شعار الشركة    
جزائريُت إذل أمريكا وكوريا اجلنوبية وفقا إلتفاقية الشراكة اليت جتمعها مع )اينفارسل( األمريكية و)ىايسانحل( 

 ادلواىب اجلزائرية، حيث Condorالصينية ادلتخصصتاف يف تكنولوجيا اإلكًتونيك، كما تتبٌت شركة 

الباحث اجلزائري عبد الغاين شكار الثعالم جلهاز إكتشاؼ تسريبات الغاز ، وترـب صفقات مع  تبنت إخًتاع
أوؿ ادلؤسسات الصناعية يف اجلزائر اليت حتتضن مركز Condor اجلامعات اجلزائرية والفرنسية، وتعترب شركة 

بعد مركز جامعة حسيبة بن بوعلي لدعم التكنولوجيا واإلبداع بربج بوعريريج، الذي يعترب ادلركز الثالث وطنيا 
 .بالشلا والوادي

 :التميز في ميداف الجودة 

شلا ؽلنع منتوجاهتا التميز عن  2008يف سنة  9001على شهادة اإليزو  Condorلقد حتصلت شركة 
 MRP (Méthode De Résolutionادلنافسة يف اجلزائر والدخوؿ إذل األسواؽ العادلية، كما تستعمل

Problème) يضم سلطط السبب واألثر والعصا الذىٍت. الذي 

على التنويع يف ادلنتوجات وطرح منتوجات جديدة حىت تلم حاجات زبائنها  Condorوتسهر إدارة  شركة 
بشبكة كبَتة من وكالء خدمات ما بعد البيع تغطي كامل  Condorوتصل إذل تطلعاهتم، كما تتمتع شركة 
أي شركة منافسة حيث يقوموف باإلستماع لشكاوي الزبائن وإعداد التقارير الًتاب الوطٍت وىو ما ال تتوفر عليو 

 .شهريا اليت تبُت نسبة األجهزة ادلعابة إذل إمجارل اإلنتاج ادلباع مند البدء يف التصنيع

 التميز في ميداف التكنولوجيا: 

 SMT (Technologie Surface تكنولوجيا دتييزية عن طريق مشروع Condorدتتلك شركة   
Mounting)  وىو عبارة عن إستثمار جديد يتمثل يف خط إنتاجي للطبقات اإللكًتونية مهما كاف حجمها

بطاقة إلكًتونية يف الساعة مهما كاف حجمها ، شلا منحها فرصة  50000يعمل بو إنساف آرل يستطيع تركيب 
ميزة تنافسية يف اجملاؿ اإللكًتوين، كما بيع البطاقات اإللكًتونية إذل منافسيها بداؿ من إسًتادىا ىذا ما أعطاىا 

أبرمت الشركة عدة إتفاقيات مع شركات عادلية مثل ميكروسوفت حلماية الزبوف اجلزائري من القرصنة وإعطاء 
 ادلنتوج أكثر شرعية.
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يف فيفري  ERP(Entreprise Ressources Planing) فيما ؼل  نظاـ ادلعلومات بدأت مبشروع
 .ؿ على التحكم أكثر يف و ائفهمالذي ساعد العما 2008

 Condor .نشاط التصدير لشركة -6

، فعملت الشركة على Condorكاف التصدير أحد األىداؼ ادلسطرة من قبل ادلسيَتين داخل شركة       
حتسُت أدائها بتكثيا رلهوداهتا على مجيع ادلستويات واإلستثمار يف ادلوارد البشرية، شلا أدى إذل صلاحها على 

مبستويات جودة عالية موافقة للمعايَت الدولية،  والذي يعترب ادلنطلق الرئيسي دلباشرة عملية التصدير توى ادلي،ادلس
فقامت مبضاعفة اإلنتاج وكسر احلدود الوطنية إذل العديد من الدوؿ اإلفريقية والعربية وكذا دخوؿ السوؽ 

نشاط التصدير منفصلة حاليا عن ىيكلها بإنشاء مديرية خاصة بCondor األوروبية، حيث قامت شركة 
التنظيمي، حيث ختطط إلدماجها يف اذليكل التنظيمي بعد تطويرىا واليت تطمح الشركة من خالذلا للوصوؿ إذل 

 .1التصدير الدائم

مبعايَت ادلسؤولية اإلجتماعية إجتاه أصحاب ادلصاحل  Condorف إلتزاـ شركة كما جتدر اإلشارة ىنا إذل أ       
 حيثىم بشكل كبَت يف ريادهتا على ادلستوى ادلي وبلوغ مستويات مسحت للشركة من تصدير منتجاهتا،سا

تعلقت ىذه ادلستويات بادلوارد ادلالية الضرورية دلضاعفة اإلنتاج ودتويل عملية التصدير،كما دتكنت من احلصوؿ 
 .2على العديد من الشهادات العادلية اليت تشًتطها بع  الدوؿ

 لمنتجات الموجهة نحو التصدير: ا-1.6

ضلو العديد من الدوؿ  كيلة ادلنتجات اليت سبق ذكرىا(بتصدير مجيع منتجاهتا )تش Condorشركة تقـو     
فريقية، إال أف التصدير إذل الدوؿ األوروبية فكانت فرنسا ىي أوؿ دولة معنية بالتصدير والذي مت بعقد العربية واإل

ددةأ حيث يقتصر على ادلنتجات اليت حتمل عالمة اإلعتماد اخلاصة باجملموعة صفقات على أساس طلبيات زل
فقط وىي ادلنتجات البيضاء: الثالجات، آالت الطبخ وادلكيفات، أما فيما ؼل  اذلواتا  األوروبية  
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تإيت من خارج النقالة واللوحات اإللكًتونية فإف ادلواد األولية ادصل عليها من اخلارج واليت تدخل يف تركيبها 
 . 1تكوف أصال حاملة ذلذه العالمة

 : Condor شركة أىم الدوؿ المستوردة لمنتجات -2.6 

بتصدير منتجاهتا كمرحلة دتهيدية لعملية التصدير الدائم عن طريق طلبيات للعديد من  Condorتقـو شركة 
 وريطانيا، فرنسا، تنزانيا، ادلارل.الدوؿ العربية واإلفريقية وكذا الدوؿ األوروبية: تونحل، ادلغرب األردف،م

 وساحل كاألردف  ومشرقية إفريقية دوؿ من طلبات تلقوا أهنم محادي" "بن ذكر التصدير عملية خبصوص أما
إضافة إذل فتح فرع لشركتها يف السوداف وىي تشتغل حاليا،  ،وفرنسا سويسرا منها أوروبية دوؿ إذل إضافة العاج،

 Condor فيما يتعلق بتصدير منتوجات "أما  ليا باألسواؽ السودانيةحا Condorشركة حيث منتجات  
"بن محادي" أف العملية ستتم يف شكل قطع للًتكيب يف دولة السوداف بفضل ملك الشركة ضلو السوداف أوضح 

يف اجملاؿ، واإلنطالقة ستكوف بًتكيب  Condorشركة ستنشئ ىناؾ، مع مرافقة السودانيُت بكفاءات وخربات 
 .2دولة منتمية إذل إفريقيا الوسطى 13ة البالزما، معلنا أف دخوؿ السوؽ السودانية يعٍت إقتحاـ أجهز 

    يف إطار  االتكنولوجيا و جعله من ذه اخلطوة أكد سعيها الدائم لتوفَت أفضل  Condorشركة   إف قياـ
صبحت تقدمها الشركة خصوصا يف دلستخدـ، و ما ىذه اخلطوة إال دليل على النوعية اجليدة للمنتجات اليت أا

  .الفًتة األخَتة، و ىو األمر الذي يؤكد إحًتاـ الشركة للمعايَت العادلية و األوروبية

 : Condorأىم الشروط التي تفرضها الدوؿ المستوردة لمنتجات شركة -3.6 

نتجاهتا بع  الشروط عليها من أجل السماح دلCondor تفرض الدوؿ ادلستوردة دلنتجات شركة      
أف الزبائن وادلستهلكُت بالسوؽ الفرنسية ادلرموقة تفرض للتسويق داخل أسواؽ ىذه الدوؿ  يث وكما ىو معلـو 

ومدى صلاخها يف سوقها ادلي والشهادات ادصل  جراءات صارمة على كل البضائع ادلستوردة من حيث اجلودة،إ
إضافة إذل ضرورة محلها لعالمة  للمسؤولية اإلجتماعية 60002عليها واليت تعكحل ريادهتا مبا فيها شهادة اإليزو 

                                                           

(.07أنظر ادللحق رقم ) 1  
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الصفقة اليت دتكنت  فإف كما سبق التطرؽ اليها، بالتارل  اإلعتماد اخلاصة باجملموعة األوروبية  
Condor اجلزائرية الرائدة من إبرامها  تعترب أحسن شهادة على نوعية منتجاهتا وثقة األسواؽ الدولية بالشركة. 

كشركة   Condorاإلفريقية والعربية واليت تعترب من األسواؽ ادفزة واجلذابة لشركة  فيما ؼل  الدوؿ أما    
جزائرية تطمح للتطور و اإلرتقاء، فهي تشًتط على أف تكوف ادلنتجات حاملة لوسم صناعة زللية ذات جودة 

 .1®ونوعية

 لدى الحكومة: Condorمكانة شركة  -4.6

واحدة من أىم الشركات اجلزائرية اليت أوصلت عادل اإللكًتونيك يف اجلزائر دلا ىو  Condorتعترب شركة     
عليو اآلف مبنتجات ذات جودة عالية، ومساعلتها يف إنعاش اإلقتصاد ادلي وادلساعلة يف توفَت مناصب الشغل 

ادلساعلة يف تنويع موارد الدولة ما وإلتزامها إجتاه اجملتمع  والبيئة الذين تنشط فيهما، إضافة إذل ىدفها السامي وىو 
 . 2جعل ىذه األخَتة تقدـ العديد من التسهيالت والتدعيمات للشركة من أجل تسهيل عملية التصدير

 الجهود المبذولة من طرؼ الشركة لإلستمرار في عملية التصدير والوصوؿ إلى العالمية:-5.6

 :3ستمرار يف العملية التصديرية، أعلهاإطار اإلاجملهودات اليت تدخل يف العديد من  Condorتبذؿ شركة 

  زيادة اإلىتماـ بالزبوف ادلي، ادافظة على ريادة الشركة زلليا بإعتبار مسعة الشركة خارج الوطن ترتكز
صناعة ، من خالؿ Condorأساسا على رأي الزبائن وادلستهلكُت ادليُت يف منتجات شركة 

مة ادلستهلك اجلزائري بإسًتاتيجية أسعار مدروسة ختدـ حىت أبسط منتجات جديدة جبودة عالية ويف خد
 .ادلواطنُت

  تعزيز اإلىتماـ بالزبائن خارج الوطن باإلىتماـ مبعايَت اجلودة العادلية ومواكبة التطورات التكنولوجية وكذا
 خدمات مابعد البيع والضمانات وغَتىا من اخلدمات.
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 والتشهَت لعالمتها التجارية يف الدوؿ اليت تصدر إليها منتجاهتا العمل على حتسُت صورة ومسعة منتجاهتا ،
 حاليا.

  ادلشاركة يف ادلعارض الدولية ادلهمة واألساسية من أجل التعريا مبنتجاهتا والًتويج لعالمتها التجارية من
 أجل إستغالؿ فرص صفقات تصدير منتجاهتا إذل دوؿ أخرى.

  وذلك إذلالتجارية من قامت الشركة بتغَت شكل شعار العالمة
 من أجل حتسُت شكلو ليكوف شكال يليق مبنتج عادلي.

 في مجاؿ عملية التصدير:  Condorشركة آفاؽ -6.6

، 2022نصا مليار دوالر صادرات يف آفاؽ بلوغ  ىو كإفاؽCondor  شركة إف ما تسعى إذل بلوغو    
 Condorإف اإلسًتاتيجية اليت وضعتها وذلك حسبما صرح بو مالك الشركة السيد بن محادي حيث قاؿ  

، بينما سيتم ختصي  2022يف غضوف  Condorبادلائة من منتجات  50هتدؼ إذل بلوغ نسبة صادرات بػ
مليوف أورو  500يسعى للوصوؿ إذل صادرات بػ  Condorبادلائة ادلتبقية للسوؽ الداخلي، مشَتا إذل أف  50
ن الشركتُت الفرنسيتُت سيتم إهناء عقد ثالث يف اليـو األخَت من . وحسب بن محادي فإنو إضافة ذلذي2022يف 

 1. معرض برلُت الدورل

 :2إضافة إاذل األفاؽ التالية

  .توقيع ادلزيد من الصفقات التجارية يف العديد من الدوؿ لتسويق منتجاهتا  ذه الدوؿ 
 ارية إذل أكرب عدد من الدوؿ تسعى الشركة إذل تعظيم عمليات التصدير ضلو اخلارج لتصل عالمتها التج

 ولتصبح عادلية. 
 .مشروع فتح قاعتُت لعرض منتوجات "كوندور" اجلزائري األصل،   فتح ادلزيد من نقاط بيع يف اخلارج

بكل من العاصمة الفرنسية باريحل وجنيا السويسرية يف القريب العاجل بعد تدشُت قاعتُت شلاثلتُت 
 .بالسوداف

                                                           
 منشورة على ادلوقع: Condor معلومات حوؿ شركة  1

www.echoroukonline.com/ara/articles/.../497047.html 

.(14نظر ادللحق رقم )، أبسكري رأفت عبد الحكيمالسيد:ادلسؤوؿ عن قسم التصدير  مقابلة مع 2  



 .للمنظمات اإلجتماعية سؤوليةالم ببرامج إلتزامها خالؿ من التصدير متطلبات بلوغ في Condor   شركة تجربة

 

135 
 

  الدولة من خالؿ عملية التصدير لتحصيل النقد األجنم.ادلساعلة يف تنويع موارد 
   ألبعد األسواؽ اخلارجية الواعدة للدوؿ اإلفريقية واآلسيوية والعواصم إبراـ ادلزيد من الصفقات اذلادفة

 .األوروبية تإوي أكرب اجلاليات اجلزائرية
 .الوصوؿ إذل عملية التصدير الدائم 
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جتماعية المعتمدة في بلوغ متطلبات التصدير برامج المسؤولية اإل ىمةمسا: انيالمبحث الث
 .Condor شركة لدى

 تمهيد:

بإوذل خطواهتا للعادلية من خالؿ عملية التصدير ضلو العديد من الدوؿ اإلفريقية  Condorقامت شركة      
تفاع حجم مبيعاهتا سنة بعد ر ودة وإلوغها مستويات عالية من اجلذل الدوؿ األوروبية، وذلك بعد بإوالعربية إضافة 

ائمُت عليها إجتاه أصحاب كتساحها السوؽ ادلي  صة سوقية عالية، وذلك راجع جملهودات مسيَتيها والقسنة وإ
جتاه موردىا البشري والذي يعترب أساس ادلصاحل باإلعتماد على برامج ادلسؤولية اإلجتماعية ضمن نشاطها خاصة إ

، حيث سيتم جتماعيةللمسؤولية اإل  ISO26000قبل وبعد حصوذلا على شهادة  دتيزىا وتفوقها وذلك
التعرؼ من خالؿ ىذا ادلبحث على كيا ساعلت ىذه الربامج يف قياـ ودعم عملية التصدير يف الشركة، إضافة 

 إذل التعرؼ على واقعو وأفاقو ادلستقبلية.

 .Condorفي شركة  ISO 26000المطلب األوؿ: مشروع تنفيذ مواصفة 

 ISO26000 مواصفةإحدى الشركات اجلزائرية اليت إستفادت من مشروع تنفيذ  Condorتعد شركة 
 الشرؽ األوسط دلنطقةجتماعية اإلسم ادلسؤولية قليمية اليت أطلق عليها إيف إطار ادلبادرة اإل جتماعيةللمسؤولية اإل
واليت  ذلا يف الفصل الثاين ، كما سبق التطرؽla  RS dans la région MENA ومشاؿ إفريقيا 

ىي اليت أشرفت  ISO، حيث أف ادلنظمة الدولية للتقييحل سنوات 4مدتو  دوؿ مبا فيها اجلزائر 8ستهدفت إ
على ىذه ادلبادرة، أما الوكالة السويدية للتنمية الدولية كانت ىي ادلمولة ذلذ ادلشروع، حيث قدرت مدة تنفيذه يف 

للمسؤولية  ISO 26000 وفقا لألساس الذي بنيت عليو مواصفةوذلك  ،سنة كاملة Condorشركة 
 :1كمايلي  جتماعيةاإل

دولة  90جتماعية مت بفضل مساعلة أكثر من للمسؤولية اإل ISO 26000إف بناء ووضع مواصفة        
ق ؼ إذل خلق توافنشاء وإعطاء إطار مرجعي يهدخبَت، وذلك من أجل إ 400منظمة عادلية باإلضافة اذل  40و

 جتماعية وذلك من خالؿ عنصرين أساسيُت علا: دورل حوؿ معٌت وإجتاه ادلسؤولية اإل
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 7 .سبعة مبادئ أساسية 
 7 .سبعة أسئلة مركزية 

جتماعية ألي نوع  اخلطوط التوجيهية للمسؤولية اإل دؼ توفَت وتقدمي 2010نشرت ىذه ادلواصفة يف نوفمرب 
 على تنفيذ أفضل ادلمارسات.من ادلنظمات وليحل متطلباهتا مبعٌت العمل 

  ادلبادئ السبعة األساسية اليت تدخل ضمن بناء مواصفةISO 26000 :للمسؤولية اإلجتماعية 
 .ادلساءلة 
 .الشفافية 
 .السلوؾ األخالقي 
 .اإلعًتاؼ مبصاحل أصحاب ادلصلحة 
 .إحًتاـ مبدأ ادلساواة 
 ألخذ بعُت اإلعتبار ادلعايَت الدولية للسلوؾ األخالقي.ا 
  اـ حقوؽ اإلنساف.إحًت 

 ىذه ادلبادئ حتدد قيم قوية للسلوؾ لتوجيو اإلجراءات وقرارات ادلنظمة.

 .QCادددة يف األسئلة ادلركزية  DAكما أف ىذه ادلبادئ تنطبق على مجيع رلاالت األعماؿ 

  األسئلة المركزيةQC: 

 ؽلكننا توضيحها فيما يلي:

للمسؤولية اإلجتماعية، حيث تتناوؿ ادلواضيع  ISO 26000ىي قلب مواصفة  QCتعترب األسئلة ادلركزية  
 ادلتعلقة بادلسؤولية اإلجتماعية على أف تؤخذ بعُت اإلعتبار من قبل ادلنظمات.

 أف تعاجل قضايا ادلسؤولية اإلجتماعية بشكل منطقي شامل، كلي ومًتابط.  QCالبد ذلذه األسئلة ادلركزية        

 .QCَتات البيئية واإلجتماعية بالنظر إذل النتائج ادلتعلقة مبجموع األسئلة ادلركزية األخذ بعُت اإلعتبار التإث  

 يعاجل موضوع معُت:QCكل سؤاؿ مركزي 
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 .وصا عاـ ومباشر لكل من ادلنظمة وادلسؤولية اإلجتماعية 
 تقدمي وعرض للمبادئ اخلاصة بالسؤاؿ ادلركزي QC. 
  نطاؽ رلاؿ األعماؿDA  إلجتماعية.ادلتعلق بادلسؤولية ا 
  كل رلاؿ عملDA   كذلك يعمل على عرض وتقدمي شامل نشاطات واإلجراءات ادلمكنة للمنظمة

 .DAوتوقعات اجملتمع ادلتعلقة مباشرة مبجاؿ العمل ىذا 
  7األسئلة ادلركزية السبعةQC  .ادددة ذلا أعلية لدى أي منظمة 

ليحل بالضرورة أف  DAف رلاالت األعماؿ فإ QCغلدر اإلشارة ىنا كمالحظة أنو ضمن أي سؤاؿ مركزي 
 تكوف ذات عالقة أو صلة جبميع ادلنظمات.

 :Condorللمسؤولية اإلجتماعية في شركة  ISO 26000 إدماج مواصفة -1

يف أي منظمة يتم إنطالقا من اإلجابة على  جتماعيةللمسؤولية اإل ISO 26000 مشروع مواصفةإف تنفيذ 
 :1األسئلة التالية

 ناء وإعطاء منهج للمسؤولية اإلجتماعية؟كيف يتم ب 
 ىي الطريقة المستخدمة؟ ما 
  كيف يتم تحليل وتحديد األسئلة المركزيةQC  لمواصفةISO 26000  ؟ 

حيث ؽلكننا القوؿ أنو كما ىو احلاؿ بالنسبة ألي عملية إدارة تغيَت، فهنا لدينا مشروع منظمة حقيقي مبراحلو 
 رتبطة بو.ومعادلو، فريقو وادلسؤوليات ادل

 للمسؤولية اإلجتماعية: ISO26000مخطط تنفيذ مشروع -2

كما    DAدلشروع تنفيذ ادلواصفة لكل رلاالت األعماؿ  QCىذا على األسئلة ادلركزية  2ػلتوي سلطط العمل
 وذلك من أجل اإلجابة على األسئلة التالية: (3-3)دوؿ ىو موضح يف النموذج يف اجل

 ماىي النتائج المتوقعة؟ 
                                                           

.(13نظر ادللحق رقم )، أالواىم عبد الحكيمالسيد: سويق،ادلسؤوؿ عن قسم الت مقابلة مع 1  
 2 (.15انظر ادللحق رقم )
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  ىي مؤشرات النجاح؟ما 
 .)ما ىي الطريقة، ما ىي النتائج، وكيف تم تحقيقها؟ )الطريقة 
 .تحديد المعالم، التخطيط، من يفعل ماذا؟، وما تبع ذلك 
 .التقييم الذاتي للنجاح والمراجعة 
 .إستعراض وتحليل النجاح ومراجعة المبادئ التوجيهية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .للمنظمات اإلجتماعية سؤوليةالم ببرامج إلتزامها خالؿ من التصدير متطلبات بلوغ في Condor   شركة تجربة

 

140 
 

 للمسؤولية اإلجتماعية. ISO26000مشروع (: مخطط تنفيذ 3-3) الجدوؿ      

 ح
 المؤشرات

 ج
 االنتهاء

 ث
 التدخالت

 ت
 مسؤوؿ المشروع

 ب
 المعالم الرئيسية

 أ
 المشروع

 
عدد الموظفين المكونين/ مجموع 

 الموظفين
 
 

31/12/2013 
 

 التدخل:
تنظيم أياـ تدريبية وتكوينية حوؿ -

 ISO 26000ادلواصفة العادلية 
 (.2-وف 1-للمو فُت )ف

 مساعد 
DG- 

QHSE/DRH 

ادلبادئ، الرؤية -
 والقيم.

 

 
/DA1/ QS1 

 

عدد أصحاب المصلحة المدرجين 
في المصفوفة/ إجمالي أصحاب 

 المصلحة المحددين 

 

 

31/12/2013  

في  DA2و DA1مطابقة -
 فصل واحد.

 :التدخل
حتديد أصحاب ادلصلحة من -

 قبل اإلدارة.
تنفيذ مصفوفة أصحاب ادلصلحة -

 من الصحة.للتحقق 
 
إدراج ىذا االتجاه ضمن عقود -

الموردين وخالؿ اختيار 
 .الموردين

 
 

 مساعد
DG- QHSE/ 

 مدير اللوجستيك

ادلسؤولية -
وادلساءلة 
 والشفافية.
 

 
DA2 

 
QC1 

 

العالقات مع -
 أصحاب ادلصلحة.

 

DA3 

/ضمن البند عدد العقود الموجودة  
 مجموع العقود

 

31/12/2013  
 التدخل:

اج ىذا االتجاه ضمن عقود إدر -
لموردين وخالؿ اختيار ا

 الموردين.

المسؤولوف عن 
 المبيعات

 

احًتاـ القوانُت -
 وقواعد األخالؽ.

 
QS1/DA4 

 

  معدؿ بلوغ األىداؼ

 

 

 

 

31/12/2013  

، DA5 ،DA6مطابقة -
DA7 وDA8  في فصل
 واحد.

 :التدخل
من  QSEحتديث سياسة -

خالؿ إدراج أبعاد ادلسؤولية 
 تماعية.االج
التعريا مبؤشرات ادلسؤولية -

 االجتماعية واإلدماج يف العمليات 
 ) حتديث جدوؿ نشر األىداؼ(.

 
 
 

 مساعد
DG/QHSE 

ادلنهج -
االسًتاتيجي 
واألىداؼ: 

التخطيط إلدماج 
ونشر ادلسؤولية 
 االجتماعية. 

QS1/DA5 
 

نشر ادلسؤولية -

 .جتماعيةاإل
QS1/DA6 

 

 QS1/DA7 مراقبة األداء.-

 

حتسُت أداءات -
 الشركة.

QS1/DA8 

 

Le source : La Responsabilité Sociétale Journée d’études,Université Mohamed El 
Bachir El Ibrahimi, Le 29/04/2013. 
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 التشخيص الذاتي:عملية  -3

للمسؤولية اإلجتماعية وفقا   ISO 26000يف إطار الوقوؼ على القياـ بإعداد تقييم أورل إلدماج مواصفة     
، مت القياـ بتشخي  ذايت  ISO 26000للمواصفة العادلية   QCلألدوات العادلية ادلوافقة لألسئلة ادلركزية 

حيث مت ذلك تبعا لثالث  ،1لإلحاطة بوضعيتها ومعرفة مدى قابليتها لتجسيد ىذا ادلشروع Condorلشركة  
ادلوارل زلاولة اإلجابة  (4-3)كما ىو موضح يف اجلدوؿ رقم  األعلية(مستويات  وفق أساس معياري )األداء، 

على سؤاؿ ىل فعال الشركة تقـو بإحًتاـ ادلبادئ اليت تقـو عليها ادلسؤولية اإلجتماعية وىل أىل للحصوؿ على 
 ىذه ادلواصفة؟ حيث:

واليت تعترب   Initiation اليت تستوجب ادلبادرة DAيوضح ادلستوى األوؿ أداء الشركة  جملاالت األعماؿ -
 ذات األعلية الضعيفة.

واليت   Réalisationاليت تستوجب اإلصلاز  DA أما ادلستوى الثاين متعلق بإداء الشركة جملاالت األعماؿ -
 تعترب ذات األعلية  ادلتوسطة.

اليت تستوجب التحسُت    DA أما ادلستوى الثالث يوضح أداء الشركة جملاالت األعماؿ -
Amélioration .واليت تعترب ذات اذلمية ادلرتفعة 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(.16) أنظر ادللحق رقم 1  
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 وفق أساس معياري )األداء، األىمية(. ISO 26000  دماج مواصفة (:التقييم األولي إل4-3الجدوؿ)

 األىػمػػػية األداء المػستوى
 
 
1 

 
 

 Initiation المبادرة
 تتعلق ببساطة بوعي ادلسيَتين.-
تنحز بعد تنفيذ اإلجراءات واألعماؿ اليت دل -

ختاذ القرارات والتحديات اليت تتجسد وكذا إ
 فيها ادلبادرة.

 Importanceضعيفة 
faible 

تتعلق مبجاؿ األعماؿ غَت -
متحكم فيو والذي ؽلكن تركو 

 لوقت الحق.

 
 
2 

 Réalisationاإلنجاز
حتقيق النتائج من خالؿ جتسيد ادلبادرات -

 وإصلازىا.

 Importanceمتوسطة
moyenne 

مبجاؿ األعماؿ اليت ذلا تتعلق -
تإثَت  على صلاح مشاريع الشركة 

بسبب عدـ التحكم فيها، بالتارل 
البد من التحكم فيها لتجسيد 

 ادلشاريع وحتقيق األىداؼ.
 
 
3 

 
 

 

 Améliorationالتحسين 
 

اؿ الداعم للتنمية التحسُت ادلستمر لألعم-
 بداع.ادلستدامة واإل

  Importanceمرتفعة
forte 

ىذه األعلية ضرورة  تستوجب-
 عماؿاالت األالتحكم يف رل

وذلك نظرا لتاثَتىا الكبَت على 
 ستمرارية الشركة وحوكمتها.إ

      Le source : La Responsabilité Sociétale Journée d’études,Université 
Mohamed El Bachir El Ibrahimi, Le 29/04/2013. 

  

د دمج ادلعيارين لكل من األداء واألعلية عند أي مستوى فإف ذلك ال يسمح البد أف نشَت ىنا اذل أنو عن     
ماعية ادلتبعة وادلمارسة فعليا، جتا يربز كذلك معادل ادلسؤولية اإلوإظل DAبتحديد وضعية رلاؿ العمل ادلشخ  

 براز اليت البد أف دتارس مستقبال.إضافة اذل إ
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داء ومعيار األعلية مبؤشراهتم ينتج عنو مصفوفة تسمى معيار األ إلشارة إذل أف تقاطع كل مناكما أنو البد من 
 ( أدناه:2-3مبصفوفة حتديد أولويات العمل ادلوضحة يف الشكل رقم )

 (: مصفوفة تحديد أولويات العمل.2-3الشكل )

 
 

Conforter 
 تعزيز
 

 

 
 

Agir 
 االستجابة

 
 

Réagir 
 

 رد الفعل

Fo
rte

 
  

3
    

    
    

    
    

2   
rta

nc
e

Im
po

    
    

    
   

1 
                                     

    
    

  1
    

    
    

    
    

    
    

    
2  

 

 
 

Conforter 
 تعزيز
 
 

 
 

Agir 
 االستجابة

 
 

Agir 
 االستجابة

M
oy

en
ne

 
 

 
Veiller 

 التأىب

 
Veiller 

 التأىب

 
Veiller 

 التأىب

Fa
ib

le
 

Amélioration 
 نلتحسيا

sationRéali 
 اإلنجاز

Initiation 
 المبادرة

           1                          2         3 
Performance 

Le source : La Responsabilité Sociétale Journée d’études,Université Mohamed 

El Bachir El Ibrahimi, Le 29/04/2013. 
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  DAالناجتة عن تقييم رلاالت األعماؿ  Condorركة تضم مصفوفة أولويات العمل لش          
، حالة Réagirخانات ألربع حاالت: حالة رد الفعل  9كما ىي موضحة يف الشكل أعاله 

واليت توضح معادل ادلسؤولية  Veiller، التإىب Consolider، حالة تعزيز Agirاإلستجابة 
 حدى، وذلك كما يلي: على DAاإلجتماعية بنسب متفاوتة تبعا لكل رلاؿ األعماؿ 

  رلاالت األعماؿ DA اليت  هرت فيها معادل ادلسؤولية اإلجتماعية يف حالة رد الفعل
Réagir  واليت  هرت باللوف باألمحر يف ادلصفوفة والناجتة عن تقاطع رلاالت األعماؿ DA 

األولوية  اليت تعترب ذاتDA اليت تستوجب ادلبادرة مع األعلية ادلرتفعة فهي رلاالت األعماؿ 
 للعمل عليها من قبل الشركة. 

  رلاالت األعماؿ DA اليت  هرت فيها معادل ادلسؤولية اإلجتماعية يف حالة اإلستجابةAgir 
 DAواليت  هرت باللوف األصفر يف ادلصفوفة واليت نتجت عن تقاطع كل من: رلاالت األعماؿ 

اليت تستوجب اإلصلاز مع  DAماؿ اليت تستوجب ادلبادرة مع األعلية ادلتوسطة، رلاالت األع
اليت تستوجب اإلصلاز مع األعلية ادلرتفعة فهي تعترب  DA األعلية ادلتوسطة، ورلاالت األعماؿ 

 رلاالت األعماؿ ذات األولوية الثانية للعمل عليها من قبل الشركة. 
  رلاالت األعماؿ DA اليت  هرت فيها معادل ادلسؤولية اإلجتماعية يف حالة تعزيز

Consolider  :واليت  هرت باللوف األخضر يف ادلصفوفة واليت نتجت عن تقاطع كل من
اليت تستوجب التحسُت مع األعلية ادلتوسطة وكذا تقاطعها مع األعلية  DAرلاالت األعماؿ 

األوضاع احلسنة وادلقبولة فهي فقط تتطلب تعزيز ذات  DA ادلرتفعة فهي تعترب رلاالت األعماؿ
 ن قبل الشركة.تلك ادلعادل م

  رلاالت األعماؿ DA اليت  هرت فيها معادل ادلسؤولية اإلجتماعية يف التإىبVeiller  واليت
 هرت باللوف الرمادي يف ادلصفوفة واليت نتجت عن تقاطع كل من ادلبادرة، اإلصلاز والتحسُت مع 

إضافة إذل تلك  احلاالت اجليدة وادلتحكم فيهاDA رلاالت األعماؿ  األعلية الضعيفة فهي تضم
 غَت متحكم فيها والذي ؽلكن تركها لوقت الحق.

كاف البد من  Condorللمسؤولية اإلجتماعية يف شركة  دلعادل وللتعمق أكثر يف التشخي  الذايت     
وفق سلطط تنفيذ  حتملو ىذه ادلواصفة العادلية QC يف كل سؤاؿ مركزي DAجتميع رلاالت األعماؿ 
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 .7ىذه األسئلة ادلركزية اليت حتملها ادلواصفة العادلية ىو ، حيث أف عدد ادلشروع
 : نتائج التشخيص الذاتي(5-3) الجدوؿ رقم

 الشفرة
Code 

 األسئلة المركزية
Question Centrale 

 ردالفعل
Réagir 

 االستجابة
Agir 

 تعزيز
conforter 

 التأىب
veiller 

QC1 
 

  3 5 4 الحوكمة
 

QC2 0 7 4 حقوؽ االنساف  
2 

QC3 4 5 2 ممارسات األعماؿ  
 

QC4 1 1 3 1 بيئةال 
 

QC5 1 1 2 3 الممارسات التشغيلية العادلة 
 

QC6 4 3 2 قضايا المستهلك  
 

QC7 1 1 5 1 إشراؾ المجتمع المحلي والتنمية 
 5 14 30 17 وعػػػػػػػػػالمػػجػػػػػػػػػػم

Le source : La Responsabilité Sociétale Journée d’études,Université Mohamed 

El Bachir El Ibrahimi, Le 29/04/2013. 
حيث من خالؿ وبعد إجراء ىذه العملية والوصوؿ إذل النتائج وفق سلطط تنفيذ ادلشروع يتم جتميعها يف 

( ادلوضح أعاله  دؼ إستنتاج وإستخالص معادل ادلسؤولية اإلجتماعية وأماكن 5-3اجلدوؿ رقم )
 يها وفق الشرح التارل:تواجدىا واحلكم عل

 رلاالت األعماؿ DA  واليت مت  هورىا يف النتائج يف حالة رد فعلRéagir  وادلشار إليها
باللوف األمحر تعترب ذات أولوية للعمل عليها خاصة اليت  هرت بإرقاـ مرتفعة نوعا ما مثل 

 احلوكمة، وحقوؽ االنساف.
  رلاالت األعماؿ أماDA  واليت  هرت نتائجها يف حالة إستجابةAgir  تعترب ذات أولوية

 ثانية اليت البد من العمل عليها.
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  رلاالت األعماؿDA اليت  هرت نتائجها يف حالة تعزيزConforter  وادلشار إليها باللوف
 األخضر تعترب حاالت مقبولة يف وضع حسن تتطلب تعزيزىا فقط.

   رلاالت األعماؿ أما فيما ؼلDA  اليت  هرت يف نتائجها يف حالة التإىبVeiller  فهي
 غَت متحكم فيها والذي ؽلكن تركهامع تلك   تعترب احلاالت اجليدة وادلتحكم فيها يف الشركة

 لوقت الحق.
يف حالة  DAرلاؿ عمل   17أف ىناؾ  Condorحيث أ هرت النتائج يف األخَت يف شركة     
رلاؿ عمل  30عليها يف حُت أ هرت النتائج أف ىناؾ  تعترب ذات أولوية للعمل Réagirفعل 

DA  يف حالة إستجابةAgir .تعترب ذات أولوية ثانية اليت البد من العمل عليها يف الشركة 
بػ  فقد قدرت Conforterاليت  هرت نتائجها يف حالة تعزيز   DAأما رلاالت األعماؿ          

  تتطلب تعزيزىا فقط.واليت تعترب حاالت مقبولة يف وضع حسن  14
 5فقد بلغت   Veillerاليت  هرت يف نتائجها يف حالة التإىب  DAأما رلاالت األعماؿ         

 ىي تعترب احلاالت اجليدة وادلتحكم فيها كما ينبغي يف الشركة. DAرلاالت أعماؿ 

 بالمسؤولية اإلجتماعية إتجاه أصحاب Condorالمطلب الثاني: مساىمة إلتزاـ شركة 
 المصالح في قياـ ودعم عملية التصدير.

ولية اإلجتماعية إجتاه أصحاب ادلصاحل يف قياـ ودعم بادلسؤ  Condorإف منطلق مساعلة إلتزاـ شركة     
عملية التصدير ىو رياهتا على ادلستوى ادلي من خالؿ تإثَت ىذه الربامج على مزغلها التسويقي يف ادلدى الطويل، 

والتدعيمات اليت تتلقاىا من قبل الدولة من جراء مسعتها الطيبة ومساعلتها اإلقتصادية  يف  إضافة إذل التسهيالت
 الوطن وكذا  ادلساعلة يف حل العديد من ادلشاكل اإلجتماعية يف الوسط الذي تنشط فيو.

 :إتجاه أصحاب المصالح لديهاCondor برامج المسؤولية اإلجتماعية المعتمدة من قبل شركة -1
خرجنا مبجموعة من  Condorلشركة  TQMادلسؤوؿ عن إدارة اجلودة الشاملة قابلة اليت أجريناىا مع بعد ادل

 ،ادلعلومات عن الشركة وذلك وفقا لألسئلة اليت سطرناىا من قبل وادلتعلقة  ذه الربامج إجتاه أصحاب ادلصلحة
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جتاه أصحاب ادلصاحل، وذلك رلموعة من األنشطة كمسؤولية إجتماعية إCondor تنتهج شركة حيث      
من أجل حتصيل ادلزايا التنافسية النامجة عن ىذا اإللتزاـ وحتسُت صورهتا يف اجملتمع بالتارل بلوغ أىدافها وىي كما 

 يلي: 
 برامج المسؤولية اإلجتماعية إتجاه الموارد البشرية:-1.1
ن سلسلة من برامج ادلسؤولية اإلجتماعية أعلية كبَتة للموارد البشرية، إنطالقا م Condor شركة تورل       

 Condorعلى أساس إسًتاتيجي، ؽلكن توضيحو  يف قوؿ نائب ادلدير العاـ حيث قاؿ:"ضلن يف مؤسسة 
إلكًتونيك رأس ادلاؿ البشري ىو أساس كل التحوالت، ولتحقيق ذلك أعطينا لو يفة ادلوارد البشرية صالحيات 

ؽلكننا عرضها   حيث،1يادين وغلعلها تتدخل يف كل مراحل عمل األجَت"وىامش من التحرؾ يغطي العديد من ادل
 :2فيما يليأعلها 

 :تقـو شركة  عمليات التوظيف Condor داخل الشركة( وإعالنات باإلعالف عن التو يا داخليا(
خارجية )وكاالت التشغيل، مواقع األنًتنيت....(، والتو يا يكوف على أساس اخلربة والشهادة، وىذا  

لو من أجل إستقطاب أكرب عدد شلكن من الكفاءات وادلهارات من سوؽ العمل،حيث تتم العملية ك
 بطريقة صرػلة وعادلة.

 :(2016مارس -2013)اجلدوؿ ادلوارل يوضح تطور عدد ادلو فُت بالشركة يف الفًتة                

 (.2016 مارس-2013(: تطور عدد الموظفين بالشركة في الفترة )6-3الجدوؿ رقم)

 2016مارس  2015 2014 2013 السنة
 608 584 449 343 إطارات

 1478 1351 854 666 أعواف تحكم
 3582 3545 3371 3297 أعواف تنفيذ

 مصلحة إدارة الموارد البشرية. ،Condor  شركةالمصدر: 

                                                           

. 48، ص2007، اجلزائر، ماي 2عمر بن محادي، ضلو التسيَت الراشد، منشور رلمع بن محادي عنًت تراد، العدد  1 

 )أنظر الملحق رقم Condor لشركة  : أسماء شيبيريالسيدة  مبصلحة إدارة ادلوارد البشرية بلة مع  ادلسؤولة عن قسم التكوين ومراقبة التسيَتمقا2
6.).)  
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 تعطي شركة التكوين المستمر للعماؿ في داخل وخارج الوطن : Condor انب إىتماما كبَتا جل
تكوين العماؿ بإعتباره حتفيزا ماديا ومعنويا وذلك لكونو ينمي روح اإلنتماء لدى العامل حيث أف حرص 
الشركة على تطوير مهاراهتم يشعره بإىتماـ الشركة بو ورغبتها يف اإلستمرار يف العمل معها وادافظة عليو، 

تسيَت، التسويق، اجملاؿ التكنولوجي، اجملاؿ حيث يلتمحل التكوين مجيع اجملاالت سواء التقٍت )اإلنتاج(، ال
 .1سنتيم سنويا المليار تكوين بتكاليا تفوؽ 120اإللكًتوين... وغَتىا، ليفوؽ عددىا أكثر من 

 ما يف  التكوين ىي طريقة ذات فعالية ونتائج جيدة يف حتقيق Condor إف الطريقة اليت  تعتمدىا شركة      
)كوريا اجلنوبية، الصُت، إيطاليا،  ات التدريب ادلنجزة على ادلصادر اخلارجيةتصبوا إليو الشركة، أغلب عملي

أدلانيا(، خاصة تلك اليت تتعلق بطرؽ وتقنيات اإلنتاج مع الدوؿ اليت تتعامل معها يف إستَتاد آالت اإلنتاج وذلك 
ا مسح للشركة من رفع كفاءة إنطالقا من أف إدخاؿ ادلعدات واآلالت احلديثة يتطلب يد عاملة ماىرة لتشغيلها ، شل

 عماذلا ادلعرفية والتقنية.
أما العماؿ العاديُت فيعتمد يف تكوينهم على التكوين الداخلي ويتوذل تكوينهم ادلسؤوؿ ادلباشر)رئيحل      

 :(2014-2012يف الفًتة ) سنويا اجلدوؿ ادلوارل يوضح عدد العماؿ ادلستفدين من التكوينالوحدة(. و 
 :(2014-2012) : الموارد البشرية المستفدين من التكوين في الفترة (7-3) الجدوؿ رقم

 2014 2013 2012 السنة
 06 12 19 تكوين خارج المؤسسة
 901 474 558 تكوين داخل المؤسسة
 11 22 09 المؤتمرات والملتقيات

 288 204 186 المتربصين
 مصلحة الموارد البشرية. ،Condor  شركةالمصدر: 

 عدالة وادلساواة بُت مجيع العماؿ.حتقيق ال 
 علما اف الصحة  2توفَت الرعاية الصحية بتوفَت طب العمل والفحوصات الطبية الشاملة الدورية للعماؿ

 تدخل ضمن قانوف العمل، إضافة إذل توفَت التإمينات اإلجتماعية.
 جد الشركة والعكحل إضافة توفَت النقل للعماؿ من مناطق السكانات إذل غاية ادلنطقة الصناعية أين تتوا

 إذل  جودة الطعاـ ادلقدـ. 

                                                           
 نظر الملحق رقم )أCondor لشركة  : أسماء شيبيريالسيدة  مبصلحة إدارة ادلوارد البشرية مقابلة مع  ادلسؤولة عن قسم التكوين ومراقبة التسيَت 1
6 .) 

(.32أنظر ادللحق رقم ) 2  
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  توفَت األمن الصناعي عن طريق العمل على تفادي حوادث العمل إضافة إذل توفَت التإمينات يف حالة
 حدوثها. 

 تتم الزيادة يف األجور للعماؿ يف شركةالزيادة في األجور:  إحتراـ حقوؽ العماؿ من خالؿ 
Condor حسب األجر القاعدي لكل عامل شريطة أف ال يكوف ىذا  كل ثالث سنوات وذلك

تقدـ أجور زلًتمة  Condorاألخَت قد تعرض ألي عقوبة من قبل الشركة، إضافة إذل أف شركة 
 بإمكاهنا تقدمي مستوى معيشي البإس بو.

  تقدـ شركة Condor  منح ماليةPrimes  أشهر، وذلك وفق سلم تنقيط مقدـ  3لعماذلا كل
 منح الساعات اإلضافية.مسؤوؿ يف مصلحة معينة وذلك على كل ادلستويات، إضافة إذل من قبل كل 

  تتم الًتقية يف شركة Condor  للعماؿ واإلطارات على أساس ادلهارات واجلهود ادلبذولة من قبل كل
 عامل وفعاليتو يف الشركة حيث ؽلكن أف يًتقى العامل أكثر من مرة يف سنة واحدة.

  سنوات أقدمية يف الشركة، ويف حالة فوز  5ة للعماؿ سنويا عن طريق القرعة، بشرط تنظيم رحالت عمر
 عاملة )إمرأة( يف القرعة يرافقها زوجها وذلك على حساب الشركة.

  تقدمي إعانات مالية للعماؿ، بشرط تقدمي دليل طلب اإلعانة، إضافة إذل أف يكوف للعامل سنة واحدة
 على األقل عمل داخل الشركة. 

 عن طريق إقتطاع  بالتقسيط دمي سلفات مالية، أو إمكانية احلصوؿ على منتجات الشركة والدفع يكوفتق
 مبلغ معُت من أجر العامل شهريا.

 1 وأبنائهم تنظيم سليمات العطل الصيفية لصاحل العماؿ. 
  متعلقة أشهر، إضافة إذل السنوية عند توزيع األرباح،  كما تقدـ منح مالية  6تقدمي منح مالية كل

 باألعياد وادلناسبات وشهر رمضاف.
 .القياـ  فالت تشريفية لتكرمي مسيَتي نقاط البيع عرب الواليات وخارج الوطن 
 .تقدمي منح مالية للعماؿ يف حالة إزياد مولود، ختاف االطفاؿ، الوالدة القيصرية، زواج، وفاة 
 قد معهم وادلنتشرين عرب الواليات إال أهنا كما تقدـ الشركة حتفيزات لوكالء خدمات ما بعد البيع ادلتعا

تتميز باددودية بادلقارنة مع ما تقدمو للتقنيُت ادلتخصصُت يف خدمات ما بعد البيع التابعُت ذلا، حيث 
تظهر ىذه اددودية يف توفَت التدريب الذي يكوف دلدة معينة مع ضماف اإلطعاـ والنقل واإليواء، كما 

                                                           

  1 (.51) أنظر ادللحق رقم 
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شراء قطع غيار من الشركة وبإسعار منخفضة عن السوؽ من أجل التدخالت  يستفيد الوكيل من إمتياز
خارج مدة الضماف، إضافة اذل الشهرة اليت ػلظى من خالؿ العالمة التجارية للشركة بصفتو متعاقدا 

 معها.     
  تقدمي حتفيزات لألعواف التجارية يف سلتلا نقاط البيع(VENDEURS)   وذلك بتخصي  ذلم  نسبة

 .1لغ البيع دلنتج معُت  دؼ حتفيزىم على العمل وتعظيم رقم األعماؿمن مب

 برامج المسؤولية اإلجتماعية إتجاه الزبائن:-2.1
منتوجاهتا إضافة إذل اذليئات  الذين يقتنوف عموما يف األشخاص الطبيعيُت Condorيتمثل زبائن شركة  
مديريات التسيَت  على ادلستوى الوطٍت، بريد اجلزائر اصة،دارية مثل اجلامعات اجلزائرية ادلؤسسات العمومية واخلاإل

العقاري، ادلديريات العامة لألمن الوطٍت، اجلماعات ادلية سواء الوالية أو اجملالحل الشعبية شركة سوناطراؾ 
 .2وسونلغاز،باإلضافة إذل جتار التجزئة ادلتواجدين يف كل أضلاء الًتاب الوطٍت

 
لى سلسة من برامج ادلسؤولية اإلجتماعية إجتاه زبائنها، حيث ػلظى ىذا األخَت عCondor شركة  تعتمد    

مبكانة ىامة ضمن إسًتاتيجية الشركة سعيا إلرضائهم وتلبية إحتياجاهتم من خالؿ مجلة من اإلىتمامات كما 
 :3يلي

  الػلتاج تقدمي منتجات متنوعة  ذات جودة عالية بإفضل العروض واخلدمات وتكنولوجيا عصرية، حيث
الزبوف إلقتناء أكسيسوارات ىذه ادلنتجات من أي زلل ألنو مزود بكل ادلستلزمات خاصة اذلواتا 

 النقالة.  
 زلاولة تلبية  وقدراهتم الشرائية القياـ بدراسات سوقية بصفة مستمرة من أجل التعرؼ على تطلعات الزبائن

 رغباهتم.

 

                                                           

(. 44) أنظر ادللحق رقم  1  
 .(.55 )أنظر الملحق رقم Condor لشركة  بهناس إلياسالتسويق السيد:  عن قسم ؿمقابلة مع  ادلسؤو 2

3
 (.13 )أنظر الملحق رقم Condor لشركة  لحكيمالواىم عبد االسيد:  TQMعن إدارة اجلودة الشاملة  ؿمقابلة مع  ادلسؤو  
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  لقد قامت شركةCondor عن طريق تصميم نظاـ متكامل  3075 أخضر بوضع خط رلاين رقم
 .1للرد على إتصاالت زبائنها والتعرؼ على إحتياجاهتم ورغباهتم وكذا الرد على ومشاكلهم وزلاولة حلها

 .اإلعالنات الصادقة ادلقدمة من قبل لشركة ضلو زبائنها 
 ات األخرى، توفَت ادلنتجات يف األوقات ادددة وبإسعار منخفضة مقارنة مع أسعار منتجات الشرك

بطلب من ادلدير العاـ للشركة لتمكُت ادلواطنُت من احلصوؿ عليها بغ  النظر عن فئتو العمرية وطبقتو 
 اإلجتماعية.

 2بإخذىا بعُت اإلعتبار وزلاولة تشخيصها والرد عليها وجتار التجزئة إستقباؿ الشكاوي من ادلواطنُت . 
 ية زلالهتم يف الوقت ادلناسب وادلكاف ادلناسب والكمية توفَت عملية تسليم الطلبيات لتجار التجزئة لغا

 ادلطلوبة.
  15%، 10إستفادة الزبائن من ختفيضات يف أسعار ادلنتجات تصل حىت.% 
 تقـو شركة Condor .مبتابعة منتجات الشركات ادلنافسة وذلك من أجل تقدمي ما ىو أفضل للزبائن 
 وصديقة  صحية دلنتجاهتا ادلقدمةو  احلفاظ على ادلنتج جيدة بامكاهنا  إستعماؿ مواد التعبئة والتغليا

 .للبيئة
 5وأخرى ثالث سنوات إذل  سنتُتمنها ما مدتو  ادلنتجات كل  توفَت خدمات ما بعد البيع كضماف على 

 .3، وسنة واحدة بالنسبة للهواتا النقالة واللوحات اإللكًتونيةسنوات لبع  ادلنتجات
 تعترب شركة  .حيث 4لوطٍت وذلك لتقريب ادلنتج من الزبائنفتح نقاط البيع عرب كل الًتاب ا   

Condor  نقاط البيع خطوة مهمة لتسهيل حصوؿ الزبائن على ادلنتجات من أقرب مكاف وبإقل
تكلفة، كما تعتمد عليها من أجل حتديد الطلب ادلستقبلي للتزويد بالكميات ادلناسبة وجتميع ادلالحظات 

يف ذلك على وسائل إتصاؿ مثل اذلاتا والفاكحل واألنًتنيت إلرساؿ  واألراء اليت هتمها معتمدة
 الطلبيات.

                                                           

 (. 45أنظر ادللحق رقم ) 
1  

(46أنظر ادللحق رقم ) 2  
(.45أنظر ادللحق رقم )  3  

(.17أنظر ادللحق رقم ) 4 
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 يف كل مرة أو مناسبة معينة إضافة إذل اذلدايا تقدمي عروض بيعية مغرية بإسعار منخفضة للمستهلكُت 
 .pack1) ) وطنية أو دينية 

كز إستقباؿ الزبائن ونقاط على أف تكوف مديرياهتا والوكالة التجارية ومرا  Condorتسهر شركة       
البيع أف تكوف رلهزة بإثاث وديكور متطور وأنيق يريح العاملُت ويسر الزائرين كما أهنا تسهر على إستخداـ 
جتهيزات تكنولوجية متطورة تستجيب دلتطلبات اخلدمة ادلتميزة بالسرعة العالية يف األداء والدقة يف معاجلة 

لقياـ بدوريات دلراقبة نشاط وحالة نقاط البيع وذلك من أجل احلفاظ ، كما تعمل على اوتقدمي ادلعلومات
 .2على استمرار أناقاهتا وحتديثها بالتارل احلفاظ على صورة الشركة

 برامج المسؤولية اإلجتماعية إتجاه الموردين:-3.1
تتعامل معهم  على مجلة من التعامالت كمسؤولية إجتماعية إجتاه ادلوردين الذين Condor تعتمد شركة     

حيث  تتعامل الشركة مع العديد من ادلوردين وذلك   دؼ إستمرار التعامل على أساس عالقة ادلصاحل ادلتبادلة،
إما بإبراـ تعهدات وعقود توريد معهم، أو عن طريق احلصوؿ على تراخي  لإلنتاج، أىم ىذه التعامالت ما 

 :3يلي

 األساسي ذلا دلختلا ادلواد األولية والتجهيزات وغَتىا. إحًتاـ مطالبهم ادلشروعة بإعتبارىم ادلموف-

الصدؽ يف التعامل وتسديد اإللتزامات والوالء ذلم كزبوف معتمد  دؼ اإلستمرار واإلستفادة من مزايا ىذا الوالء -
 ذلم خاصة ما تعلق باألسعار واألولوية يف الطلبيات وغَتىا.

 طبيعة ادلشًتيات والبلد كما يلي:اجلدوؿ ادلوارل يوضح أىم ىؤالء ادلوردين و 

 

 

                                                           

(.18أنظر ادللحق رقم ) 1  
 (.19أنظر ادللحق رقم )2
 (.13 )أنظر الملحق رقم Condor لشركة  لحكيمالواىم عبد االسيد:  TQMعن إدارة اجلودة الشاملة  ؿمقابلة مع  ادلسؤو 3
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 .Condor  شركة: قائمة الموردين الرئيسيين (8-3) الجدوؿ رقم

 
 

 طبيعة المشتريات البلد اسم المورد

1 Guangdong new electric 

co, ltd. 
 Chauffe- eau à gaz الصين

2 Qinyuan group co, ltd. الصين Distributeur d’eau 

3 Sanyo electric co, ltd. الصين m-l top loading 

4  Ningbo beari electronic 

co, ltd. 
 Aspirateur eau الصين

5 Hi-tech machinery co, ltd. الصين Valve et sonde 

6 Media singapore trading 

co, ltd. 
 Micro ondes سنغافورة

7 Chuahou electrical co, ltd. الصين Asprateur poussiere 

8 Yuan import- export co, 

ltd. 
 Radiateurs a gaz الصين

9 Ningbo electrical co, ltd. الصين Radiateurs a h’uile 

10 Vestel holland. تركيا Cuisinieres 

11 Daewoo micowave co, ltd. الصين Micro- onde 

12 Zhongshan vatti co, ltd.     الصين Fours encastrable 

13 Hisense holdings co, ltd. الصين m-l top loading 

14 Vestel ticaret as. تركيا Cuis- lave visselle 

15 Kentek disticaret sti, ltd. تركيا Cuisinieres 

16 Union tech and 

electronical. 
 m-l et cuisinieres مصر

17 Fresh electronic مصر Chauffe- eau electro 

18 Artinox pte, ltd سنغافورة Cuisson 

19 Ningbo fotile co, ltd الصين Cuisson 

20 Dongbo daewoo electronic, 

ltd 
 Machine à laver الصين

 .Condor  شركة ،مصلحة المشتريات: المصدر
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 برامج المسؤولية اإلجتماعية إتجاه المجتمع:-4.1
عية إجتاه اجملتمع الذي تنشط فيو خاصة مبقرىا بوالية رلموعة من األنشطة اإلجتماCondor تعتمد شركة 

 :1أعلها على أساس الصراحة والشفافية يف التعامل،بربج بوعريريج مبنية على 

 .تقدمي منتجات ذات جودة عالية داخل اجملتمع وبإسعار مقبولة 
  برج بوعريريج.قامت الشركة ببناء مسجد وملعب لفائدة الشباب على مستوى دائرة رأس الوادي بوالية 
   تقـو الشركة بتقدمي مبالغ مالية لفائدة العماؿ ومواطٍت الوالية وذلك بتنظيم مسابقات للفوز بعمرة

 لفائدة شخ  واحد.
 اإلىتماـ بالبحث العلمي عن طريق دتويل ادللتقيات اجلامعية جبامعة البشَت االبراىيمي بربج بوعريريج ،

 .2وادلشاركة يف العديد من التظاىرات ادلتعلقة بالًتبية والتعليمإضافة اذل انشطة تشجيعية للمتمدرسُت 
  الشركة تدعم قوى من اجلانب العلمي  والثقايف حيث تربطها عالقات قوية مع جامعة فرحات عباس

بوالية سطيا وادلركز اجلامعي بوالية برج بوعريريج،  يث أهنا متعاقدة معهم على تو يا األوائل يف 
 ونية ودتنحهم الشركة فرصة التدريب يف اخلارج، وبعدىا تو يفو يف الشركة.التخصصات اإللكًت 

 .تنظيم أياـ دراسية خاصة لفائدة طلبة جامعة برج بوعريريج 
  مساعلة من نوع آخر يف اجلتمع من خالؿ اإلستثمار يف ادلورد البشري لفائدة اجلزائر ككل حيث أف

وىي األوذل من نوعها لفائدة الطلبة Startup Academy يف      Condor شركةمبادرة 
اجلزائريُت ادلهتمُت بالتكنولوجيا خبلق ورشات ودورات تدريبية،  دؼ ترقية ثقافة ريادة األعماؿ وتطوير 

ستثمار يف رلاؿ التكنولوجيات ادلشاريع ادلبنية على التكنولوجيا ادلستدامة، وذلك يف إطار تشجيع اإل
ستثمارا معرفيا إ Condor شركة عتربىا شلثل إذه ادلبادرة اليت ص اذلدؼ من ىخبصو ، فإمااحلديثة

أكد  وىذا ما عتبار أف طلبة اليـو ىم إطارات الغد،إستثمار يف اجملاؿ البشري بعتبار اإليإخذ بعُت اإل
مؤسسة جزائرية تضع على عاتقها Condor شركة أف  أنو مسؤولية مواطنة بالدرجة األوذل،يكفي

                                                           
 (.13 )أنظر الملحق رقم Condor لشركة  الواىم عبد الحكيمالسيد:  TQMعن إدارة اجلودة الشاملة  ؿمقابلة مع  ادلسؤو 1
 

  2  (.47أنظر ادللحق رقم ) 
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ستفادة من كفاءاهتم مستقبال، إظلا لتستفيد منهم بة اجلزائريُت وليحل بالضرورة اإلمسؤولية تكوين الطل
 .1اجلزائر ككل

  ادلساعلة يف خلق مناصب شغل سنويا، حيث أف الشركة ال تطمح لتحقيق الربح بقدر خلق مناصب
لبطالة من  التخفيا من اعامل، بالتارل ادلساعلة يف 5668الشغل حيث تبلغ العمالة بالشركة أكثر من 

 اجملتمع، إضافة إذل توفَت مناصب الشغل عرب الًتاب الوطٍت من خالؿ نقاط البيع ادلفتوحة.
  رعت تقـو الشركة بدعم األنشطة اإلجتماعية واألندية الرياضية كتنظيم دورات رياضية ، وفكرية، حيث

 سنة يف ادلالكمة يف لعادليا لقبها على للمحافظة دحو مجاؿ مباراة مثل مباريات Condor شركة
 .2إضافة إذل أنواع أخرى من الرياضات القدـ لكرة بوعريريج برج فريق تدعيموكذا   2012

  للشركة دور فعاؿ يف تدعيم ودتويل اجلمعيات اخلَتية، ودتثلت ىذه التمويالت على العمـو يف مبالغ مالية
تضامنية  ف محلةاحتضبإ  2016للجمعيات اخلَتية والرياضية، حيث قامت الشركة مؤخرا يف سنة 

معربة عن مشاركتها يف مكافحة ىذا ، كافحة سرطاف الثدي ويتبٌت اللوف الوردي طيلة شهر أكتوبردل
نطلقت إاليت  "أكتوبر الوردي"ادلرض األكثر فتكا بالنساء حوؿ العادل، ومن خالؿ مشاركتها يف عملية 

مرة أخرى قر ا من  Condor شركة تؤكد على ادلستوى الوطٍت، واليت دتتد طيلة أياـ ىذا الشهر، 
 شركة  نساين والتكافلي، وحترصزبائنها، وحرصها على ادلشاركة يف الفعاليات اجملتمعية ذات الطابع اإل

Condor األكثر حضورا يف  اجلزائرية من خالؿ ىذه احلملة، وبصفتها إحدى العالمات التجارية
، على حتفيز زبائنها على ادلشاركة يف ىذه احلملة، وتوعيتهم مبدى خطورة ىذا ادلرض اجلزائرية البيوت

نتشاره، غَت أنو ؽلكن السيطرة عليو، والشفاء منو إباب الوراثية من أىم عوامل الفتاؾ، الذي تعترب األس
على رفع شعار خاص  ذه  Condor شركة كتشافو يف وقت مبكر، ولذلك حرصت إيف حاؿ 

عن ختصي  جزء من مداخيل  Condor، و ذه ادلناسبة تعلن شركة "كلنا معنيوف"احلملة، وىو 
)طباخات، أفراف، ىوت وغَتىا( لصاحل محلة  متداد ىذا الشهرإطبخ على بيع كل قطعة من جتهيزات ادل

يف رلاذلا محلة  اجلزائر خاصة جلمع التربعات لصاحل مرضى سرطاف الثدي، كما تقود الشركة األوذل يف
حلث زلم الصفحة وغَتىم على  الفيسبوؾوقعها اخلاص على موقع التواصل اإلجتماعيخاصة على م

دج على كل مشاركة، وىي احلملة اليت من شاهنا أف تنتهي  2ادلشاركة يف ىذه احلملة ونشرىا مقابل 
                                                           

(. 20) نظر ادللحق رقمأ 1 
(.21انظر ادللحق رقم ) 2 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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يف  جبمع مبلغ من ادلاؿ سيتم اإلعالف عنو و تقدؽلو يف شهر نوفمرب ادلقبل لثالث مجعيات جزائرية سلتصة
  .1مكافحة سرطاف الثدي

  وىي عبارة عن أساور حتمل تقنية 2016قامت الشركة بتوزيع أساور للحجاج رلانا دلوسم حج ،
GPS 2من أجل تسهيل إغلاد احلاج يف حالة أنو تاه يف زمحة احلجاج. 

  الشركة بانتاج ساعات يد لألطفاؿ تعمل بنفحل تقنية أساور احلج كماGPS   حتت رقابة  احىت يبقو
 . 3أوليائهم باتباع إجراءات تقنية خاصة وذلك دلا شهدتو  اىرة إختطاؼ األطفاؿ من تفاقم يف اجلزائر

 لفائدة شخ   تقدمي مبالغ مالية لفائدة العماؿ ومواطٍت الوالية وذلك بتنظيم مسابقات للفوز بعمرة
واحد، إضافة لإلعانات ادلالية يف ادلواسم واألعياد مثل منح أضحية العيد يف عيد األضحى لفائدة 

 للفقراء وادلعوزين.
 إضافة إذل دتويل ادلطاعم من  تقـو الشركة بتوزيع قفة رمضاف يف شهر رمضاف لفائدة الفقراء وادتاجُت

 .4السبيلأجل حتضَت وجبات اإلفطار للمعوزين وعابري 
  إبقاء شركة Condor على أسعار منتجاهتا مستقرة بالرغم من إرتفاع أسعار ادلواد اخلاـ يف السوؽ

 الدولية وادلتعلقة بادلفاوضات مع أكرب ادلمولُت بقطع الغيار.
 ادلساعلة يف التظاىرات ومحالت التربع ادلختلفة دلعاجلة ادلشاكل اإلجتماعية ورعاية ادلعارض ادلختلفة مثل 

 .5ادلعرض الوطٍت للزواج
 6حياء سلتلا األعياد الوطنية والعادلية والدينية والتحسيحل  ا يف اجملتمعإ. 

 

 

 

                                                           

(.22نظر ادللحق رقم )ا 1 
(.23ادللحق رقم )انظر  2 

(.24انظر ادللحق رقم ) 3  
(.48أنظر ادللحق رقم )  4  
(. 49أنظر ادللحق رقم )  5  

 (.50أنظر ادللحق رقم )
6  
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 :البيئة إتجاه اإلجتماعية المسؤولية برامج-5.1

من خالؿ رلموعة من األنشطة  اليت Condor  يعد موضوع محاية البيئة أحد أىم إىتمامات شركة        
واخلاصة بنظاـ إدارة البيئة  ISO :14001ا بنشاطها ما مكنها من احلصوؿ على شهادة تقـو  ا خالؿ قيامه

 :1وذلك نظرا للمجهودات ادلبذولة ادلتعلقة  ماية البيئة أعلها، 2011 سنةيف 

  تقـو شركة Condor.مالت توعية للحفاظ على البيئة وإحًتاـ القوانُت البيئية  
  مواد التغليا والكارتوف وغَتىا والتخل  منها يف أماكنها ادلخصصة مجع النفايات والفضالت الصناعية و

 .للتقليل من التلوث
 .تعمل الشركة نظاـ تسيَت النفايات بإستخداـ بع  ادلخلفات يف عمليات تصنيع البوليسًتاف 
 .إحًتاـ القوانُت ادلتعلقة بالبيئة واحلفاظ على اديط اخلارجي الذي تعمل فيو الشركة 
 وتركيبها يف   البحث عن الطاقات البديلة النظيفة بفتحها لوحدة إنتاج األلواح الشمسيةمساعلتها يف

، إضافة لتنظيمها دللتقيات للتحسيحل مبوضوع الطاقات البديلة وادلساعلة يف احلفاظ العديد من الواليات
 .2على البيئة

 جات اليت تشتغل بالغازات غَت إنتاجها دلنتجات صديقة للبيئة حتمل الرمز البيئي مثل ادلكيفات والثال
 .3ملوثة إضافة إلستهالكها االقتصادي للطاقة

 برامج المسؤولية اإلجتماعية إتجاه المساىمين: -6.1
أف اإلىتماـ بادلساعلُت لديها أمر ضروري بإعتبارىم ادلالؾ والذين يزودوهنا بالرأمساؿ Condor ترى شركة     

 :4ىدافها وتتجلى أىم ىذه ادلسؤوليات إجتاىهم فيما يليالضروري لنشاطها، وذلك من أجل بلوغ أ

 .ضماف حقوقهم كمساعلُت وكذلك تعظيم قيمة األسهم اليت ؽلتلكوهنا 
 .العمل على حتقيق األرباح وكذا محاية األصوؿ وشلتلكات الشركة 

                                                           
1
 (.13 )أنظر الملحق رقم Condor لشركة  الواىم عبد الحكيمالسيد:  TQMعن إدارة اجلودة الشاملة  ؿمقابلة مع  ادلسؤو  
 

  2 (.52) أنظر ادللحق رقم 
(.39) نظر ادللحق رقما 3

  

4
 (. 13 )أنظر الملحق رقم Condor لشركة  الواىم عبد الحكيمالسيد:  TQMعن إدارة اجلودة الشاملة  ؿمقابلة مع  ادلسؤو  
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 .العمل على تطوير أداء الشركة من أجل ادافظة على ادلساعلُت 
  حفل لتكرمي شركائها بفندؽ بن محادي بربج بوعريريج.تقـو الشركة سنويا بإقامة 

 على المستوى المحلي. Condorمساىمة برامج المسؤولية اإلجتماعية في ريادة شركة -2

يف رياهتا على ادلستوى ادلي من  Condorساعلت برامج ادلسؤولية اإلجتماعية ادلعتمدة من قبل شركة   
قدـ يف ادلدى الطويل، حيث أف السمعة الطيبة اليت إكتسبتها الشركة من خالؿ تإثَتىا على مزغلها التسويقي ادل

 .1جراء ىذا اإللتزاـ ساىم يف إرتفاع ادلبيعات وحتقيق األرباح

 :Condorأثر برامج المسؤولية اإلجتماعية على المزيج التسويقي لشركة -1.2

و علػػى مسػػتوى كػػل عنصػػر مػػن عناصػػره راجػػع لكفػػاءة القػػائمُت عليػػ Condorإف صلػػاح ادلػػزيج التسػػويقي لشػػركة 
بفعل برامج ادلسػؤولية اإلجتماعيػة ادلكثفػة الػيت تعتمػدىا الشػركة إجتػاه مواردىػا البشػرية، وذلػك بإنتػاج منتجػات ذات 

وفيمػػػا يلػػػي عػػػرض للمػػػزيج ، جػػػودة عاليػػػة وتسػػػعَتىا بطريقػػػة مالئمػػػة وتورزيعهػػػا والػػػًتويج ذلػػػا بشػػػكل تقػػػٍت ومػػػدروس
 .2الشركة إضافة إذل تإثَت تلك الربامج على ىذا ادلزيجالتسويقي ادلعتمد من قبل 

 :Condorالمزيج التسويقي المعتمد من قبل شركة -1.1.2

مزغلا تسويقيا متكامال ومتنوعا لتسويق منتجاهتا، فهي تسعى دائما لتنويع وتطوير ىذا  Condorتعتمد شركة 
ادلنافسة، وذلك من خالؿ البحث عن سلتلا ادلزيج مبا ؼلدـ مصلحتها وعمالئها ودتاشيا مع  روؼ السوؽ و 

اإلسًتاتيجيات اليت تؤثر بشكل إغلايب على مزغلها ادلقدـ، حيث تإخذ الشركة من برامج ادلسؤولية اإلجتماعية 
 :3إجتاه أصحاب ادلصاحل إحدى األدوات التسويقية.وفيما يلي عرض للمزيج التسويقي ادلقدـ من قبل الشركة

  :المنتج 

                                                           
 (.55 )أنظر الملحق رقم Condor لشركة  بهناس إلياسعن قسم التسويق السيد:  ؿمقابلة مع  ادلسؤو 1
 

2 .ادلرجع السابق
  

بق.ادلرجع السا  3  
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من  1يف سياسة ادلنتج على إسًتاتيجية التنويع من خالؿ تقدمي تشكيلة متنوعة Condorإعتمدت شركة 
ادلنتجات الكهرومنزلية واإللكًتونية ومواد التغليا والبولسًتين والبالستيك واأللواح الشمسية، كما سبق وتطرقنا 

 إليها يف ادلطلب األوؿ ذلذا الفصل.

 :التسعير 

ىادفة إذل زيادة احلصة السوقية من خالؿ جلب  يجية تسعَتية تنافسيةعلى إسًتات Condorتعتمد شركة  
أكرب عدد من العمالء وزيادة الوالء للزبائن والعمالء احلاليُت معتمدة يف ذلك على مراعاة التحكم يف التكاليا 

من خالؿ  ادلباشرة وغَت ادلباشرة كما أف سياسة األسعار ادلعتمدة من قبل الشركة تعد سياسة تروغلية وذلك
 التخفيضات التنافسية يف كل مرة واإلمتيازات ادلقدمة يف كل ادلناسبات.

 :التوزيع 

على موزعُت أكفاء وذوي خربة كبَتة يف رلاؿ التوزيع حيث تقـو بتوزيع منتجاهتا  Condorتعتمد شركة 
يات واليت إعتمدهتا الشركة من بإمكانياهتا اخلاصة عرب كامل الًتاب الوطٍت من خالؿ نقاط البيع ادلوجودة عرب الوال

 أجل تقريب ادلنتج والشركة من الزبائن. 

يف غالب األحياف تقـو بتوزيع منتجاهتا باإلعتماد على إسًتاتيجية التوزيع غَت ادلباشر  Condorكما أف شركة 
شر وادلتمثل يف حيث تتعامل مع وسطاء اجلملة والتجزئة والذين ؽلثلوف أغلبية عمالئها إضافة إذل التوزيع ادلبا

تعاملها مع ادلدراء وادلسَتين الذين يشًتوف  جم كبَت )أصحاب ادلؤسسات االقتصادية(. ؽلكننا توضيح ىذه 
 ادلوارل:( 2-3)السياسة يف الشكل رقم 
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 .Condor(: إستراتيجية التوزيع لشركة 3-3الشكل )

 

 األفراد                 تجار        تجار                   الشركة أو نقاط البيع         

 )المستهلك(.ة.             التجزئة.            الجمل      أو المحالت التابعة لها.         

 

 األفراد                    تجار                                الشركة أو نقاط البيع         

 )المستهلك(.               التجزئة.                         أو المحالت التابعة لها.        

 

 

 المستهلك )األفراد(.                                                                                   

 الشركة أو نقاط البيع أوالمحالت        

 المؤسسات االقتصادية.                    التابعة لها.                      

 إلعتماد على المقابلة مع مسؤوؿ قسم التسويق.من إعداد الطالبة باالمصدر: 

إضافة إذل توزيع منتجاهتا خارج الوطن عن طريق التصدير باإلعتماد على الطلبيات من اخلارج واليت تدعم من    
  ج ادروقات.قبل الدولة يف إطار تشجيع ادلنتج الوطٍت وترقية الصادرات خار 

 :الترويج 

على مزيج تروغلي متنوع، بعناصره  دؼ جذب ادلزيد من العمالء وحتفيزىم على  Condorتعتمد شركة 
 إقتناء منتجاهتا.

 ستراتيجية التوزيع غير المباشرإ

 ستراتيجية التوزيع المباشرإ
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على مزيج تروغلي متنوع وىادؼ إذل تكوين صورة حسنة يف أذىاف العمالء وحتقيق  Condorتعتمد شركة 
 :1فيزىم على إقتناء منتجاهتا، ومن بُت أىم عناصر ادلزيج الًتوغلي ما يليوالئهم دلنتجاهتا وجذب ادلزيد منهم وحت

 :اإلعالف 

اإلعالف ادلتحدث الرمسي عن نشاطها معتمدة يف ذلك على وكاالت إشهارية Condor تَعَترب شركة        
باره ادلدعم من أجل حتليل وإختيار الصور ادلالئمة اليت توضع يف اإلعالف باعت MAICADعادلية كالوكالة 

لربنامج البيع الشخصي من خالؿ إستخدامو كوسيلة إلثارة الطلب عن طريق جلب إنتباه ادلستهلكُت والعمالء 
 ادلرتقبُت وتوليد لديهم روح اإلىتماـ والبحث عن ادلزيد من ادلعلومات مستعملة رلموعة من الوسائل وىي:

ذاعة خاصة اإلذاعات ادلية اخلاصة بكل والية، كما أهنا تقـو وسائل اإلعالـ ادلختلفة وادلتمثلة يف التلفزيوف واإل-
باإلعالف عن منتجاهتا مبختلا اللهجات، حسب ذلجة كل منطقة من الًتاب الوطٍت، فعلى سبيل ادلثاؿ تقـو 

 .مازيغية ادلوجهة دلنطقة القبائلباإلعالف دلنتجاهتا باللغة األ Condorشركة 

يف ، وزلاور الطرقات الرئيسية كما تقـو  جز أماكن اإلشهار 2نب الطرقاتتثبيت الفتات إشهارية على جا-
 اإلشهار دلنتجاهتا يف بع  ادلالعب الرياضية.إضافة إذل ادلساحات العمومية، 

اإلعتماد على اإلعالنات ادلضيئة والغَت مضيئة عن طريق ادللصقات اليت توزعها ودتنحها لوكالء خدمات ما بعد -
 بيع عرب الواليات.  البيع ونقاط ال

توفَت إعالنات ورقية ومطويات بتصميمات حديثة عالية اجلودة حتمل نوع وإسم ادلنتج وخصائصو التقنية ألوانو -
  3Condor. وتسويقا دلنتجات يف سلتلا نقاط البيع  دؼ توزيعها على زوار ىذه النقاط والزبائن تروغلا

، مثلما حدث يف 4يم ادلقابالت الرياضية واحلص  التلفزيونيةاإلعالف عن طريق التظاىرات الثقافية وتدع-
 .Condorعلى التلفزيوف اجلزائري فقد كاف برعاية شركة  2005مقابالت كإس إفريقيا لكرة القدـ سنة 

                                                           

   .مصلحة التسويق،Condor  الوثائق الداخلية لشركة 1 
 (.26أنظر ادللحق رقم )2
  3 (.31) أنظر ادللحق رقم 
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باإلعالف عن منتجاهتا يف العديد من اجلرائد اليومية مثل جريدة اخلرب وجريدة Condor كما تقـو شركة -
 الشروؽ.

ىنكل على أف  ات أخرى مثلما قامت بو مع شركةبادلشاركة مع شرك اتمن اإلعالن آخرالشركة بنوع  قامت -
 ساحيقعلى حتفيز عمالئها بإستخداـ م Condor تظهر ىذه األخَتة يف إعالناهتا العالمة التجارية ؿ 

 أوريدو وغَتىا.إضافة إذل شركات أخرى مثل  .1الكهرومنزلية للغسيلCondor الغسيل بإستعماؿ منتجات 

ياسين مع العب ادلنتخب الوطٍت:  A100 بتوقيع عقد إشهار ذلاتفها الذكي   Condorكما قاـ رلمع -
، إضافة للشهرة اليت يتمتع  ا الالعب وصلوميتو يف ناديو الربتغارل  2016 بإعتباره أحسن العب لسنةإبراىيمي 

 . 2قتناء ىذا اذلاتاوذلك من أجل جذب العمالء وخاصة فئة الشباب إلبورتو، 

  :ويقصد  ا تلك احلوافز ادلؤقتة اليت تستخدمها شركة تنشيط المبيعاتCondor  للتإثَت على سلوؾ
ادلستهلكُت والعمالء  دؼ الزيادة يف ادلبيعات يف ادلدى القصَت أثناء مواسم الركود لتشجيع احلركة البيعية 

 ألساليب التالية:أو يف حالة تصريا ما لديها من سلزوف مستخدمة ا

بادلشاركة يف العديد من ادلعارض  Condorدائما يف إطار الًتويج دلنتجاهتا وتنشيط ادلبيعات و تقـو شركة -
الوطنية والدولية األوروبية والعربية وذلك من أجل التعريا بادلنتج اجلزائري واإلستمرار يف تصديره بعالمة جزائرية، 

 ما يلي : 3وأىم ىذه ادلعارض

وذلك تروغلا دلنتجاهتا وتقدمي أحدث إبتكاراهتا يف إطار  25شاركة مؤخرا يف معرض اإلنتاج الوطٍت الطبعة ادل-
التعريا باإلنتاج الوطٍت وتثمينو يف األسواؽ الداخلية واألجنبية، وخاصة وأف خالؿ ىذا ادلعرض مت تنظيم زيارات 

التجاريُت التابعُت للسفارات قصد التعريا بادلنتجات دلختلا أجنحة الصالوف لفائدة ادلستشارين اإلقتصاديُت و 
وغَتىا من الشركات اجلزائرية  Condor اجلزائرية وترقية تصديرىا، حيث يعد ىذا ادلعرض فرصة لشركة 

األخرى للًتويج دلنتجاهتا وذلك مبا أنو يرتكز أساسا حوؿ تطوير ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة وترقية قدراهتا 

                                                           
 (.27أنظر ادللحق رقم )1

(.28أنظر ادللحق رقم ) 2  
.(29أنظر ادللحق رقم ) 3  



 .للمنظمات اإلجتماعية سؤوليةالم ببرامج إلتزامها خالؿ من التصدير متطلبات بلوغ في Condor   شركة تجربة

 

163 
 

طريق إستحداث ىياكل كفيلة بالتكوين حوؿ طرؽ التسيَت الفعاؿ ومساعدة منظمات األعماؿ يف  التصديرية عن
 استكشاؼ األسواؽ إذل جانب حتسُت نوعية اخلدمات اليت توفرىا.

يف العديد من ادلعارض الدولية يف إطار تإكيدىا لسياسة حضورىا يف ادلؤدترات Condor كما شاركت شركة -
سبتمرب  7-2والذي إنعقد يف برلُت يف أياـ   IFA 2016لكربى، حيث شاركت يف معرض وادافل العادلية ا

وذلك من أجل عرض تشكيلة منتجاهتا الواسعة من األجهزة اإللكًتونية واذلواتا الذكية، حيث تعد  2016
يف  MWC 2016يف ىذا ادلؤدتر الثالثة من نوعها بعد مشاركتها السابقة يف مؤدتر  Condorمشاركة شركة 

يف شنغهاي شهر جواف ادلاضي واليت تدخل ضمن  MWC 2016مث مؤدتر  2016برشلونة يف شهر فيفري 
 سلططها يف تسويق منتجاهتا يف السوؽ اإلسًتاتيجية القريبة من اجلزائر)أوروبا(.

 يف  ادلشاركة بن حمادي عبد الرحماف ضور ادلدير العاـ السيد:  Condorشركة ل كاف الشرؼكما  -
  AFRICA CEO FORUM السنوي  والذي شاركت فيو كربيات الشركات اإلفريقية الرائدة يف رلاؿ

 .1الصناعة
ادلبيعات مثلما حدث يف مسابقة   دؼ الزيادة يف  Condorتقدمي مسابقات متعلقة بشراء منتجات شركة -

د من اجلوائز ادلعتربة واليت عرضت على التلفزيوف اجلزائري ليتحصل الفائزين فيها على العدي 2005صيا 
 والثمينة.

شهرا  24زلاولة تنشيط ادلبيعات واليت أصبحت يف  بالزيادة يف مدة الضماف Condor كما قامت شركة -
 .2شهرا 12بعدما كانت 

تعتمد على برامج ادلسؤولية اإلجتماعية كإسًتاتيجية Condor كما غلدر بنا اإلشارة ىنا إذل إف شركة       
أداة ط مبيعاهتا الداخلة يف إطار ما يسمى بالعالقات العامة كما سبق وتطرقنا إليها، حيث تعتربىا تروغلية لتنشي

فعالة لإلتصاؿ اليت من خالذلا تسوؽ الشركة منتجاهتا، دلا تتمتع بو من مصداقية عالية وأثرىا االغلايب على عالقة 
َتىا يفوؽ أثر اإلعالف وذلك من خالؿ الصورة الشركة بعمالئها والعاملُت فيها واجملتمع ككل، وذلك ألف تإث
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الطيبة والسمعة اجليدة اليت ترمسها عن الشركة  وسط اجملتمع الذي تنشط فيو وكذا لدى الدولة، ىذا ما غلعل منها 
 .1وسيلة تروغلية قوية لبلوغ األىداؼ ادلرسومة من قبل الشركة

إتصاالت وصداقات مع شركات ورجاؿ أعماؿ عالقات مع األجانب، وذلا  تربطها  Condorكما أف شركة 
يف اخلارج مثل تونحل، ليبيا، الصُت،كوريا.... اخل، ىذا ماجعل منها شركة دائمة اإلطالع باإلبتكارات 

 والتكنولوجيا احلديثة.

 :البيع الشخصي 

ات مهارات إسًتاتيجية البيع الشخصي إىتماما كبَتا باإلعتماد على قوة بيعية متمرنة وذ Condorتورل شركة  
وكفاءات عالية معتمدة يف ذلك على التكوين والتدريب وكذا سلتلا التحفيزات حيث يتمثل دورىم يف إجراء 

ذلك اإلتصاؿ ادلباشر بالزبائن ادلراد جذ م  دؼ إعالمهم وزلاولة إقناعهم بالتعامل مع الشركة، وعموما تتمثل 
 ىذه القوة البيعية فيما يلي:

 .مسلم البضاعة 
  الطلبيات داخليا. مسجل 
 .مسجل الطلبيات خارجيا 
 .الباحثوف عن العمالء والصفقات التجارية 

حيث أف ىدفها األساسي  والرئيسي ىو التعريا بالشركة ورلاالت نشاطها إضافة إذل التعريا باخلدمات ادلقدمة 
ادلتاحة من قبل الشركة  بكل ما يتعلق بالتسديد، األسعار، خدمات ما بعد البيع، مدة الضماف وسلتلا اخلدمات

يف سلتلا ادلواسم، وذلك باإلعتماد على تدريب القوة البيعية على سلتلا طرؽ التعامل مع الزبائن وتعلم فن 
 التفاوض التجاري وذلك من أجل جذب ادلزيد من العمالء وادافظة عليهم.

   :ترتبط شركة النشرCondor  إجراء بع  ببع  الصحا والصحفيُت عالقة وطيدة عن طريق
ادلقابالت الصحفية مع مدير الشركة لإلستعالـ عن الشركة ونشاطاهتا، إعداد مقاالت متعلقة  ا ونشرىا 
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يف بع  اجلرائد ومواقعها اإللكًتونية  دؼ التعريا بالشركة والًتويج ذلا وحتسُت مسعتها يف أذىاف 
 العمالء.

وذلك من أجل أف يتواصل   www.condor.dzكما أنشإت الشركة موقعا على األنًتنيت خاص بو  -
لصفحات ، إضافة اذل فتحها الزبائن مع الشركة عرب كل اجلزائر ومشاركتهم يف تقدمي الشكاوي واإلقًتاحات وغَتىا

 الفايسبوؾ.

ات لتزيُت الواجهات عرب قاعات توزيع ادلطبوعات اإلرشادية للزائرين وكل ادلتعاملُت كما تقـو بنشر ادللصق-
 .1العرض يف نقاط البيع التابعة ذلا

 :Condorتأثير برامج المسؤولية اإلجتماعية على المزيج التسويقي لشركة -2.2.2

بشكل واضح على مزغلها  Condor  شركةتظهر برامج ادلسؤولية اإلجتماعية ادلعتمدة من قبل         
والًتويج(، حيث إعتمدهتا الشركة كإداة لتسويق منتجاهتا والذي ساىم بشكل   التوزيع-السعر-التسويقي )ادلنتج

 ISO26000   إذل منظمة كبَت يف ريادهتا على ادلستوى ادلي يف ادلدى الطويل خاصة بعد إنضمامها 
عايَت اليت للمسؤولية اإلجتماعية حيث كاف ذلا األثر الكبَت يف اذليمنة على سوؽ األجهزة اإللكًتونية من خالؿ ادل

 .2تفرضها ىذه ادلواصفة واليت تتعلق باجلودة وحتقيق رضى العاملُت واجملتمع ككل

  شركة تأثير برامج المسؤولية اإلجتماعية على المنتجات في Condor: 

إف تإثَت برامج ادلسؤولية اإلجتماعية إجتاه أصحاب ادلصاحل على سياسة ادلنتج تظهر جليا من خالؿ أثر تلك   
مج ادلوجهة ضلو ادلوارد البشرية حيث أف كفاءة ىذه األخَتة بتقدمي منتجات ذات جودة عالية وتشكيلة متنوعة  الربا

 .3كما سبق التطرؽ إليها ومواد التغليا خدمات مابعد البيع األكسيسوارات
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  شركة تأثير برامج المسؤولية اإلجتماعية على التسعير في Condor: 

ىي إسًتاتيجية السعر التنافسي، وىػذا  ػدؼ زيػادة  Condorإسًتاتيجية التسعَت يف إذف ؽلكن القوؿ أف       
احلصة السوقية وجلػب أكػرب عػدد مػن العمػالء، ومػن الناحيػة اإلسػًتاتيجية تػدرؾ الشػركة أف زيػادة التنػافحل يف سػوؽ 

ركة التحػػرؾ علػػى إنتػػاج اإللكًتونيػػك سػػيؤدي إذل أف تكػػوف األسػػعار ىػػي زلػػور التنػػافحل، وبػػذلك يتوجػػب علػػى الشػػ
 مستوى التكاليا  يث ىذه الوسيلة دتكنها من حتقيق ىامش ربح مرضي.

على برامج ادلسؤولية اإلجتماعية إجتاه زبائنها واجملتمع ككل كإداة إلعداد وإصلاح  Condorشركة تعتمد     
سعار منتجاهتا مستقرة أإبقاء سياستها التسعَتية   دؼ تعظيم ادلبيعات وزيادة حصتها السوقية، حيث قامت ب

بالرغم من إرتفاع أسعار ادلواد اخلاـ يف السوؽ الدولية وادلتعلقة بادلفاوضات مع أكرب ادلمولُت بقطع الغيار، مع 
مراعاة كل العناصر اليت تؤثر على سعر التكلفة ادلباشرة وغَت مباشرة، كما أهنا تعتمد على تشكيلة من 

من خالؿ سلسلة من العروض الًتوغلية وادلتمثلة أساسا يف لوؿ ادلناسبات التخفيضات التنافسية واإلمتيازات  
ختفي  األسعار أو تقدمي عروض خاصة، عند شراء تشكيلة من منتجاهتا ادلختلفة بسعر منخف ، إضافة إذل 

 .1التخفيضات يف أسعار منتجاهتا عند ادلشاركة العديد من ادلعارض التجارية من أجل جذب زبائن جدد ذلا

  شركة برامج المسؤولية اإلجتماعية على التوزيع في تأثيرCondor: 

إجتاه مواردىا البشرية على وجو  Condorشركة  أثرت برامج ادلسؤولية اإلجتماعية ادلعتمدة من قبل         
ف اخلصوص ادلوزعُت خاصة فيما ؼل  التكوين شلا جعل ىؤالء ادلوزعُت يتمتعوف بكفاءات وخربة كبَتة خاصة وأ

تقـو بتوزيع منتوجاهتا بإمكانياهتا اخلاصة عرب كل اجلزائر، حيث تظهر ىنا صورة أخرى للمسؤولية الشركة 
اإلجتماعية من خالؿ نقاط البيع ادلنتشرة يف كامل الًتاب الوطٍت  دؼ تقريب ادلنتج من الزبوف بالتارل ستتمكن 

عرض جديدة  اتقاعحيث مت فتح العديد من  يعاتن بالتارل إرتفاع حجم ادلبالشركة جبذب ادلزيد من الزبائ
  .2يف ادلناطق ادلعزولة والنائية وزلالت

 

 

                                                           
1
 (.55 )أنظر الملحق رقم Condor لشركة بهناس إلياس ادلسؤوؿ عن قسم التسويق السيد:  البة باالعتماد على معلومات ادلقابلةمن إعداد الط 

  

  2ادلرجع السابق.
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  شركةتأثير برامج المسؤولية اإلجتماعية على الترويج في Condor: 

حيث أخذت Condor  تعد سياسة الًتويج أىم عنصر الذي تإثر بربامج ادلسؤولية اإلجتماعية يف شركة      
 صحاب ادلصاحلوالربامج ادلوجهة أل، السياسات تلكتها من خالؿ ج دلنتجاهتا وحتسُت مسعمنها وسيلة للًتوي

 .1خاصة الزبائن واجملتمع

 .Condorأثر برامج المسؤولية اإلجتماعية المعتمدة على أداء شركة -3

وصلاحها  بادلسؤولية اإلجتماعية إجتاه أصحاب ادلصاحل بشكل كبَت يف ريادهتا Condorساىم إلتزاـ شركة   
على ادلستوى ادلي وذلك يف ادلدى الطويل، حيث إعتمدهتا كإداة تسويقية من خالؿ تإثَتىا على ادلزيج 

سنة  %40التسويقي ادلعتمد للشركة، شلا مكنها من تعظيم حجم مبيعاهتا و حتقيق حصة سوقية قدرت بػ
يف اذليمنة على سوؽ األجهزة  األثر الكبَت ذلاISO 26000 حيث كاف إنضماـ الشركة إذل منظمة  2015

اإللكًتونية  من خالؿ ادلعايَت اليت تفرضها ىذه ادلواصفة واليت تتعلق باجلودة وحتقيق رضى العاملُت واجملتمع  
 .2ككل

تطورات ملحو ة على مستوى رقم أعماذلا وكذا حصتها السوقية أماـ  Condorحيث حققت شركة 
، 2012للمسؤولية اإلجتماعية سنة  ISO26000على مواصفة  ادلنافسُت سنة بعد سنة خاصة بعد حصوذلا

 ؽلكن توضيحها فيما يلي:

 (:2015-2006في الفترة ) Condorشركة تطور رقم أعماؿ -1.3

ادلوارل  (2015-2006)يف الفًتة  (1-3)يف اجلدوؿ Condorؽلكننا عرض تطور رقم أعماؿ شركة    
 للمسؤولية اإلجتماعية:  ISO 26000ذلك بعد وقبل احلصوؿ على مواصفة 
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   (.55 )أنظر الملحق رقم Condor لشركة بهناس إلياس ادلسؤوؿ عن قسم التسويق السيد:  معلومات ادلقابلة 

 ادلرجع السابق.  2
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 (.2015-2006من سنة ) Condorلشركة  عماؿألا رقم تطور(: 9-3الجدوؿ )
 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 17584270175 12093402844 6555448477 4925034833 4638012445 رقم األعماؿ
 %45.40 %84.47 %33.10 %10 ػػػػػػػػػػػػػػ نسبة التطور

 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
 93000000000 40000000000 26600000000 23500000000 21102690149 رقم األعماؿ
 %53 %46 %13 %11 %20 نسبة التطور

 بعد الحصوؿ على المواصفة

 .Condorشركة، قسم المحاسبةالمصدر:  

 وفيمايلي التمثيل البياين دلعطيات اجلدوؿ اعاله:

 (.2015-2006من سنة ) Condorلشركة  عماؿألا قمر  تطور(: 4-3الشكل )
 

 
 المصدر: من إعداد الطالبة انطالقا من معطيات الجدوؿ.

 خالؿ الفًتة  Condorشركةأعاله اإلرتفاع ادلستمر لرقم أعماؿ  والتمثيل البياينيظهر اجلدوؿ    

%، حيث أف 53در بػ، مبعدؿ ظلو يق2015مليار دينار جزائري سنة 93حيث بلغ قيمة ( 2006-2015)
ذل إمليوف دينار ويرجع ىذا التطور  450مليار و 2باشرت نشاطها برقم أعماؿ يقدربػ Condor شركة 

اجملهودات ادلبذولة من قبل الشركة لتحسُت أدائها، من خالؿ اإلىتماـ بإصحاب ادلصاحل حيث أثرت برامج 
إجتاه مواردىا البشرية مبا فيهم القائمُت على ادلزيج  ادلسؤولية اإلجتماعية بشكل كبَت يف رفع حجم مبيعاهتا خاصة

، كما ISO 26000  التسويقي سنة من بعد سنة مند بداية نشاطها  وذلك قبل وبعد حصوذلا على مواصفة
 أف مباشرهتا يف عملية التصدير ساىم ىو اآلخر يف رفع وتعظيم رقم أعماذلا.
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 : Condorتطور الحصة السوقية لشركة -2.3

تقـو بتقدير حصتها السوقية بناء على خربهتا يف ادليداف بعيدا Condor شركة البد من اإلشارة إذل أف        
عن عمليات حسابية وعلمية دقيقة، وذلك إنطالقا من أف حساب احلصة السوقية للشركة داخل السوؽ يتطلب 

 عدـ التصريح بادلبيعات احلقيقية إمجارل مبيعات ىذا السوؽ ويف  ل غياب ىيئة هتتم جبمع ادلعطيات إضافة إذل
 .1للمستوردين والشركات، بالتارل الؽلكن الوصوؿ إذل حسا ا يف  ل غياب معطيات دقيقة حوؿ السوؽ اجلزائرية

 ISO قبل وبعد احلصوؿ على مواصفةCondor شركة واجلدوؿ ادلوارل يوضح تطور احلصة السوقية لػ    
 :(2015-2003)فًتة خالؿ الللمسؤولية اإلجتماعية  26000

 .Condorلشركة (: تطور الحصة السوقية 10-3الجدوؿ رقم )
 بعد الحصوؿ على المواصفة قبل الحصوؿ على المواصفة 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات
الحصة 
السوقية 

)%( 

17% 19% 19% 16% 11% 23% 30% 32% 35% 35% 35% 40% 40% 

نسبة 
 التطور
)%( 

/ 11% 00% 15% 31% 110% 30% 06% 09% 00% 00% 14% 00% 

 .Condorشركة  مصلحة المبيعات،المصدر: 

 :عالهأوفيمايلي التمثيل البياين دلعطيات اجلدوؿ 

 .Condorلشركة تطور الحصة السوقية (: 5-3الشكل )

 
 وؿ.نطالقا من معطيات الجدإعداد الطالبة إ المصدر: من

                                                           
  .Condor ركةشصلحة ادلبيعات، م  1
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أعاله تذبذب احلصة السوقية للشركة خالؿ ىذه الفًتة حيث بلغت   والتمثيل البيايننالحظ من خالؿ اجلدوؿ     
% إذل أف اطلفضت يف سنة 11% يف العاـ األوؿ من نشاطها مث إرتفعت بنسبة تطور بلغت 17حدود نسبة 

% بعدما  11لغت حدود حيث ب 2007% يف سنة 31% لتستمر يف اإلطلفاض بنسبة 15بنسبة  2006
وىذا راجع للعديد من األسباب حيث إضافة للمنافسة  2005و 2004% يف سنيت 19كانت يف حدود 

سجلت خسائر كبَتة بسبب حريق شب يف وحدة إنتاج التلفاز يف Condor الشديدة يف السوؽ فإف شركة 
 .2006سنة 

% بعدما ما كانت يف السنة السابقة 23د بشكل مالحظ لتبلغ حدو  2008مث إرتفعت احلصة السوقية يف سنة 
حيث إستمرت يف الثباث يف  2011% يف سنة 35% لتستمر يف اإلرتفاع لتبلغ حدود نسبة 11تبلغ نسبة 

 % نتيجة إشتداد ادلنافسة.40إذل أف بلغت حدود  2013و 2012سنيت 

قبل الشركة إجتاه أصحاب ادلصاحل أثرت  برامج ادلسؤولية اإلجتماعية ادلتخذة من يف األخَت ؽلكننا القوؿ بإف      
على ادلزيج التسويقي ادلقدـ خاصة الًتويج حيث دتنكت من رفع مبيعاهتا وإكتساح السوؽ ادلية  صة سوقية 

وذلك إنطالقا من أف برامج المسؤولية االجتماعية تظهر  2015و 2014سنيت %40معتربة  قدرت بنسبة 
ت تطورا ملحو ا بغ  النظر عن التذبذات يف السنوات األوذل النامجة ، حيث شهدأثارىا في المدى الطويل

 عن ادلنافسة الشديدة إضافة إذل احلريق الذي شب يف وحدة التلفاز.

والمجتمع من برامج المسؤولية اإلجتماعية  حكومةالو Condor مساىمة إستفادة كل من شركة -4
 طلبات(.)بلوغ المتالتصدير.  المعتمدة  في قياـ ودعم عملية

بادلسؤولية اإلجتماعية إجتاه أصحاب ادلصاحل، ساىم يف إستفادة ثالث أطراؼ Condor إف إلتزاـ شركة 
واجملتمع، حيث أف إستفادة ىؤالء األطراؼ من ىذا اإللتزاـ مكن  حلكومةرئيسية وىي الشركة يف حد ذاهتا، ا

 .1الشركة من بلوغ مستويات لقياـ ودعم عملية التصدير  ا
 
 

                                                           
1
 .(14نظر ادللحق رقم )، أبسكري رأفت عبد الحكيمالسيد:ادلسؤوؿ عن قسم التصدير  مقابلة مع  
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في دعم  Condor من برامج المسؤولية اإلجتماعية لشركة  حكومةمساىمة إستفادة ال-1.4
 عملية التصدير:

كوف Condor اجلزائرية تدعم عملية التصدير لشركة  كومةىناؾ العديد من العوامل جعلت من احل       
بإعتبارىا أحد ادلستفدين  كومةمع احلسعي ىذه األخَتة من خالؿ إلتزامها بادلسؤولية اإلجتماعية إذل بناء عالقاهتا 

 :1الرئيسيُت من ىذا اإللتزاـ، من أعلها ما يلي

، من خالؿ دعم اجلمعيات كومةمساعلة الشركة يف حل ادلشاكل اإلجتماعية بالتارل ختفيا العبء على احل-
 تمع الذي تنشط فيو.ذل ادلساعلة يف التقليل من البطالة وسط اجملإ اخلَتية ومساعدة الفقراء وادلعوزين إضافة

 جتناب التهرب يف دفع الضرائب.انُت ادلفروضة عليها، وإحًتاـ التشريعات والقو إ -

أف ختلق القيمة ادلضافة  بتوقيعها يف رلاؿ التصدير من شإهنا Condorشركة إف الصفقات الكربى اليت تقـو -
ا ستكوف مصدر ىاـ للعملة الصعبة اليت تشهد اليت لطادلا  ثت عنها اجلزائر يف مؤسساهتا اإلقتصادية ، كما أهن

 ندرة ونزيفا يف اجلزائر بفعل إهنيار أسعار ادروقات.

ستَتاد، تغطية السوؽ الوطنية بادلنتوج ادلي و تنويعو، للتقليل من فاتورة اإل إذل Condorشركة سعي  -
 وحتسُت صورة اإلقتصاد الوطٍت على ادلستوى العادلي.

أف اذلدؼ الذي ترتكز عليو الشركة يف الوقت احلارل ىو "بن حمادي"  السيد Condorشركة تإكيد مالك -
ادلساعلة يف تنويع مصادر دخل اإلقتصاد الوطٍت و إغلاد رلاالت للتصدير خارج ادروقات، وجلب العملة الصعبة 

 من خالؿ التوجو ضلو التصدير بقوة ضلو الدوؿ اإلفريقية واألوروبية واألسيوية.

ة الشركة يف حتقيق التنمية ادلستدامة ومحاية البيئة، حيث قامت بًتكيب اللوحات الشمسية يف كل واليات مساعل-
 الوطن مبا فيها برج بوعريريج معتربة إياىا إسًتاتيجية بإمكاهنا توفَت مستقبل زاىر للجزائر.

 

                                                           
1
 (14نظر ادللحق رقم )، أبسكري رأفت عبد الحكيمالسيد:ادلسؤوؿ عن قسم التصدير  مقابلة معمن إعداد الطالبة باالعتماد على  
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من قبل  Condorشركة منها  وفيما يلي عرض ألىم التسهيالت الداعمة لعملية التصدير اليت إستفادت      
 : 1كومةاحل

 شركة  إف السمعة الطيبة اليت دتلكهاCondor الناجتة عن جهودىا ادلبذولة )ادلسؤولية  كومةلدى احل
اإلجتماعية( للمساعلة يف ختفيا العبء عنها كما سبق التطرؽ إليها وكذا ريادهتا على ادلستوى ادلي 

زائرية تقدمي سلتلا التسهيالت اإلدارية  لتصدير منتجاهتا على اجل كومةوجودة منتجاهتا ، جعل من احل
مستوى سلتلا ادلصاحل خاصة على مستوى ادلوانئ ) القاعدة اللوجستية على مستوى ادلوانئ(، وذلك 

 لتسهيل عملية خروج ادلنتجات مع إحًتاـ مواعيد التسليم. 
 لك من خالؿ اإلتصاالت والعالقات مرافقة الشركة ومساعدهتا يف البحث عن األسواؽ اخلارجية وذ

 الدبلوماسية فيما ؼل  التجارة اخلارجية ومساعدهتا يف ادلشاركة يف الصالونات الدولية ادلهمة.
 ة يف كومكما حظيت الشركة مبوافقة  السماح للشركة باإلستثمار يف اخلارج.يف السوداف وساعدهتا احل

 تربط البلدين. ذلك يف إطار العالقات السياسية اإلقتصادية اليت
 .تسهيالت متعلقة بإسًتاد التكنولوجيا وادلادة األولية من اخلارج على مستوى ادلوانئ 
 .ختفيضات تشجيعية  للضرائب والرسـو من أجل إستمرار عملية التصدير 
  تقدمي مساعدات مالية لتمويل عملية التصدير بإعتبارىا عملية مكلفة من خالؿ السياسات ادلنتهجة

 ية الصادرات.لدعم وترق
   وبإعتبار أف طبيعة شخصية مالك الشركة ) بن محادي( شخصية سياسية قد ساىم ىو اآلخر يف تقدمي

 تسهيالت للمشاكل اليت تتعرض ذلا الشركة خاصة يف ادلوانئ.

 من إلتزامها ببرامج المسؤولية اإلجتماعية في قياـ عملية التصدير: Condor إستفادة شركة  -2.4

من خالؿ إلتزامها بادلسؤولية اإلجتماعية إجتاه أصحاب ادلصاحل لديها كما Condor دتكنت شركة            
سبق التطرؽ إليها من إكتساب مسعة وصورة ذىنية مكنتها من تطوير أدائها يف ادلدى الطويل والريادة على 

يف اخلارج ساعدهتا كلها يف بلوغ  ادلستوى ادلي، وحتقيق أرباح ومستويات من اجلودة قادرة على مواجهة ادلنافسة
مستويات للقياـ بعملية التصدير خاصة إلتزامها إجتاه مواردىا البشرية حيث أف كفاءة ىذا األخَت يعد الركيزة 

                                                           

 .(14نظر ادللحق رقم )، أبسكري رأفت عبد الحكيمالسيد:قسم التصدير  ادلسؤوؿ عن مقابلة مع1 
.  
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 األساسية لبوغ أىدافها خاصة ما تعلق جبانب التكوين دلواكبة التطورات احلديثة وذلك على مستوى مجيع ادلصاحل
تعلقت ىذه ادلستويات بادلوارد ادلالية الضرورية دلضاعفة اإلنتاج ودتويل عملية  تاج، حيثاإلدارية ووحدات االن

 .1التصدير،كما دتكنت من احلصوؿ على العديد من الشهادات العادلية اليت تشًتطها بع  الدوؿ

 في قياـ عملية التصدير:Condor إستفادة المجتمع من برامج المسؤولية االجتماعية لشركة -3.4
والذي محل Condor إف إستفادة اجملتمع من برامج ادلسؤولية اإلجتماعية ادلعتمدة من قبل شركة       

سلتلا الفئات من مواطنُت وشباب ونساء وطلبة اجلامعة مكن ىذه األخَتة من تعزيز مكانتها وشهرهتا يف 
 :2هاوسط اجملتمع الذي تنشط فيو والذي ساعد على قياـ عملية التصدير بالشركة أعل

  دتكنت شركة Condor  من خلق مناخ شلتاز دلمارسة نشاطها وسط اجملتمع الذي تنشط فيو خاصة
بوالية برج بوعريريج الناتج عن اإلستقرار اإلجتماعي بالوالية والسمعة اليت حتظى  ا الشركة  داخل ىذه 

 بلوغ عملية التصدير. ادلنطقة، الذي ساىم يف ظلو وتطور األعماؿ بعيدا عن الضغط بالتارل ساىم يف
  حيث ترى شركة Condor )أف إكتساب والء الزبائن لعالمتها وورضاىم على  منتجاهتا )السمعة

 ىو الركيزة األساسية وإمتدادا للطلب على منتجاهتا يف اخلارج.
  والء اجملتمع مكن شركة Condor  من الريادة على ادلستوى ادلي وحتقيق مستويات أداء مرتفعة

يف ادلدى الطويل بفعل برامج ادلسؤولية اإلجتماعية، بالتارل حتقيق األرباح  اح سياستها التسويقيةبفعل صل
 حيث دتكنت الشركة من خالؿ ذلك من تكثيا التكوينات الضرورية وادلتعلقة بالتسويق الدورل. 

 لتارل تعظيم األرباح والء الزبائن وإقباؿ ادلستهلكُت على منتجات الشركة ساىم يف إرتفاع رقم األعماؿ با
   دتكنت الشركة من توفَت ادلوارد ادلالية ومضاعفة اإلنتاج الضروريُت للقياـ بعملية التصدير. ومنو
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 خاتمة الفصل التطبيقي:

للصناعات الكهرومنزلية واإللكًتونية  Condorمن خالؿ الدراسة ادليدانية اليت أجريناىا يف شركة   
اعية وذلك يف ادلدى جتممتطلبات التصدير من خالؿ إلتزامها بادلسؤولية اإلبلوغ ستطالع على جتربتها يف لإل

جتاه أصحاب الطويل، حيث إتضح لنا أف الشركة تقـو بإدراج برارلا متنوعة للمسؤولية اإلجتماعية ضمن نشاطها إ
 واحدة من ndorCoلشركة أساس دتيزىا وريادهتا، حيت تعدادلصاحل خاصة مواردىا البشرية واليت تعتربىا ا

، حيث ساعلت 2012جتماعية وذلك يف سنة للمسؤولية اإل ISO 26000الشركات احلاصلة على مواصفة 
ية رتفاع يف حجم مبيعاهتا وحصتها السوقى ادلستوى ادلي من خالؿ تسجيل إىذه الربامج يف ريادة الشركة عل
رة ذل السمعة الطيبة والشها التسويقي ادلقدـ، إضافة إمزغله غلايب ذلذه الربامج علىسنة بعد سنة نتيجة التإثَت اإل
ذه دتكنت الشركة من خالؿ ى لتزاـ يف أذىاف العمالء واجملتمع والدولة، حيثاليت إكتسبتها من جراء ىذا اإل

من بلوغ مستويات مسحت ذلا بإخًتاؽ السوؽ الدولية عن طريق التصدير ضلو العديد من الدوؿ اإلفريقية  العوامل
 بية واألوروبيةكمرحلة دتهيدية لعملية التصدير الدائم والوصوؿ إذل العادلية.والعر 
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 مة اتـالخ

ىتماـ بالتنويع تكثيف اإل قتصاديةتشهد جهود السلطات العمومية اجلزائرية  ادلتخصصة يف الشؤوف اإل      
ىتماـ بًتقية الصادرات الراىنة اليت دتر هبا عن طريق اإلقتصادي يف موارد الدولة يف ظل الظروؼ  اإلقتصادية  اإل

وذلك مبرافقتها لتحسني أدائها والرفع  مبا فيها ادلنظمات الصغرية وادلتوسطةخارج احملروقات يف سلتلف القطاعات 
كيزة األساسية الذي من الر  ىذا األخري يعترب حيثمن مستويات جودهتا لتحقيق الريادة على ادلستوى احمللي 

بحث عن سلتلف ي ادلنظمة مبستويات أداء تسمح ذلا بتصدير منتجاهتا ضلو اخلارج، وذلك عن طريق الخاللو ترتق
 جتماعية للمنظمات.مات مبا فيها برامج ادلسؤولية اإلالسبل اليت من شأهنا تطوير ىذه ادلنظ

مسريي  إنتباهتعد برامج ادلسؤولية اإلجتماعية إحدى اإلسًتاتيجيات اإلدارية اليت البد من لفت حيث        
أف غياب  إىل ادلنظمات ورجاؿ األعماؿ ألمهية إدراجها ضمن نشاطاهتم، وذلك عن طريق توعيتهم وتنبيههم 

فيهما، وغياب برامج ادلسؤلية اإلجتماعية  جتماعي دلنظمات األعماؿ يف اجملتمع والبيئة اللذين تنشطالدور اإل
سيفقدىا تلك الصورة الطيبة لدى ظمات، ألف ذلك جتاه اصحاب ادلصاحل سيؤثر سلبيا على مردودية ىذه ادلنإ

جتاه أصحاب ادلصاحل ضمن تلك الربامج إزيز البد من تع بالتايل ادلتعاملني معها بالتايل ستتأثر حصتها السوقية،
حتصيل ادلزايا التنافسية الناجتة من جراء ىذا اإللتزاـ واليت تؤثر باإلجياب  هبدؼنشاطات ىذه ادلنظمات وذلك 

 ستمرار واحلفاظ على مركزىا التنافسي.واليت من شأهنا حتقيق البقاء واإلدائها يف ادلدى الطويل، على أ

ناتج عن إنتشار الفساد ادلايل، جتماعية دلنظمات األعماؿ ظهور ادلسؤولية اإلشارة إىل أف در اإلكما جت       
الفساد دلنظمات األعماؿ، شلا نتج عنو ظهور والتصرفات واألعماؿ الالأخالقية، والفساد البيئي وغريىا من فضائح 

تلك الضغوطات احلكومية، والشعبية وكذا ضغوطات من منظمات اجملتمع ادلدين للتعويض عن األضرار اليت 
 تسببت فيها ىذه ادلنظمات. 

 نتائج الدراسة:

 يلي: إىل رلموعة من النتائج نلخصها فيما ت ىذه الدراسةتوصل

  اإلدارة بادلسؤولية اإلجتماعية يف منظمات األعماؿ كهدؼ إسًتاتيجي مبفهـو اإلدارة الفاعلة سيمكن
 يف التنمية اإلقتصادية والتنمية اإلجتماعية.   بادلسامهة ادلتعلقادلنظمات من أداء دورىا 
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 الدرجة األوىل إف إلتزاـ منظمات األعماؿ بادلسؤولية اإلجتماعية من شأنو خلق مزايا تنافسية دتس ب
ادلزايا بفعل تلك الصورة احلسنة يف أذىاف ادلستهلكني واجملتمع  ىذهالسمعة الطيبة واليت تعترب مصدر 

 إضافة إىل ادلكانة لدى احلكومة.
  تساىم برامج ادلسؤولية اإلجتماعية يف حتسني أداء منظمات األعماؿ وذلك يف ادلدى الطويل رغم أهنا

 دلدى القصري بسبب تكاليف تلك الربامج.ستؤثر على تنافسيتها يف ا
  برز النماذج الشائعة استخداما يف العام ألتعترب ادلسؤولية اإلجتماعية إحدى العناصر األساسية ادلكونة

 ادلعاصر يف إدارة األداء ادلتميز وىوالنموذج األورويب لألداء ادلتميز. 
  التسويقية حيث ميكن شلارسة منظمات األعماؿ للمسؤولية اإلجتماعية تظهر جليا على مستوى األنشطة

تسويقية مروجة لعالمة ادلنظمة من خالؿ أثرىا اإلجيايب على ادلزيج التسويقي ادلقدـ )ادلنتج،  إعتبارىا أداة
دلنظمات وتعظيم ادلبيعات وسط ادلنافسة التسعري، التوزيع والًتويج(، والذي يعترب الركيزة األساسية لنجاح ا

 بالتايل حتقيق األرباح.
  يساىم إلتزاـ منظمات األعماؿ بادلسؤولية اإلجتماعية يف ريادهتا على ادلستوى احمللي من خالؿ اإلقباؿ

على منتجاهتا أو خدماهتا بالتايل تعظيم األرباح نتيجة تلك السمعة الطيبة ادلكتسبة من جراء ىذا اإللتزاـ 
 وذلك يف ادلدى الطويل.

  إف متطلبات التصدير بالنسبة دلنظمات األعماؿ تتمثل يف كفاءة ادلوارد البشرية الذي ميثل العنصر
اجلوىري إضافة إىل توفري ادلوارد ادلالية الضرورية لتمويل العملية التصديرية، إضافة إىل القاعدة اللوجستية 

  دير.والدعم احلكومي الضروري إلدتاـ عملية التص
  بإمكاف منظمات األعماؿ بلوغ متطلبات التصدير من خالؿ إلتزامها بادلسؤولية اإلجتماعية إجتاه

 وذلك كما يلي: (ول األ صحة الفرضيةوهو ما يثبت  ) أصحاب ادلصاحل يف ادلدى الطويل
  ادلسؤولية كفاءة ادلوارد البشرية واليت ميكن للمنظمة احلصوؿ عليها من خالؿ إلتزامها بربامج

 اإلجتماعية ادلوجهة ضلو العاملني.
  ادلوارد ادلالية الالزمة لتمويل عملية التصدير واليت بإمكاهنا حتصيلها من خالؿ األرباح من خالؿ

ريادهتا على ادلستوى احمللي بفضل ادلسؤولية اإلجتماعية من خالؿ تعظيم مبيعاهتا بسبب اإلقباؿ 
 طيبة والصورة احلسنة يف أذىاف الزبائن واجملتمع ككل.على منتجاهتا الناتج عن السمعة ال
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  القاعدة اللوجستية والدعم احلكومي: واليت ميكن للمنظمات أف تتلقاه خاصة الدعم اللوجسيت
وذلك من خالؿ مسامهتها يف التنمية اإلقتصادية، إضافة إىل ختفيف العبء على احلكومة يف 

 حل ادلشاكل اإلجتماعية والبيئية.
 ادة كل من ادلنظمة واحلكومة واجملتمع من إلتزاـ منظمة األعماؿ بادلسؤولية اإلجتماعية  إف إستف

من شأنو خلق مزايا داعمة لقياـ عملية التصدير من خالؿ دعم وتوفري وخلق متطلبات التصدير 
 سالفة الذكر.

 ادلطلوب وإمنا إشتملت  إف تطبيق ادلسؤولية اإلجتماعية يف منظمات األعماؿ اجلزائرية م يرؽ إىل ادلستوى
على بعض الربامج ذات طابع خريي وتطوعي بعيدا عن إدراجها ضمن خططها  وأىدافها التنموية، وىذا 

للمسؤولية  ISO 26000 ما يفسر الضعف الشديد لعدد ادلنظمات احلاصلة على مواصفة 
 اإلجتماعية واليت إقتصرت على بعض ادلنظمات اخلاصة وأخرى عمومية الكبرية منها.

   تويل منظمات القطاع اخلاص إىتمامها بربامج ادلسؤولية اإلجتماعية بادلقارنة مع القطاع العاـ وذلك تعزيزا
جاهتا صلاحا على ادلستوى دلكانتها وتدعيما لقدراهتا التنافسية خاصة منظمات األعماؿ اليت تشهد منت

 احمللي.    
  إف عزوؼ منظمات األعماؿ اجلزائرية عن شلارسة وتطبيق ادلسؤولية اإلجتماعية وعدـ شلارسة البعض

اآلخر بالشكل الصحيح وادلطلوب راجع للعديد من األسباب أمهها: غياب الوعي الكايف لديها بادلزايا 
يل من جراء اإللتزاـ هبا، إضافة إىل قلة اخلربة يف رلاؿ تطبيقها التنافسية ادلمكن إكتساهبا يف ادلدى الطو 

رغم وعيها  لبعض ادلنظمات بادلعايري واألسس ادلطلوبة، إضافة إىل مشاكل دتويل تكاليف تلك الربامج
 بأمهية تفعيل ىذه ادلمارسات على أدائها.

 روقات من من خالؿ سلسلة من تقـو احلكومة اجلزائرية مبجهودات جبارة لًتقية الصادرات خارج احمل
التدابري واإلجراءات ورسم السياسات التنموية بإنشاء ىيئات ىدفها مرافقة ادلنظمات لتحسني أداءاهتا 
من خالؿ البحث عن سلتلف السبل واإلسًتاتيجيات اليت من شأهنا تدعيم تنافسيتها وبلوغ مستويات 

دولية هبدؼ ادلسامهة يف تنويع ادلوارد وختفيف تسمح ذلا بتصدير منتجاهتا كمرحلة دتهيدية لدخوؿ ال
  العبء على قطاع احملروقات.

يف  Condorأما النتائج اليت توصلت إليها الدراسة التطبيقية ادلتعلقة بالدراسة اإلستطالعية على جتربة شركة    
 بلوغها متطلبات التصدير من خالؿ إلتزامها بادلسؤولية اإلجتماعية، ميكننا تلخيصها فيما يلي:
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  تسعى شركةCondor  منذ بداية نشاطها إىل بلوغ سلسلة من األىداؼ اجلوىرية تتمثل أساسا يف
عملية التصدير  حتقيق األرباح عن طريق اإلنتاج العقالين واإلرتقاء مبستويات جودة عالية والوصوؿ إىل

 الدائم.
  تعترب شركة Condor ،من الشركات اليت تشهد دتيزا يف العديد من اجملالت أمهها رلاؿ اإلبتكار

 اجلودة والتكنولوجيا. 
  تقـو شركةCondor  بإنتاج تشكيلة متنوعة )إسًتاتيجية التنويع( من ادلنتجات اإللكًتونية

 والكهرومنزلية.
  حتصلت شركةCondor يد من الشهادات الدولية وأخرى وطنية تشهد على تفوقها على العد

 ومستويات أدائها.
  تعتمد شركةCondor  خالؿ نشاطها سياسة يف إدارة اجلودة، الصحة، السالمة، البيئة، وادلسؤولية

 اإلجتماعية.
  كاف التصدير أحد األىداؼ ادلسطرة من قبل شركةCondor  واليت دتكنت من الوصوؿ إليو بعد

 الدائم على حتسني أدائها واإلرتقاء مبنتجاهتا مبستويات جودة عادلية.حرصها 
   تعد شركةCondor  من منظمات األعماؿ اجلزائرية اليت تدرؾ جيدا ادلزايا التنافسية لربامج ادلسؤولية

 اإلجتماعية وتأثريىا الإلجياب على أداء ادلنظمات يف ادلدى الطويل.
  تقـو شركةCondor  للمسؤولية اإلجتماعية إجتاه أصحاب ادلصاحل، وذلك ما جعلها بربامج متنوعة

 واحلصوؿ عليها. ISOمواصفة  تنفيذ تستفيد من مشروع
  إف شلارسة برامج ادلسؤولية اإلجتماعية من قبل شركةCondor منذ بداية نشاطها إال أهنا قامت  كاف

  .2102اإلجتماعية سنة للمسؤولية  ISO 26000بتعزيز تلك الربامج بعد حصوذلا على مواصفة 
 إف حصوؿ شركة Condor على مواصفة ISO 26000  2102للمسؤولية اإلجتماعية سنة  

من خالؿ إستفادهتا من مشروع تنفيذي ذلذه ادلواصفة حتت إسم ادلسؤولية اإلجتماعية دلنطقة الشرؽ  تػم
باإلشًتاؾ مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية كممولة  ISOادلنظمة الدولية للتقييس األوسط  من قبل 

 ذلذا ادلشروع.
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  إف حصوؿ شركةCondor على مواصفة ISO 26000   للمسؤولية اإلجتماعية مت بعد إجراء
 QC تشخيص ذايت للشركة من قبل جلنة ادلشروع مرتكزة على سلطط عمل حيتوي على أسئلة ادلركزية 

 ركة.للش DAلكل رلاالت األعماؿ 
 تويل شركة Condor  إىتماما شديدا للعاملني وذلك من خالؿ اإلستثمار يف ادلورد البشري الذي

 يعترب الركيزة األساسية لنجاحها وتفوقها على ادلستوى احمللي ومباشرة العملية التصديرية.
  يتميز ادلزيج التسويقي لشركة Condor راجع ادلقدـ على ادلستوى احمللي بنجاحو وتفوقو وذلك

إلدراج ادلسؤولية اإلجتماعية ضمن األنشطة التسويقية بإعتبارىا أداة تسويقية تروجيية خاصة تلك الربامج 
 ادلوجهة للمستهلكني واجملتمع، إضافة إىل كفاءة القائمني عليو الناتج عن الربامج ادلوجهة إجتاه العاملني.

 تلقى منتجات Condor ىم يف ريادهتا على ادلستوى احمللي حبصة رواجا وإقباال على منتجاهتا شلا سا
 %.04سوقية بلغت 

  سامهت برامج ادلسؤولية اإلجتماعية بتأثريىا اإلجيايب على ادلزيج التسويقي لشركةCondor  يف تعظيم
 ISOادلبيعات وإرتفاع رقم األعماؿ خاصة بعد تعزيزىا ذلذه الربامج بعد احلصوؿ على مواصفة 

وهو  ) .اخلارج ضلوشلا مسح ذلا باإلرتقاء مبستويات تصدير منتجاهتا  يةللمسؤولية اإلجتماع 26000
 .(ةنيالثا صحة الفرضيةمايثبت 

  دتكنت شركةCondor  من إنتاج منتجات تتوافق مع ادلعايري العادلية للجودة شلا مسح ذلا بتحصيل
 الشهادات وإخًتاؽ األسواؽ العادلية عن طريق التصدير.

  حتظى شركةCondor  مبكانة ومسعة طيبة لدى احلكومة اجلزائرية وذلك راجع إىل ريادهتا على
ادلستوى احمللي ومسعتها الطيبة ولدى اجملتمع شلا جعلها تستفيد من العديد من ادلزايا والتدعيمات خاصة 

 ادلتعلقة بالعملية التصديرية.
  تقـو شركةCondor  مبجهودات كبرية من أجل اإلستمرار يف العملية التصديرية هبدؼ الوصوؿ إىل

التصدير الدائم من بينها اإلستمرار يف تعزيز برامج ادلسؤولية اإلجتماعية إجتاه أصحاب ادلصاحل خاصة 
ادلعارض إجتاه العاملني، إضافة إىل رلهودات أخرى كالًتويج لعالمتها التجارية عرب ادلشاركة يف العديد من 

 والصالونات الدولية.
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  إف اذلدؼ السامي لشركةCondor " ىو ادلسامهة بن حماديوالذي صرح بو مالك الشركة السيد "
يف إنعاش اإلقتصاد اجلزائري  والتنويع يف موارد الدولة من خالؿ العملية التصديرية إستعداد دلرحلة ما بعد 

 النفط.

 اآلفاق المسقبلية للبحث:   

دلنظمات األعماؿ من ادلواضيع الذي م يشهد دراسات مكثفة من قبل  جتماعيةاالوضوع ادلسؤولية يعد م     
 جتماعية من ادلفاىيم قدمة، حيث أف موضوع ادلسؤولية اإلالدوؿ النامية ومن بينها اجلزائر على عكس الدوؿ ادلت

قتصادية اجلزائرية من منطلق ومفهـو علمي يف ادلنظمات اإل دارية اليت تكاد تنعدـ شلارستواإل سًتاتيجياتواإل
ظمات بادلزايا واضح ومفصل بأبعاده الداخلية واخلارجية، حيث يرجع ذلك للوعي غري الكايف لدى ىذه ادلن

قتصاديني يف ىذا ، ليربز دور الدولة والباحثني اإللتزاـ يف ادلدى الطويلكتساهبا من جراء ىذا اإلإالتنافسية ادلمكن 
لتزاـ لإلرتقاء مبستويات أداء عالية على ظمات وتنمية الوعي بأمهية ىذا اإلخ ىذا ادلفهـو يف ادلناجملاؿ لًتسي

ادلستوى احمللي مبعايري دولية حىت يتسٌت ذلا دخوؿ الدولية خاصة عن طريق التصدير كأبسط طريقة لدخوؿ السوؽ 
تتعلق هبذا ادلوضوع واليت م تتطرؽ ذلا  الدولية وبالتايل البد من العمل على البحث والدراسة يف جوانب أخرى

لتزاـ ادلنظمات اجلزائرية بادلسؤولية االجتماعية، إزيد من البحوث اليت تربز أمهية إشكالية حبثنا وادلتعلقة بإجراء ادل
إضافة إىل البحث يف إشكالية إدماج ثقافة ادلسؤولية االجتماعية يف منظمات األعماؿ اجلزائرية  مبفهـو علمي 

ح من خالؿ تعميق البحث عن األسباب  وادلشاكل وزلاولة تقدمي احللوؿ ادلمكنة وسلتلف السبل اليت من صحي
اليت تفتقر ذلا  ISO 26000جتماعية ادلواصفة العادلية للمسؤولية اإل شأهنا ترسيخ ىذا ادلفهـو  بغية حتصيل

 معظم ادلنظمات اجلزائرية.

ادلواضبع اليت من ادلمكن أف تؤسس إلشكاليات رئيسية واليت ميكنها أف تكوف وفيما يلي ميكننا اقًتاح بعض    
ادلسؤولية اإلجتماعية  مفهـو واسع  من ادلمكن دراستو من  أف حبوث مكملة ومدعمة دلوضوعنا وذلك انطالقا من

 ى الطويل:بعادىا ادلختلفة  يف ادلنظمات على ادلدبأجوانب عديدة تصب كلها يف توضيح تأثريىا اإلجيايب 

 التخطيط اإلسًتاتيجي إلدماج ادلسؤولية اإلجتماعية يف ادلنظمات اإلقتصادية. -
 إشكالية تطبيق ادلسؤولية اإلجتماعية يف ادلنظمات اإلقتصادية يف اجلزائر. -
 ادلسؤولية اإلجتماعية إسًتاتيجية إدارية لتطوير أداء ادلنظمات. -
 مات األعماؿ.ادلسؤولية اإلجتماعية أداة تروجيية لسمعة منظ -
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 جتماعية  على العمليات التسويقية يف ادلنظمات.االسًتاتيجي للمسؤولية اإلالبعد  -
 األثر اإلجيايب للمسؤولية اإلجتماعية على األداء التسويقي يف ادلنظمات. -
 يف ادلنظمات. جتماعيةااللية و سس ادلمارسة الصحيحة للمسؤ أ -
 يف ادلنظمات اجلزائرية. سبل تطوير وترسيخ ثقافة ادلسؤولية اإلجتماعية -
 األمهية اإلسًتاتيجية للمسؤولية اإلجتماعية بأفضل ادلمارسات يف ادلنظمات.)خارج قطاع احملروقات(. -
 مناذج ناجحة دلنظمات رائدة يف دوؿ يف رلاؿ ادلسؤولية اإلجتماعية. -
 دور ادلسؤولية االجتماعية يف حتقيق والء الزبائن يف ادلنظمات. -
 ء االجتماعي ودوره يف حتسني مسعة ادلنظمات.اإلفصاح عن األدا -

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قائمة المراجع
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 المراجع قائمة
 :العربية باللغة المراجع أوال

 الكريم القرآن. 
 الشريف النبوي الحديث. 
 والتوزيع، للنشر صفاء دار المستهلك، سلوك القحطاني، فهيد بن مبارك النسور، الفتاح عبد إياد 

 .2014 ردن،األ عمان، الثانية، الطبعة
 في مقدم بحث اإلدارة، وأخالقيات االجتماعية المسؤولية نصيرة، جيمة بن مريم، جيمة بن 

-14ومي ي بشار، جامعة االجتماعية، والمسؤولية األعمال منظمات :حول الثالث الدولي الملتقى
  2012 .فيفيري 15

 دراسة -بن حمو نجاة، إدارة عالقات الزبائن كأداة لتحقيق الميزة التنافسية لمنظمات األعمال
بوعريريج، أطروحة دكتورراه، جامعة أبي بكر بلقايد، لكترونيك ببرج إ Condor حالة شركة

 .2015/2016تلمسان، الجزائر، 
 المؤسسة تنافسية تدعيم في االجتماعية المسؤولية دور طارق، راشي منصف، خديجة بن 

 والمسؤولية الشركات حاكمية :حول والمصرفية المالية للعلوم الثالث المؤتمر قتصادية،اإل
 .2013 أفريل 18-17 أيام األردن، اليرموك، جامعة الناشئة، األسواق تجربة :جتماعيةاإل

 ، اإلقتصادية، دراسة أثر إدارة الجودة الشاملة على األداء الحالي للمؤسسات بومدين يوسف 
 .2006أطروحة دكتوراء، قسم علوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 عمان، زيع، والتو للنشر اليازوري دار األخضر، التسويق النوري، نزار وأحمد البكري ياسر ثامر 
 .2009 األردن،

 عمان، األولى، الطبعة زيع، ووالت للنشر إثراء األخضر، التسويق ستراتيجياتإ البكري، ياسر ثامر 
2012. 

 عمان، األولى، الطبعة للنشر، وائل دار جتماعية،اإل والمسؤولية التسويق البكري، ياسر ثامر 
 .2001 األردن،

 2013 األردن، األولى، الطبعة والتوزيع، للنشر رانهز  دار الدولية، التجارة محمد، جاسم. 
 المؤسسات صادرات لتنمية متكاملة إستراتيجية إرساء نحو العوادي، حمزة خنشور، جمال 

 .2،2014 العدد ،7 المجلد والبحوث، للدراسات الواحات مجلة الجزائرية، والمتوسطة الصغيرة
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 الطبعة الهدى، دار اإلسالم، في التنمية ومرتكزات اإلداري السلوك اهلل، عبد حسن صادق حسن 
 .1992 الجزائر، الثانية،

 ظل في المحروقات خارج الصادرات ترقية في الخارجية التجارة تحرير دور الحميد، عبد حمشة 
 .2013-2012  بسكرة، جامعة ماجستير، رسالة نة،هالرا الدولية التطورات

 والمسؤولية األعمال أخالقيات أثر الجليل، عبد أبو منصور محمد الطراونة، اهلل عطا خالد 
 األعمال إدارة لكلية الثاني الدولي المؤتمر في مقدم بحث التنافسية، الميزة تحقيق في جتماعيةاإل

 أفريل  25-23فترة  األردن، مؤتة، بجامعة األعمال، بيئة في قتصاديةواإل داريةاإل الفرص :حول
2013. 

 2007 مصر، األولى، الطبعة للنشر، وائل دار الدولي، التسويق العمر، المحمود رضوان. 
 2007 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر اليازوري دار الدولية، اإلدارة ياسين، غالب سعد. 
 الطبعة والتوزيع، للنشر أسامة دار ،)والتطبيقات األسس( الدولية التجارة الصوص، على شريف 

 .2012 عمان، األردن، ،األولى
 ة مجل المستقبل، خيارات :النفط بعد ما الجزائري قتصاداإل حليمي، حكيمة زغيب، شهرزاد

 .2012 جانفي العربية، الوحدة راسات د مركز ، 395 العدد العربي، المستقبل
 مقال البحرين، مملكة في للشركات جتماعيةاإل المسؤولية واقع من لمحات جعفر، صادق 

 .2007 البحرين، منشور،
 الطبعة، الحديث العربي المكتب ، واإلستراد التصدير نظم الدولي التسويق عفيفي، محمد صديق 

 .2002 اإلسكندرية، العاشرة،
 05 العدد والعمل، التنظيم مجلة البشرية، والموارد للمؤسسة جتماعيةاإل المسؤولية نوال، ضيافي 

 (.تاريخ بدون( الجزائر،
 وأخالقيات جتماعيةاإل المسؤولية العامري، محسن مهدي صالح الغالبي، منصور محسن رهطا 

 .2008 األردن، الثانية، للنشر،الطبعة وائل دار ،)والمجتمع األعمال( األعمال
 اليازوري دار المستدامة، التنمية نحو للشركات جتماعيةاإل المسؤولية العصيمي، اهلل عبد عايد 

 .2015 األردن، عمان، العلمية،
 المالي األداء على جتماعيةاإل المسؤولية تبني أثر شنيني، حسين لخضر، موالي الرزاق عبد 

 والحكومات، للمنظمات المتميز األداء حول الثاني الدولي الملتقى مداخالت مجمع للشركات،
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 البيئي، األداء وتحديات المالي األداء تحقيق بين قتصادياتواإل المؤسسات نمو :الثانية الطبعة
  2011  .نوفمبر 23 و 22 ورقلة، جامعة

 الخفي الوجو :المستهلك لحماية كمدخل جتماعيةاإل بالمسؤولية اإلدارة سويسي، ابهالو  عبد 
 2009. الجزائر، ، 37 العدد دارة،لإل الوطنية المدرسة مجلة للتسويق،

 طيبة مؤسسة ، -المعاصر التسويق -معاصرة تسويقية اتهاتجا علفة، أبو أمين الدين عصام 
 2003. رة،هالقا األولى، الطبعة للنشر،

  ،2002علي السلمي، إدارة التميز، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، مصر. 
  دار-األصول واألساليب العلمية–علي فالح الزعبي، عبد الوهاب بن بريكة، مبادئ اإلدارة ، 

 .2013األردن، المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 
  الجزائر، 2تراد، العددعمر بن حمادي، نحو التسيير الراشد، منشور مجمع بن حمادي عنتر ،

 .2007ماي 
 الخلدونية، ،دار -ةالعالمي األسواق في النجاح وأسس يمهمفا- الدولي التسويق فرحات، غول 

 2008 .الجزائر، األولى، الطبعة
 ى عل نعكاساتهاإو  للمنظمات جتماعيةاإل للمسؤولية التسويقية األبعاد الحمدي، حسين محمد فؤاد

 .2003 بغداد، المستنصرية، الجامعة دكتوراه، شهادة لنيل مكملة مذكرة المستهلك، رضا
 والمسؤولية الشركات حاكمية :حول والمصرفية المالية للعلوم الثالث المؤتمر في
 .2013 أفريل 18-17 أيام األردن، اليرموك، جامعة الناشئة، األسواق تجربة:جتماعيةاإل

 عالء دار ،)المعلومات -البيئة -األسواق -السلوك( التسويق نفاع، مازن ترجمة كوتلر، فيليب 
 .2011، سوريا الثالثة، الثاني،الطبعة الجزء الدين،

 والنشر،اإلسكندرية، الطباعة لدنيا الوفاء المجتمع،دار وتنمية اإلسالم محمد، يمهإبرا مجدي 
 2013 .األولى، الطبعة

 ممقد بحث الشركات، حوكمة تغعيل في جتماعيةاإل المسؤولية دور العمري، جميلة زرقون، محمد 
 سكندرية،اإل األولى، الطبعة الجامعية، الدار والتصدير، المعرفي قتصاداإل الرزاق، عبد محمود 

 2011. مصر،
 مصر، رة،هالقا الثانية، الطبعة والتوزيع، للنشر العربية الدار العامة، العالقات فن يوسف، محمود 

2012. 
 المؤسسات حالة دراسة -الجزائر في المستهلك وحماية جتماعيةاإل المسؤولية كرومية، مسان 

 .2014  تلمسان، بجامعة التسيير وعلوم قتصاديةاإل العلوم كلية دكتوراه، رسالة بوالية، العاملة
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 دراسة – االجتماعية للمسؤولية الجزائر في األعمال منظمات ستجابةإ مدى تقييم ة،هيبو  مقدم 
-2013ران،هو  دكتوراه،جامعة رسالة ، -الجزائري الغرب مؤسسات من عينة على تطبيقية
2014. 

 دراسةحالة- التنافسية الميزة تحقيق في االجتماعية المسؤولية دور وآخرون، القريوتي قاسم موسى 
 .2014، 01، العدد 41 المجلد االدارية، العلوم دراسات ، -الخلوية تصاالتلإل زين شركة

 للنشر إثراء للمنظمات، جتماعيةواإل األخالقية المسؤولية حمام، أبو عزام جرادات، ناصر 
 .2013 األولى، الطبعة والتوزيع،

 اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة منشورات متغير، عالم في اإلدارة أخالقيات نجم، عبود نجم 
 . 2006 مصر،

 األردن، عمان، األولى، الطبعة والتوزيع، للنشر الحامد المعاصر،دار التسويق سويدان، موسى نظام 
. 2010 

 الثالث المؤتمر في مقدم بحث الشركات، بحوكمة وعالقتها جتماعيةاإل المسؤولية العزيزي، نوال 
 الناشئة، األسواق تجربة :جتماعيةاإل والمسؤولية الشركات حاكمية :حول والمصرفية المالية للعلوم
 .2013 أفريل 18-17 أيام األردن، اليرموك، جامعة

  لمكافحة العربية المنظمة في بحث ورقة الشركات، وحوكمة جتماعيةاإل المسؤولية رزق،هدى 
 العربية، األقطار في الحكم وترشيد المستدامة التنمية مسار في الخاص القطاع دور :حول الفساد

 .2011سبتمبر  23-22أيام 
  وثائق داخلية لشركةCondor. 
 مجلة ، -والتحديات الواقع -الجزائر في قتصادياإل والنمو الصادرات تنمية سعيدي، وصاف 

 .2002 ورقلة، جامعة ، 01 العدد الباحث،
 ة،اهر الق األولى، الطبعة العرب، سجل مطابع والتصدير، التسويق بحوث عيد، علي سعيد يحي 

 .1996 مصر،
 :اإللكترونية المواقع ثانيا

 اإللكتروني الموقع على 2015 لسنة الجزائرية للجمارك الخارجية التجارة إحصائيات :     
http://www.douane.com.dz 

 الوطني للوكالة لكترونياإل الموقع على الجزائرية الخارجية التجارة حول إحصائيات 
 andi            :         www.andi.dzستثمارلإل

http://www.andi.dz/
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 المؤسسات في التنافسية الميزة على جتماعيةاإل المسؤولية أثر عمار، عيشي بن بشير، عيشي بن 
 : الموقع على منشور بحث ،ةالجزائري الصناعية

coten-ifpedia.com/arab/wp 
 

 حصائيات: الديوان الوطني لإل 
www.ons.dz 

 
 الخارجية التجارة لترقية الوطنية الوكالة تقديم  ALGEX الموقع على:  

www.elmouwatin.dz 
 ة المستدام التنمية في اهودور  الخاص للقطاع جتماعيةاإل المسؤولية األسرج، المطلب عبد حسين

  :الموقع على بحث السعودية،، العربية للمملكة
de/54977/-://mpra.b.unmuenchen http 

 
 بحث ، الجزائر حالة العالمية المتغيرات ظل في للشركات جتماعيةاإل ،المسؤولية مراد زايد 

  :الموقع على منشور
   /…/iefpedia.comالمتغيرات -ظل-في-للشركات-جتماعيةالمسؤولية اإل

 
 ج خار  الجزائرية الصادرات ترقية ستراتيجيةإ اناتهور  تحديات سعيد، قاسمي قندوز، طارق

 :الموقع على منشور بحث ،)تحليلية وصفية مقاربة( المحروقات
  /.../www.kantakji.comالصاد ترقية استرتيجية ورهانات تحديات

    
 لتحقيق البيئية اإلدارة نظم دعم في األعمال لمنشآت جتماعيةاإل المسؤولية دور يبة،هو  مقدم 

 على منشور بحث، جتماعيةاإل والمسؤولية البيئة اقتصادياتحول  مداخلة المستدامة، التنمية
  :الموقع

iefpedia.com/../ 
 

  مواصفةISO 26000  )على الموقع:2013)المسؤولية اإلجتماعية ، 
forums.ewaaan.com/t138995.html 

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.elmouwatin.dz/
http://www.elmouwatin.dz/
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  معلومات حول شركةCondor  :منشورة على الموقع 

www.echoroukonline.com/ara/articles/.../497047.html 
  موقع شركةCondor  :اإللكتروني 

                                      www.condor.dz 

 ثانيا المراجع باللغة األجنبية:

 Alain Chauveau, Jean-Jacques Rosé, L’entreprise responsable, 

Edition d’Organisation, Paris, 2003. 

   CARROL Archie B, corporate social responsibility, 

Evolution of a Definitional construct, Business and society, 

university of georgia, vol :38, N°3, septembre 1999. 

 Charles Croué, marketing international et mondialisation, de 

boeck, 1
er

 édition, Bruxelles, Belgique,2010. 

 Charles Croué, marketing international-un consommateur 

local dans un monde global-, de boeck, 5
éme

 édition, Bruxelles, 

Belgique, 2006. 

 Corinne Pasco, Commerce international, 4
éme

 edition, 

DUNOD, Paris, France, 2002. 

 Daniel Boéri, Maitriser la qualité et le management éthique, 

Maxima, 3
éme

 édition, paris, 2006. 

 Françoise de BRY ,Jacques IGALENS, Jean-Marie PERETTI, 

Ethique et responsabilité Sociale, Edition management & 

Société, Paris, 2010. 

 Jean-Christophe LEPISSIER,MANAGER, une responsabilité 

social, Edition Liaisons, Paris, 2001. 

 Lance Moir, what do we mean by corporate social 

responsibility ?,Corporate Governance, Granfield school of 

Management, Granfield University, England, vol1,Issue :2. 

http://www.condor.dz/
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 RHYS JENKINS, Globalization,corporate social 

responsibity and proverty, International affairs 81, 3. 

 Rouane Rafik, Le Marketing Direct  International Au 

service des exportations Algériennes hors hydrocarbures les 

presses ENAG « DAHLAB », Réghaïa, Algérie, 2010. 

 La Responsabilité Sociétale,  Journée d’études, Université 
Mohamed El Bachir El Ibrahimi, Le 29/04/2013. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المـالحق  
 



192 
 

 (1الملحق رقم )
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 (2الملحق رقم )
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 (3الملحق رقم )

 
 



195 
 

 (4الملحق رقم )
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 (5) :الملحق رقم
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 (6الملحق رقم )

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem                                جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

  Faculté  des  sciences économiques commerciales et  des      كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير
sciences de gestion.      

            التخصص: مناجمنت استراتيجي دولي.                                                                            الطالبة: بن علي آمال
 بمصلحة إدارة الموارد البشرية. ولة عن قسم التكوين ومراقبة التسييرالمستجوب: المسؤ                    

 السيدة: شيبيري أسماء.                                                                               

 

 .09:30الساعة:                                                                  .28/11/2016تاريخ اجراء المقابلة:     

 

 موضوع المقابلة:

في بلوغ مستويات سمحت لها بتصدير منتجاتها نحو الخارج من خالل التزامها بالمسؤولية  Condorبهدف القيام بدراسة تجربة شركة 
 االجتماعية اتجاه اصحاب المصالح؛

ونتمنى من سيادتكم المحترمة التفضل باإلجابة على مجموعة األسئلة التي تتضمنها إستمارة المقابلة والتي تخص الجانب التطبيقي نرجو 
 لألطروحة؛

 كما نحيط سيادتكم علما أن اإلجابات والمعطيات التي سنتحصل عليها ال تستعمل إال ألغراض البحث العلمي.
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 األسئلة: 
  من خالل الهيكل التنظيمي لشركةCondor المقدم من قبل سيادتكم الحظنا غياب مديرية

 التصدير، ما سبب ذلك؟
...................................................................................... 

....................................................................... ............... 
  كيف تتم عملية اقتناء الموظفين من قبل شركةCondor ؟ 

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

 م برامج المسؤولية االجتماعية المعتمدة من قبل شركة ما هي أهCondorاتجاه مواردها البشرية؟ 
....................................................................................................................

..................................................................................... 
  هل ساهم اهتمام شركةCondor بمواردها البشرية على ريادة الشركة وتحقيق التميز على المستوى المحلي؟ 

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

....................................................................... 
  هل ساهم إلتزام شركةCondor ببرامج المسؤولية االجتماعية اتجاه اصحاب المصالح في بلوغ مستوى 

 للمسؤولية االجتماعية؟ ISO 26000القيام بعملية التصدير؟ خاصة بعد حصولها على شهادة 
....................................................................................................................

...................................................................................... 
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 (7) :الملحق رقم
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 (8الملحق رقم )
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 (9الملحق رقم )
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 (10الملحق رقم )
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 (11الملحق رقم )
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 (12الملحق رقم )

 

 

 



205 
 

 (13الملحق رقم )

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganemجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم                   

     Faculté  des  sciences économiques commerciales et  desكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير
sciences de gestion.                                                                                                                   

 التخصص: مناجمنت إستراتيجي دولي.     الطالبة: بن علي آمال                                                                

 السيد: الواهم عبد الحكيم.                                     TQMالمستجوب: المسؤول عن إدارة الجودة الشاملة  

 .13:30.                                                    الساعة: 02/11/2016تاريخ إجراء المقابلة:     

 لمقابلة:موضوع ا

في بلوغ مستويات سمحت لها بتصدير منتجاتها نحو الخارج من خالل إلتزامها بالمسؤولية  Condorبهدف القيام بدراسة تجربة شركة 
 االجتماعية إتجاه أصحاب المصالح؛

والتي تخص الجانب التطبيقي نرجو ونتمنى من سيادتكم المحترمة التفضل باإلجابة على مجموعة األسئلة التي تتضمنها إستمارة المقابلة 
 لألطروحة؛

 كما نحيط سيادتكم علما أن اإلجابات والمعطيات التي سنتحصل عليها ال تستعمل إال ألغراض البحث العلمي.
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 األسئلة:
  تعتبر شركةCondor إحدى أهم الشركات  الجزائرية التي تحصلت على العديد من الشهادات التي تعكس ريادتها ماهي؟ 

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

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

   على ما ترتكز سياسة شركةCondor في إدارة الجودة، الصحة، السالمة، البيئة، والمسؤولية اإلجتماعية؟ 

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

 
  كيف تمت إستفادة شركةCondor  من مشروع تنفيذ مواصفةISO 26000؟ 

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

. 
  ما هي أهم برامج المسؤولية اإلجتماعية المعتمدة من قبل شركةCondor إتجاه أصحاب المصالح لديها؟ 

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

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

  هل ساهم إلتزام شركةCondor  ببرامج المسؤولية اإلجتماعية إتجاه أصحاب المصالح في بلوغ مستوى
 للمسؤولية اإلجتماعية؟ ISO 26000دة القيام بعملية التصدير؟ خاصة بعد حصولها على شها

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

.................................................................................................................... 
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 (14الملحق رقم )

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

  université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganemجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم                    

        Faculté  des  sciences économiques commerciales et  desركلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيي
sciences de gestion.                                                                                                              

التخصص: مناجمنت استراتيجي دولي.                                                                                                 .   الطالبة: بن علي آمال
 السيد:بسكري رأفت عبد الحكيم. المستجوب: المسؤول عن قسم التصدير                                    

 .15:30.                                                                الساعة: 02/11/2016تاريخ إجراء المقابلة:    

 موضوع المقابلة:

في بلوغ مستويات سمحت لها بتصدير منتجاتها نحو الخارج من خالل إلتزامها بالمسؤولية  Condorبهدف القيام بدراسة تجربة شركة 
 االجتماعية إتجاه أصحاب المصالح؛

ونتمنى من سيادتكم المحترمة التفضل باإلجابة على مجموعة األسئلة التي تتضمنها إستمارة المقابلة والتي تخص الجانب التطبيقي نرجو 
 لألطروحة؛

 كما نحيط سيادتكم علما أن اإلجابات والمعطيات التي سنتحصل عليها ال تستعمل إال ألغراض البحث العلمي.
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 األسئلة:

 ة متى بدأت شركCondor بتصدير منتجاتها نحو الخارج؟ 

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

  ما هي أهم الدول المستوردة لمنتجات لشركةCondor ؟ وما هي أهم الشروط التي تفرضها هذه الدول على الشركة للسماح
 لها بتسويق منتجاتها في أسواقها؟

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

  ما هي أهم الشروط التي تفرضها الدول المستوردة لمنتجات شركةCondor مقابل دخول منتجاتها إلى أسواقها؟ 
..................................................................................................................................

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

  ما هي أهم منتجات شركةCondor الموجهة نحو التصدير؟ 

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

  هل ساهم إلتزام شركةCondor  ببرامج المسؤولية اإلجتماعية إتجاه أصحاب المصالح في بلوغ مستوى
 للمسؤولية اإلجتماعية؟ ISO 26000القيام بعملية التصدير؟ خاصة بعد حصولها على شهادة 

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

  إن إلتزام شركةCondor  المصالح كأي شركة يجعل منها أحد بالمسؤولية اإلجتماعية إتجاه أصحاب
الدولة والمجتمع، فهل ساهم إستفادة هؤالء األطراف في قيام المستفدين الرئيسيين من هذا اإللتزام بما فيهم 
 ودعم عملية التصدير في الشركة؟ وكيف ذلك؟ 

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

  شركة ما هي أهم التسهيالت الداعمة لعملية التصدير التي إستفادت منهاCondor من قبل الدولة؟ 

....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
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  ماهي الجهود المبذولة من قبل مسييري شركةCondor  لإلستمرار في عملية التصدير والوصول إلى
 العالمية؟

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

  ما هي آفاق شركةCondor في مجال التصدير؟ 

....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
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 (15الملحق رقم )
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(61الملحق رقم )  

OUTIL DE DIAGNOSTIC  
MODE  D’EMPLOI 
Ce diagnostic  est a utilisé pour effectuer un état des lieux rapide sur l’ISO 26000,  il peut être utilisé par le consultant qui travaillera avec l’entreprise et établira au regard des éléments 
déclarés ou observés ou être mis à disposition de l’entreprise pour un travail d’auto évaluation  
 
 
Echelles de notation des domaines d’action 
 
Pour chacun des domaines d’actions, 3 niveaux de performance sont proposés et caractérisés par une note. Ils sont présentés sous la forme d’un descriptif succinct d’actions ou d’initiatives 
réalisées par l’entreprise.  
 
Niveau « initiation» (1)  correspond à une simple prise de conscience, à des prises d’engagements ou à la mise en place d’actions non encore abouties (absence de mesure, déploiement partiel ou 
expérimental dans l’entreprise). Certains enjeux peuvent même ne faire l’objet d’aucune initiative.  
 
Le niveau « réalisation » (2)  traduit une phase de concrétisation des initiatives dans l’entreprise. Les pratiques sont méthodiques et systématiques et les actions mises en place produisent des 
résultats.  
 
Le niveau « amélioration » (3)   traduit à la fois : 

• l’amélioration continue des performances en matière de développement durable 

• l’innovation 

• l’exemplarité 

la recherche permanente de l’excellence 
 
Echelle d’évaluation de l’importance des domaines d’actions : 
 
Pour chacun des domaines d’action étudié, 3 niveaux d’importance sont proposés et caractérisés par une note. Ils sont présentés sous la forme d’un descriptif succinct d’actions ou d’initiatives 
réalisées par l’entreprise.  
 
Importance « faible » (1) :,  

Le domaine est peu conséquent, la maitrise du DA n’est pas à l’ordre du jour, il peut être laissé de côté. 
 

Importance « moyenne » (2) : 
La non maîtrise du DA peut mettre en cause la réussite des projets de l’entreprise/sa maîtrise est indispensable à la réalisation de projets. 
 

Importance « forte » (3) : 
La non maîtrise du DA peut mettre en cause l’entreprise dans sa pérennité/sa maîtrise est indispensable à sa pérennité 

Nota il est possible d’être sur un niveau amélioration pour une thématique à importance faible et réciproquement GOUVERNANCE 

 

 

Question centrale : Gouvernance de l’organisation 
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La gouvernance de l’organisation est le système par lequel une organisation prend des décisions et les applique en vue d’atteindre ses objectifs. Les 
systèmes de gouvernance varient en fonction de la taille et du type de l’organisation ainsi que du contexte environnemental, économique, politique, culturel et 
social dans lequel celle-ci opère. Ils sont dirigés par une personne ou par un groupe de personnes (propriétaires, membres, mandataires sociaux ou autres) 
détenant le pouvoir et ayant la responsabilité d’atteindre les objectifs de l’organisation (ISO 26000) 

 
 

GOUVERNANCE Performances Performance Importance Documents de Preuves  

Domaine d’actions Initiation 

1 

Réalisation 

2 

Amélioration 

3 

 

faible moyen fort 

/ 

Principes, vision et 
valeurs 

Pas de réflexions formalisées sur les 
valeurs RSO 

Quelques valeurs sont identifiées une réflexion est 
en cours sur l’éthique, les cadres ont participé aux  
réflexions  

Les valeurs sont identifiées collectivement et 
font partie d’une charte d’éthique partagée et 
diffusée 

1   3 / 

 Aucun des 7 principes n’est connu ou 
fait partie des valeurs 

Les principes de comportement sont connus, ils ne 
font pas  partie des valeurs formalisées de façon 
explicite par l’organisation  

Les principes sont intégrés dans les valeurs 
de l’organisation, elles font l’objet d’un suivi 
de prise en compte opérationnelle  

1   3 / 

 La direction n’a pas de position sur la 
RSO  

La direction envisage de montrer son engagement 
en faveur de la RSO et des 7 principes 

La direction montre son engagement  en 
faveur de la RSO et des 7 principes 

2   3 -Signature du protocole d’accord pour 
l’ISO 26000 

-Transparence (Diffusion du règlement 
intérieur à tous le personnel sous forme 
de brochure/Affichage de la politique 
qualité partout) 

 Aucune démarche organisationnelle et 
de communication sur la RSO n’est 
engagée 

Une démarche organisationnelle et de 
communication sur la RSO est engagée,  

Engagement 21, démarche DD certification 
ISO 9001 14001 18001,etc  

1   3 / 

Responsabilité de rendre 
compte et transparence  

Aucune disposition n’est prise , les 
parties prenantes ne sont pas 
identifiées 

L’organisation  identifie ses parties prenantes et les 
éléments dont elle a à rendre compte 

L’organisation a mis en place un dispositif 
pour rendre compte des ses activités et de 
ses prises de décisions et vérifie 
régulièrement son efficacité 

2   3 -Communication des fiches d’évaluation 
aux fournisseurs 

-Communication au personnel de 
l’entreprise un questionnaire pour la 
mesure de la communication interne 

-Visite périodique chez les clients 

 Aucune disposition particulière n’est 
prise pour communiquer avec les 
parties prenantes 

Les canaux sont identifiés ainsi que informations  
pour les parties prenantes principales  

Les canaux sont identifiés ainsi que les 
informations pour toutes les parties 
prenantes en fonction de leur importance 

2   3 -Communication avec les 
fournisseurs,avec les clients, avec le 
personnel de la société 

 L’organisation  assure la transparence 
sur les données réglementaires 
obligatoires 

L’organisation  assure la transparence sur quelques 
données sociales, environnementales, économiques 

L’organisation  assure la transparence sur 
l’ensemble des données sociales, 
environnementales, économiques 

1  2  - 

 Aucune évaluation de la communication 
externe n’est effectuée sur les thèmes 
de la RSO 

L’évaluation de la communication externe est 
effectuée spécifiquement pour la RSO 

L’évaluation de la communication externe est 
effectuée pour l’ensemble des activités 

1  2  / 
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GOUVERNANCE Performances Performance Importance Documents de Preuves  

Domaine d’actions Initiation 

1 

Réalisation 

2 

Amélioration 

3 

 

faible moyen fort 

/ 

Relation avec les Parties 
Prenantes 

Aucune recherche n’est effectuée pour 
identifier les acteurs intéressés par 
l’activité de l’organisation 

Une recherche est effectuée pour identifier les 
acteurs intéressés directement par l’activité de 
l’organisation  

Une recherche est effectuée pour identifier 
les acteurs intéressés directement et 
indirectement  par l’activité de l’organisation 

2   3 / 

 L’organisation subit les relations avec 
ses partenaires extérieurs 

L’organisation  organise ses relations avec les 
partenaires qui ont une influence directe sur son 
activité 

L’organisation  organise ses relations avec 
les partenaires directes et indirects qui 
influencent son activité 

2   2  -Rencontre avec les clients 

-Rencontre avec  les fournisseurs 

 Seul les dialogues liés aux activités de 
l’organisation sont effectués 

Des dialogues sont instaurés avec les partenaires 
clés sur les thèmes de la RSO 

Un dialogue transparent sur la RSO est 
instauré avec l’ensemble des partenaires 

1    2  / 

 Seules les exigences contractuelles et 
réglementaires imposées par les parties 
prenantes sont prise en compte  dans 
la stratégie de l’organisation 

L’organisation prend en compte les attentes des 
parties prenantes clés et les intègre à sa stratégie  

L’organisation prend en compte l’ensemble 
des attentes des parties prenantes pour 
élaborer sa stratégie et la réviser 

2   3 -Retour d’information clients (Enquête de 
satisfaction clients) 

 L’organisation  n’a pas d’action 
d’encouragement vis-à-vis de ses 
parties prenantes  pour qu’elles 
s’engagent dans la RSO 

L’organisation  incite ses parties prenantes clés à 
s’engager dans la RSO 

L’organisation aide ses parties prenantes 
dans leur engagement dans la  RSO 

1      2  / 

Respect des lois et des 
normes de comportement 

L’organisation  respecte les exigences 
juridiques et réglementaires dont elle a 
connaissance ou qui lui sont imposées 

L’organisation  surveille sa conformité aux exigences 
juridiques et réglementaires pour ses activités 
principales 

L’organisation  surveille sa conformité aux 
exigences juridiques et réglementaires pour 
l’ensemble de ses activités 

1    3 / 

 L’organisation  ne surveille pas 
l’évolution de la réglementation, elle n’y 
répond que lorsqu’elle y est contrainte 

L’organisation  surveille les juridictions et 
réglementations liées à ses activités principales 

L’organisation a mis en place une veille 
réglementaire et juridique 

1   3 / 

 L’organisation  ne cherche pas à 
influencer ses parties prenantes pour 
l’adoption de règles d’éthique  

L’organisation  cherche a influencer ses parties 
prenantes pour l’adoption de règles d’éthique sur les 
trois axes RSO 

L’organisation cherche a construire des 
règles d’éthique commune en matière de 
RSO avec les parties prenantes  

1  2   / 

Approche stratégique et 
objectifs : planification de 
l'intégration et du 
déploiement de la 
Responsabilité Sociétale 

L’organisation  a défini ses missions et 
n’a pas de vision de ses succès   

L’organisation a défini et communiqué sur sa vision 
du succès, ses missions sont définies et connues de 
tous 

L’organisation a défini avec ses parties 
prenantes  et communiqué sur sa vision du 
succès, ses missions sont définies et 
connues de tous 

1   3 / 
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GOUVERNANCE Performances Performance Importance Documents de Preuves  

Domaine d’actions Initiation 

1 

Réalisation 

2 

Amélioration 

3 

 

faible moyen fort 

/ 

 L’organisation  n’a pas identifié son 
approche de la  responsabilité sociétale 
, elle n’a identifié aucune des 
incidences qu’elle peut avoir sur les 
autre en matière de RSO 

L’organisation a défini son approche de sa 
responsabilité sociétale pour son activité  

L’organisation a identifié sa responsabilité 
sociétale pour elle et pour l’ensemble de ses 
parties prenantes  

1   3 / 

 Aucun élément de la RSO n’est identifié 
ni hiérarchisé 

Les éléments de la RSO pour les parties prenantes 
principales sont hiérarchisés et pris en compte dans 
la stratégie 

Les éléments de la RSO pour l’ensemble des 
parties prenantes sont hiérarchisés et pris en 
compte dans la stratégie 

1   3 / 

 La stratégie de l’entreprise en matière 
de RSO n’est pas définie 

La stratégie de l’entreprise en matière de RSO est 
définie 

La stratégie de l’entreprise en matière de 
RSO est définie et révisée régulièrement  

1         3 / 

 Aucun objectif en matière de RSO n’est 
défini 

Les objectifs en matière de RSO sont définis et suivi 
pour l’entreprise 

Les objectifs en matière de RSO sont définis 
, suivis , révisés avec les parties prenantes 

2   3 Tableau de déploiement des objectifs 

Déploiement de la 
Responsabilité Sociétale 

L’organisation  ne déploie pas la RSO   L’organisation déploie la RSO sur ses processus 
principaux 

L’organisation déploie la RSO sur l’ensemble 
de son organisation 

1   3 / 

Surveillance des 
performances 

L’organisation  n’assure aucune mesure 
ni surveillance de  ses performances 

L’organisation n’assure une mesure et une 
surveillance que pour les performances des ses 
activités principales  

L’organisation  assure une mesure et une 
surveillance pour les performances de 
l’ensemble de ses activités 

2   3 Tableaux de bord qualité et revues de 
processus 

 Aucun pilotage des performances n’est 
effectué 

Seul le pilotage des performances des processus 
clés est effectué  

Le pilotage des performances est effectué 
pour l’ensemble des activités de 
l’organisation  

2   3 / 

 Il n’existe pas ou peu de reporting pour 
s’assurer de l’efficacité et du 
déploiement de la stratégie  

L’organisation a mis en place des reporting pour les 
activités clés  pour s’assurer du déploiement et de 
l’efficacité de la stratégie  

L’organisation a mis en place des reporting 
pour l’ensemble de ses activités pour 
s’assurer du déploiement et de l’efficacité de 
sa stratégie  

1   3 / 

 Les outils mis en œuvre ne permettent 
pas de s’assurer de la maitrise des 
moyens mis en œuvre pour la RSO 

Les outils mis en œuvre permettent de s’assurer des 
moyens mis en œuvre en matière de RSO  pour les 
activités clés 

Les outils mis en œuvre permettent de 
s’assurer des moyens mis en œuvre en 
matière de RSO  pour toutes les activités 

2    3 / 
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GOUVERNANCE Performances Performance Importance Documents de Preuves  

Domaine d’actions Initiation 

1 

Réalisation 

2 

Amélioration 

3 

 

faible moyen fort 

/ 

 Les outils mis en œuvre ne permettent 
pas de prendre des décisions  et des 
choix stratégiques  

Les outils mis en œuvre permettent de prendre des 
décisions et des choix stratégiques pour les activités 
clés 

Les outils mis en œuvre permettent de 
prendre des décisions  des choix 
stratégiques  pour l’ensemble des activités 

2   3 / 

 Les outils mis en œuvre ne permettent 
pas de maîtriser les processus et 
produits 

Les outils mis en œuvre permettent de maîtriser les 
processus clés et leur produits 

Les outils mis en œuvre permettent de 
maîtriser l’ensemble des processus et des 
produits 

2   3 / 

Amélioration des 
performances de l'entreprise 

La surveillance des performances ne 
permet pas de conclure sur leur 
progression en matière de RSO 

La surveillance des performances permet d’établir 
des conclusions sur la progression en matière de 
RSO pour les processus et produits clés 

La surveillance des performances permet 
d’établir des conclusions sur la progression 
en matière de RSO pour l’ensemble des 
processus et produits clés 

2   3 PV de revues de processus 

 Les parties prenantes n’ont aucun rôle 
dans la revue des performances de 
l’organisation en matière de RSO 

Les parties prenantes ont un rôle dans la revue des 
performances pour  les processus clés de 
l’organisation  en matière de RSO 

Les parties prenantes ont un rôle dans la 
revue des performances pour  l’ensemble 
des processus de l’organisation en matière 
de RSO 

1  2   / 

 Aucun axe de pérennisation de 
l’entreprise n’est identifié ni suivi  

Quelques axes de pérennisation sont identifiés et 
suivis  

 L’ensemble des axes de pérennisation sont 
identifiés et suivis  

2   3 Tableau de déploiement des objectifs 
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Question centrale : Droits de l’Homme 

Les droits de l’Homme sont les droits fondamentaux auxquels tous les êtres humains ont droit du fait qu’ils sont des êtres humains. Il existe deux grandes 
catégories de droits de l’Homme. La première catégorie regroupe les droits civils et politiques et comprend des droits comme le droit à la vie et à la liberté, 
l’égalité face à la loi et la liberté d’expression. La seconde catégorie regroupe les droits économiques, sociaux et culturels et inclut des droits comme le droit 
au travail, le droit à la nourriture, le droit à la santé, le droit à l’éducation et le droit à la sécurité sociale. 

 

DROIT DE L’HOMME Performances 
Performanc

e 
importance Documents de preuves 

Domaine d’actions Initiation 

1 

Réalisation 

2 

Amélioration 

3 

 
faible moyen fort 

 

Devoir de vigilance 
L’organisation  n’a effectué aucune 
étude sur l’impact de ses activités sur 
les droits de l’homme  

L’organisation  a effectué une étude d’impact des ses 
activités principales sur les droits de l’homme 

L’organisation effectue régulièrement  une 
étude d’impact de ses activités sur  les droits de 
l’Homme pour l’ensemble des ses activités et 
de celle de ses parties prenantes  

1   3 / 

 L’organisation ne s’assure pas du 
respect des droits de l’homme sur sa 
chaine de valeur 

L’organisation  s’assure du respect des droits de 
l’homme sur les éléments principaux de  sa chaine 
de valeur 

L’organisation s’assure régulièrement  du 
respect des droits de l’Homme sur l’ensemble 
de sa chaine de valeur 

2   3 Règlement intérieur 

Situations représentant 
un risque pour les droits 
de l'Homme 

L’organisation  n’effectue aucune 
recherche ni analyse des situations a 
risque 

L’organisation  effectue des recherches et des 
analyses des situations à risques pour ses activités 
principales  

L’organisation  régulièrement effectue des 
recherches et des analyses des situations à 
risques pour l’ensemble de ses activités 

1   3 / 

Prévention de la 
complicité 

 

L’organisme n’entreprend aucune 
démarche de prévention de la 
complicité 

L’organisme a mis en place une démarche de 
prévention de la complicité sur ses activités 
principales  

L’organisme a mis en place une démarche de 
prévention de la complicité sur l’ensemble de 
sa chaine de valeur  

1 1   / 

Remédier aux atteintes 
aux droits de l’Homme 

L’organisation  n’a rien prévu pour la 
résolution des griefs 

L’organisme a mis un dispositif à la disposition de 
ses parties prenantes pour la résolution des griefs 

L’organisme a mis un dispositif à la disposition 
de ses parties prenantes (internes et externes) 
pour la résolution des griefs et en vérifie 
régulièrement l’efficacité 

2   2  convention/contrat/reglement interieur 

 L’organisme n’a pris aucune disposition 
pour permettre aux parties prenantes 
de dénoncer ou de mettre en évidence 
une situation de violation des droits de 
l’homme 

L’organisation a mis un dispositif en place pour 
permettre aux parties prenantes de dénoncer ou de 
mettre en évidence une situation de violation des 
droits de l’homme  

L’organisation vérifie régulièrement l’efficacité 
du dispositif de mis en place pour permettre au 
partie prenantes de dénoncer ou de mettre en 
évidence une situation de violation des droits 
de l’Homme 

1   3 / 

 Aucun mécanisme de recours au profit 
de l’organisme ou des parties 
prenantes n’est défini 

Un mécanisme de recours est mis en place au profit 
de l’organisme ou des parties prenantes  

La mesure de l’efficacité du mécanisme de 
recours est régulièrement effectuée 

1    3 / 
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DROIT DE L’HOMME Performances 
Performanc

e 
importance Documents de preuves 

Domaine d’actions Initiation 

1 

Réalisation 

2 

Amélioration 

3 

 
faible moyen fort 

 

Discrimination et groupes 
vulnérables 

L’organisme n’effectue aucune 
démarche  pour proscrire les motifs 
illégitimes  de discrimination dans le 
cadre de ses activités 

L’organisation  a identifié les motifs illégitimes de 
discrimination  et a met en place des actions visant à 
proscrire les motifs illégitimes  de discrimination  

L’organisme vérifie régulièrement l’efficacité du 
dispositif 

1  2  / 

 L’organisme ne porte aucune attention 
particulière  à  la non discrimination des 
populations vulnérables 

L’organisme a mis en place une attention particulière 
à  la non discrimination  des populations vulnérables  

L’organisme a mis en place une attention 
particulière à la non discrimination des 
populations vulnérables et en vérifie 
régulièrement l’efficacité 

1 1    / 

 L’organisme ne met aucune action 
particulière visant à l’équité et à 
l’insertion  au niveau social et local  

L’organisme met en place des actions visant à 
l’équité et à l’insertion 

L’organisme met en place régulièrement des 
actions visant à l’équité et l’insertion  

1  2  / 

 L’organisme ne prend pas en compte 
les questions relatives aux 
discriminations dans sa politique 
salariale 

L’organisme prend en compte les questions relatives 
aux discriminations dans sa politique salariale  

L’organisme prend en compte les questions 
relatives aux discriminations dans sa politique 
salariale et en vérifie régulièrement l’efficacité 

1  2  / 

Droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et 
culturels 

 

L’organisation  ne prend aucune 
disposition qui garantit le respect des 
droits civils, politiques, économiques, 
sociaux auprès de ses parties 
prenantes et de ses salariés 

L’organisation  a pris des dispositions qui 
garantissent le respect des droits civils économiques 
et sociaux  

L’organisation a pris des dispositions pour le 
respect  des droits civils politiques, 
économiques et sociaux de ses parties 
prenantes et de ses salariés et en vérifie la 
réalité régulièrement 

2  2  Règlement intérieur et convention 
collectve 

Droits fondamentaux au 
travail 

 

L’organisation  ne se préoccupe pas du 
respect des droits fondamentaux au 
travail  

L’organisation  vérifie qu’elle respecte les droits 
fondamentaux au travail dans le cadre de ses 
activités et incite ses parties prenantes 

L’organisation vérifie régulièrement qu’elle 
respecte les droits fondamentaux au travail et 
que ses parties prenantes en font autant 

2   3 / 
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Question centrale : Relations et conditions de travail 

Les relations et conditions de travail d’une organisation englobent toutes les politiques et pratiques liées au travail réalisé au sein d’une organisation, par elle 
ou pour son compte. Les relations et conditions de travail vont au-delà de la relation d’une organisation avec ses employés directs ou des responsabilités 
qu’une organisation assume sur un lieu de travail qu’elle détient ou qu’elle contrôle directement. Les relations et conditions de travail englobent les 
responsabilités d’une organisation en ce qui concerne le travail réalisé par d’autres pour son compte, y compris le travail sous-traité. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL Performances 
Performanc

e 
Importance 

Documents de preuves 

Domaine d’actions Initiation 

1 

Réalisation 

2 

Amélioration 

3 

 

faible moyen fort 

 

Emploi/relations employeur-
employé 

Respect de la réglementation en 
vigueur : salariés juridiquement 
reconnus L’entreprise respecte le code 
du travail 

L’entreprise s’engage à assurer une stabilité de 
l’emploi 

Evite toute discrimination (à l’embauche et lors de 
l’exercice) 

Ne profite pas de conditions de travail non équitable 
par des sous-traitants et fournisseurs… 

L’entreprise favorise à l’évolution professionnelle 
interne… 

 

L’entreprise veille au respect de ses 
engagements auprès des autres parties 
prenantes avec lesquelles elle est en relation. 
L’entreprise encourage l’ensemble de ses 
partenaires à respecter les conventions de l’OIT 
et la déclaration universelle des droits de 
l’Homme 

Personnalisation des contrats de travail pour 
prendre en compte l’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie de famille. 

 

1    3 / 

Conditions de travail et 
protection sociale 

Compatibilité avec la réglementation en 
vigueur et les normes internationale de 
travail 

Equilibre vie personnelle et professionnelle 

Adaptation des rémunérations aux conditions 
personnelles des salariés 

Transparence des grilles salariales,  

 

Optimisation des conditions de travail, en terme 
d’environnement, d’outils, de méthodes mais 
aussi de traditions, cultures, religion, etc. 
Développement du télétravail 

 

1               3 / 

Dialogue social L'entreprise n'empêche pas les 
travailleurs de constituer leurs propres 
organisations ou d'y adhérer ou de 
mener des négociations collectives, 
mais ne l’encourage pas non plus 

Culture d’entreprise et valeurs définies et partagées 
par le personnel. Prise en compte des avis (formels 
et informels) des employés ainsi que des 
recommandations des instances représentatives du 
personnel lors de l'élaboration de la stratégie. 
Présence de mécanismes de concertation ponctuelle 

Les employés sont considérés comme des 
partenaires actifs de l'entreprise et non comme 
de simples acteurs économiques. Le système 
de gouvernance conduit à l'implication de tous 
dans la prise de décision, la conduite de projet, 
le fonctionnement. Le personnel participe 
directement aux décisions et aux actions liées à 
la responsabilité sociétale de l'entreprise 

 

1  2   participation aux revues de processus-
boite à idées- commissions/ 

Santé et sécurité au travail Sensibilisation et information du 
personnel sur ce thème 

Formation aux règles en matière d’hygiène, santé et 
sécurité 

Mise en place d’un système de management de la 
santé et sécurité au travail 

Groupes de travail pour l’amélioration des 
conditions de travail (hygiène, santé, sécurité) 

Positionnement de l’entreprise au delà de la 
législation en vigueur 

 

2   3 Projet de mise en place d’un SMSST 

Développement du capital 
humain 

L'entreprise ne respecte pas de 
manière exhaustive la réglementation 
relative au domaine des ressources 
humaines 

L'entreprise réalise ses recrutements 
en fonction de la situation de 
l’entreprise 

L'entreprise réalise peu, voire pas, de 
formation 

Pas de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences 

 

L'entreprise dispose d'un plan de formation et des 
mécanismes d'évaluation des formations et des 
résultats qui en découlent (augmentation de la 
productivité, baisse de l'absentéisme...) 

L'entreprise met en place des actions de mise à 
niveau des compétences 

L'entreprise sensibilise ses collaborateurs à une 
meilleure compréhension des aspects de la 
responsabilité sociétale 

 

 

L'entreprise assure une gestion des carrières 
afin de contribuer à l'épanouissement 
professionnel 

Elle favorise la promotion interne et offre la 
possibilité d'une réorientation complète : 
changement de fonction 

L'entreprise s'assure que des systèmes de 
reconnaissance des compétences aident les 
travailleurs à passer à un nouvel emploi 

Elle met en place une Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences. 

 

2   3 Plan de formation 2012 

Fiches d’évaluation à chaud et à froid 
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Question centrale : L’environnement 

Les décisions et les activités des organisations ont immanquablement un impact sur l'environnement, quel que soit le site d’implantation de ces organisations. 
Ces impacts peuvent être liés à l'utilisation de ressources biologiques et non biologiques par l'organisation, à l’emplacement des activités de l’organisation, à 
la production de pollution et de déchets et aux conséquences de ses activités, produits et services sur les habitats naturels. Pour réduire leurs impacts sur 
l'environnement, il convient que les organisations adoptent une approche intégrée qui prend en compte les implications de leurs décisions et de leurs activités 
d'un point de vue économique, social et environnemental. 

 

ENVIRONNEMENT Performances 
Performanc

e 
Importance 

Documents de preuves 

Domaine d’actions Initiation 

1 

Réalisation 

2 

Amélioration 

3 

 

faible moyen fort 

 

Prévention de la pollution Pas de démarche environnementale 
formalisée. Connaissance des lieux de 
risques de pollutions des sols 

Respect de la réglementation en termes 
de stockage 

 

Intégration de paramètres environnementaux dans la 
stratégie de l’entreprise. 

Démarche généralisée d’intégration de 
l’environnement : Conception, production, 
distribution (analyses de cycle de vie des 
produits et services) 

Réduction systématique à la source de tout 
type de pollution. 

2   2  Stratégie de l’entreprise 

Utilisation durable des 
ressources 

Evaluation de l’ensemble des postes de 
consommation  

Suivi des consommations  

Mise en place de limitations de consommations  aux 
postes les plus forts consommateurs 

 

Recherche de moyens limitant les 
consommations : circuit fermé, eau 
renouvelable, efficacité énergétique… 

1  2   / 

Atténuation des 
changements climatiques et 
adaptation 

Contrôle ponctuel ou aucun contrôle 
des GES 

Réalisation d’un Bilan carbone, et mise en place de 
mesures générales pour limiter les émissions 

Optimisation et réduction majeure des rejets de 
gaz à effet de serre 

Compensation des émissions irréductible 

Intégration du changement climatique dans la 
stratégie d’entreprise 

 

1  2   / 

Protection de 
l’environnement et 
réhabilitation des habitats 
naturels 

Identification de la biodiversité locale et 
du territoire d’implantation 

Identification de la qualité des sols de l’entreprise et 
traitement selon la nature des résultats.  

Identification des coûts d’un éventuel recul de la 
biodiversité sur l’activité de l’entreprise 

Intégration de la réhabilitation des sols suite à 
son activité dans le bilan de l’entreprise. 
Préservation de la biodiversité : aides aux 
associations, reboisement… 

1 1     / 
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Question centrale : Loyauté des pratiques 

Les bonnes pratiques des affaires concernent la conduite éthique des transactions entre une organisation et d'autres organisations et des personnes. Elles 
englobent les relations entre les organisations et des organismes publics ainsi qu'entre des organisations et leurs partenaires, fournisseurs, sous-traitants et 
concurrents et les associations dont elles sont membres. 

 

LOYAUTE DES PRATIQUES Performances 
Performanc

e 
Importance 

Documents de preuves 

Domaine d’actions Initiation 

1 

Réalisation 

2 

Amélioration 

3 

 

faible moyen fort 

 

Lutte contre la corruption Pas d’analyse des pratiques de 
l’entreprise. Traitement des situations 
au cas par cas 

Sensibilisation des cadres à la lutte contre la 
corruption. Diffusion de règles en la matière 
(cadeaux de fin d’année, déjeuner d’affaires, etc.) 

Mise en place d’un dispositif d’alerte accessible à 
tous. 

 

Elimination complète des pratiques de 
corruption dans l’entreprise et dans ses 
relations avec ses parties prenantes 

Analyse des pratiques des fournisseurs en la 
matière, exercice du devoir d’influence 

1 1   / 

Engagement politique 

responsable 

L’entreprise ne mène pas de mesures 
sur le rôle qu’elle peut mener sur son 
territoire en termes de politique 
publique  

L’entreprise propose des sensibilisations aux 
différents types d’engagement politique qui s’offre à 
ses salariés 

L’entreprise évite tout lobbying politique 

L’entreprise a défini un comportement éthique 
et socialement responsable 

L’entreprise favorise l’implication politique de 
ses salariés en toute indépendance 

1  2  / 

Concurrence loyale L’entreprise applique la réglementation  
sur la concurrence et coopère avec les 
autorités   

L’entreprise sensibilise ses salariés sur les 
comportements loyaux et la bonne concurrence 

L’entreprise prend en compte le contexte social  
pour ne pas obtenir des avantages 
concurrentiels déloyaux 

 

1   3 / 

Promotion de la RS le long de 
la chaîne de valeur 

L’entreprise adopte une charte DD et 
applique des critères économiques, 
sociaux et environnementaux avec ses 
fournisseurs 

L’entreprise met en place des logiques « gagnant-
gagnant », pour accompagner ses parties prenantes 
à s’engager dans une démarche RS 

L’entreprise encourage ses parties prenantes à 
s’engager sur la voie de  RS 

 

1    3 / 

 L’organisation  ne s’occupe pas du 
respect par ses fournisseurs et sous 
traitants des normes et règlement 
nationaux et internationaux 

Pour ses sous traitant et fournisseurs principaux 
l’organisation  s’assure qu’ils respectent les normes 
et règlements nationaux et internationaux 

L’organisation  exige et s’assure que tous ses 
fournisseurs  et sous traitants respectent les 
normes et règlements nationaux et 
internationaux 

1  2  / 

Respect des droits de la 
propriété 

L’entreprise respecte les textes en 
vigueur, verse une juste compensation 
pour la propriété qu’elle acquiert 

L’entreprise  identifie les activités risquant de violer 
les droits de propriétés 

L’entreprise tient à jour une liste exhaustive des 
éléments faisant l’objet d’un droit de propriété. 
Elle conseille les ayants-droits sur le sujet 

 

 

1    3 / 
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Question centrale : Questions relatives aux consommateurs 

Les organisations qui fournissent produits et services aux consommateurs ainsi qu’à d’autres clients ont des responsabilités vis-à-vis de ces consommateurs 
et de ces clients. Les domaines d’action concernant principalement les acheteurs professionnels sont traités dans la question centrale sur les bonnes 
pratiques des affaires. Les domaines d’action concernant principalement les personnes qui font des achats à des fins privées (consommateurs) sont traités 
dans la présente question centrale. Des éléments particuliers, tant des bonnes pratiques des affaires que du présent article, pourraient toutefois concerner les 
clients ou les consommateurs. 

 
 
 

CONSOMMATEURS 
Performances 

Performanc
e 

Importance 
Documents de preuves 

Domaine d’actions Initiation 

1 

Réalisation 

2 

Amélioration 

3 
 faible moyen fort 

 

Bonnes pratiques en  

Matières de  

commercialisation 

Respecte la réglementation nationale 
sur l ‘élaboration des contrats 

 

Distingue  la publicité du marketing 

Transparence des produits et des différentes taxes 
associées 

Accessibilité des informations 

Réponse claires aux demandes, réclamations clients 

 

Vérifie que l’ensemble des enjeux portés par le 
DD soit défendus auprès du consommateur : 
égalité, éthique, principe de précaution…aussi 
bien pour l’entreprise que pour ses fournisseurs 

1   3 / 

Protection de la santé et de la 
sécurité 

des consommateurs 

Respecte la réglementation en matière 
de santé et sécurité des produits et 
procès 

Intègre le principe de précaution  dès la conception 
du produit 

Démarche d’éco-socio-conception. 

Etudie les différentes utilisations possibles du produit 
pour limiter les risques. 

Transmissions généralisées des informations 
sur le produit et son utilisation suivant les 
différents groupes d’individus 

Organisation d’un système de retrait des 
produit en cas de danger pour le 
consommateur 

1    3 / 

Consommation durable Suit la réglementation en vigueur. Généralise le recours aux marquages référencés : 
écolabels… 

Assure l’information à l’ensemble des utilisateurs 

 

Propose des produits et des services 
bénéfiques d’un point de vue sociétal et 
environnemental : réutilisation, réparation.. ; 

1   3 / 

SAV assistance 

Résolution réclamations 

L’entreprise répond aux réclamations 
clients et donne des informations 
claires sur les moyens de contacter ses 
services 

L’entreprise modifie ses pratiques en tenant compte 
des retours des consommateurs. 

Elle offre une assistance adaptée et mesure  son 
efficacité 

L’entreprise cherche à mettre en place d’autres 
moyens de règlements des litiges 

Offre des garanties qui vont au-delà des 
périodes légales 

 

 

1    3 / 

Protection des données et de 
la vie privée des 
consommateurs. 

L’entreprise n’a aucune mesure  visant 
la protection des données. 

L’entreprise n’utilise que des données 
indispensables  à son fonctionnement (produits 
services) 

L’entreprise s’engage à ne pas transmettre, ni 
divulguer des données personnelles 

 

L’entreprise communique sur le responsable 
interne de la gestion des données au sein de 
l’organisation. 

2  2  Règlement intérieur 

Accès aux services 
essentiels 

L’entreprise ne tient compte que des 
accès aux besoins fondamentaux 
définis par l’Etat. 

Identifie des délais raisonnables pour le 
recouvrement de factures non réglées 

Agit de façon transparente sur l’élaboration de ses 
tarifs et charges 

Propose des tarifs adaptés en fonction de la 
population concernée 

2    3 Offres des prix 

Annonces sur les journaux 

Education et sensibilisation L’entreprise suit les informations 
légales obligatoires sur ses produits 
et/ou services 

L’entreprise adapte son étiquetage à la population 
utilisatrice. 

L’entreprise met à disposition des informations sur la 
santé et sécurité relatives aux produits  

 

L’entreprise apporte des informations 
complémentaires sur les impacts sociaux, 
environnementaux de ses produits, une 
consommation durable 

1  2  Fiches technique produits 

 



226 

 

Question centrale : Communautés et développement local 

De nos jours, il est largement admis que les organisations aient des relations avec les communautés au sein desquelles elles opèrent. Ces relations peuvent 
reposer sur un ancrage territorial afin de contribuer au développement des communautés. L’ancrage territorial -soit individuellement soit par l’entremise 
d’associations cherchant à améliorer les biens publics- aide à renforcer la société civile. Les organisations qui dialoguent de manière respectueuse avec la 
communauté et ses institutions reflètent les valeurs démocratiques et civiques et les renforcent. 

 

COLLECTIVITES ET DVPT 
LOCAL 

Performances 
Performanc

e 
Importance 

Documents de preuves 

Domaine d’actions Initiation 

1 

Réalisation 

2 

Amélioration 

3 
 faible moyen fort 

 

Implication auprès des 
communautés 

Peu d’attention portée sur les 
problématiques locales 

Actions visant à améliorer  la qualité de vie au sein 
de la collectivité et à participer à son développement 

Incitation auprès des salariés à s’investir dans la vie 
associative du territoire (culturelle, sportive) 

 

Participation de l’entreprise à l’aménagement 
du territoire 

Partenariat avec les acteurs territoriaux 
(participation aux agendas 21 locaux) 

1  2  / 

Education et culture Aucune action mise en œuvre Actions sur l’analphabétisme, sensibilisations aux 
normes internationales de comportements 

Visites culturelles du patrimoine 

Recherche et promotions des technologies 
traditionnelles 

Encourage l’inscription des enfants à l’école si 
dans un Pays en Voie de Développement 

Elimination de l’illettrisme dans sa proximité  

 

1  2  / 

Création d’emplois, et 
développement des  

compétences 

Peu ou pas de connaissances sur le 
bassin d’emploi du territoire 

Connais les compétences de son territoire, identifie 
les compétences dont l’entreprise a besoin et 
encourage les formations sur ce sujet 

 

Analyse l’impact de ses décisions sur la 
création d’emplois 

Etudie l’impact de l’externalisation de ses 
activités 

Participe à des programmes nationaux sur le 
développement du territoire 

1   3 / 

Développement des 
technologies et accès 

L’entreprise se concentre sur ses 
propres R et D sans prendre en compte 
les besoins locaux  

L’entreprise a identifié sur son territoire les besoins 
des populations et cherche des partenariats pour 
contribuer au développement 

Assure le transfert des technologies et la 
capacité  locale à mettre en œuvre durablement 
ces technologies 

Partenariat avec des organisations locales pour 
encourager le développement des recherches 

1  2  / 

Création de richesses et de 
revenus 

Prends ses décisions uniquement sur 
sa propre stratégie sans tenir compte 
du territoire local 

Lance des études socio-économique pour mesurer 
l’impact des activités de l’entreprise sur le territoire 

Choisi « la préférence locale » pour ses 
fournisseurs suivant le contexte du territoire 

Accompagne ses fournisseurs à la mise en 
place d’outils ( RS..) dans une logique gagnant-
Gagnant. 

 

1   2  / 

Santé Participe à la Sensibilisation et 
information sur ce thème dans des 
associations 

Formation aux règles en matière d’hygiène, santé et 
sécurité 

Mise en place d’un système de management de la 
santé et sécurité au travail 

Participation aux compagnes nationales et 
internationales de préventions 

Positionnement de l’entreprise au-delà de la 
législation en vigueur 

Aide les acteurs du territoire sur ces sujets 

 

2   3 Projet SMSST 
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COLLECTIVITES ET DVPT 
LOCAL 

Performances 
Performanc

e 
Importance 

Documents de preuves 

Domaine d’actions Initiation 

1 

Réalisation 

2 

Amélioration 

3 
 faible moyen fort 

 

Investissement dans la 
société 

Aucun investissement dans le domaine 
social et/ou économique pour la 
collectivité locale 

 

 

Mise en place d’actions de bénévolat, de donations Collaboration avec les communautés locales 
(mairie...) pour faire coïncider les projets du 
territoire avec  ses choix d’investissement 

1 1   / 

 
 

Grille de visualisation des priorités  

 
 

 

 

Importance  
3 

REAGIR  

 

 

AGIR  

 

 

 

 

CONFORTER 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

VEILLER 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

Performances  
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 (17الملحق رقم )

        

 

 



 

229 
 

 (18الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 



 

230 
 

 (19الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 



 

231 
 

 (20الملحق رقم: )

 

 

 

 

 



 

232 
 

 (21الملحق رقم: )

 

 

 

 

 

 



 

233 
 

 (22الملحق رقم: )

 

  

 

 

 

 



 

234 
 

 (23الملحق رقم: )

  

 

 

 

 

 

 



 

235 
 

 (24الملحق رقم )

 

 

 

 

 



 

236 
 

 (25الملحق رقم: )

  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

  

 

 
 
  

 



 

237 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

238 
 

 (26الملحق رقم: )

 

 

 

 

 

 

 

 



 

239 
 

 (27الملحق رقم: )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

240 
 

 (28الملحق رقم: )

 

  

 



 

241 
 

 (29الملحق رقم: )

 

 

 

 

 

 



 

242 
 

 (30الملحق رقم: )

 

 

 

 

 

 



 

243 
 

 (31الملحق رقم )

 

           

 

 

 

 



 

244 
 

 (32الملحق رقم: )

 

 



 

245 
 

 (33الملحق رقم: )

 

 

 

 



 

246 
 

 (34الملحق رقم: )

 

     
 

 

 

              
 

 

 



 

247 
 

 (35الملحق رقم :)

                    

                  
 



 

248 
 

 (36الملحق رقم: )

 

 
 

 

 
 



 

249 
 

 (37الملحق رقم: )

 

 

 

 
 

 

 

 



 

250 
 

 (38الملحق رقم )

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

251 
 

 (39الملحق رقم: )

 
 

 
 

 

 

 

 



 

252 
 

 (40الملحق رقم: )

                                    LISTE VALORISEE DES EQUIPEMENTS  
 

CODE PRODUIT DESIGNATION  PRIX Unitaire TTC 

CFH-T13GM03 CONGÉLATEUR HORIZONTAL 150 / R600 20 700,01 

CFH-T19M04 CONGELATEUR HORIZONTAL 250 27 025,01 

CFH-T39M05 CONGELATEUR HORIZONTAL 400 36 225,00 

CFV-NT360ZH20 CONGELATEUR VERTICAL BLANC / N-FROST / R600a 60 950,01 

CFV-NT360ZH20-G CONGELATEUR VERTICAL GRIS / N-FROST / R600a 63 250,00 

CRC-NT44GH09B REFREGIRATEUR COMBINE  NOIR / NO-FROST / R600a 61 525,01 

CRC-NT44GH09G REFREGIRATEUR COMBINE  ARGENTE / NO-FROST / R600a 59 225,01 

CRC-NT44GH09W REFREGIRATEUR COMBINE  BLANC / NO-FROST / R600a 57 500,01 

CRF-NT480ZI-B REFRIGERATEUR 2P BLACK HAIRLINE / R600a 52 900,00 

CRF-NT480ZI-S REFRIGERATEUR 02 PORTES / SILVER HAIRLINE / R600a 52 900,00 

CRF-NT480ZI-W REFRIGERATEUR 02P PEARL WHITE / R600a 52 900,00 

CRF-NT49ZH05 REFREGIRATEUR 1 PORTE GRIS + AFFICHEUR 62 100,01 

CRF-T16GH13B REFREGIRATEUR 01 PORTE VERRE NOIR / R600a 21 850,01 

CRF-T16GH13W REFREGIRATEUR 01 PORTE VERRE BLANC / R600a 21 275,01 

CRF-T24GD14 REF  BLANC AVEC DISTRIBUTEUR D'EAU / R600a 24 725,00 

CRF-T24GD14G REF GRIS AVEC DISTRIBUTEUR D'EAU / R600a 25 875,00 

CRF-T24GD14R REF ROUGE AVEC DISTRIBUTEUR D'EAU / R600a 25 875,00 

CRF-T420F20 REFRIGERATEUR 02 P BLANC T420F20 38 640,00 

CRF-T420F20-G REFRIGERATEUR 02 P GRIS T420F20-G 40 451,25 

CRF-T420F20-N REFRIGERATEUR 02 P NOIR T420F20-N 40 451,25 

CRF-T600F20 REFRIGERATEUR 02 P BLANC T600 44 677,50 

CRF-T600F20-G REFRIGERATEUR 02 P GRIS VCM 46 488,75 

CRF-T600F20-N REFRIGERATEUR 02 P NOIR VCM 46 488,75 

CRF-T6GH06 REFRIGERATEUR 01 PORTE BLANC / R600a 11 500,00 

CRF-T6GH06-G REFRIGERATEUR 01 PORTE GRIS / R600a 11 730,00 

CRS-NT76GH11G REFREGIRATEUR SBS GRIS / NO-FROST / R600a 103 500,00 

CLIMATISEURS 

CMHR09-MEM3T1 CLIMATISEUR MONO BLOC 09T1 / R410 30 475,01 

CMHR12-MEM3T1 CLIMATISEUR MONO BLOC 12T1 / R410 36 800,00 

CMHR18-MEM10T1 CLIMATISEUR MONO BLOC 18000T1 48 300,01 

CSHR18-GUM1T3B CLIMATISEUR SPLIT 18000T3 63 250,00 

CSHR18-GUM1T3R CLIMATISEUR SPLIT 18000T3 63 250,00 

CSHR18-GUM1T3S CLIMATISEUR SPLIT 18000T3 63 250,00 
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CODE PRODUIT DESIGNATION  PRIX Unitaire TTC 

PF000297 CLIMATISEUR SPLIT 9000 / CON09SN 34 499,99 

PK-CKHR18-GYM1T1 CLIMATISEUR CASSETTE 18000 BTU 109 250,01 

PK-CKHR30-GYM1T1 CLIMATISEUR CASSETTE 30000 BTU 138 000,01 

PK-CKHR42-GYS1T1 CLIMATISEUR CASSETTE 42000 BTU 207 000,01 

PK-CS09-CR14T3 CLIM CROWN 09KBTU / R410 / T3 28 750,01 

PK-CS12-CR14T3 CLIM CROWN 12KBTU /R410 / T3 36 225,00 

PK-CS18-CR14T3 CLIMATISEUR SPLIT U-INT CLIM CROWN 18KBTU 57 500,01 

PK-CSHR18-GCM1T3 CLIMATISEUR SPLIT 18000T3 56 350,01 

PK-CSHR24-GCM1T3 CLIMATISEUR SPLIT 24000T3 65 550,02 

PK-CSHR36-GCM1T3 SPLIT 36KBTU 115 000,01 

609701000002 SUPPORT MURAL ODU (09/12/13) 575,00 

609701000016 SUPPORT MURAL ODU (460*460) / (09,12,13,18) 575,00 

609701000017 SUPPORT MURAL ODU 09-12KBtu  15/22 575,00 

609701000018F SUPPORT MURAL ODU 24 920,32 

PRODUITS BLANCS 

CAS-M2200B ASPIRATEUR SILENCIEUX  2200W 4Lt NOIR 10 120,00 

CAS-M2200R ASPIRATEUR SILENCIEUX  2200W 4Lt ROUGE 10 120,00 

CAS-M2401B ASPIRATEUR  2400W 6Lt NOIR 10 925,00 

CAS-M2401G ASPIRATEUR  2400W 6Lt GRIS 10 925,00 

CIM14-F0100S ASPIRATEUR EAU & POUSSIERE 1400W INOX 10 925,00 

CCE-T0540 CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 50 Lt 10 005,00 

CCE-T0840 CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 80 Lt 11 730,00 

CCE-T1040 CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 100 Lt 13 800,00 

CJN06-C100 CHAUFFE-EAU 06L 7 475,01 

CJN10-C100 CHAUFFE-EAU 10L 12 075,00 

CC-A5410G CUISINERE 5FEUX AMPLUS GRISE 55 200,00 

CC-E4301W CUISINIERE ELEGANCE 4FX BLANCHE 28 750,00 

CC-E4302B CUISINIERE  ELEGANCE 4FX BLACK GLASS 35 650,00 

CC-E4305W CUISINIERE ELEGANCE 4FX "OPTICAL" VERRE BLANC 37 950,00 

CC-E4313G CUISINIERE ELEGANCE  4FX VERRE MIROIR 41 400,00 

CC-E4320F CUISINERE 4Fx ELEGANCE / FULL GLASS 43 700,00 

CC-L4400B CUISINERE 4 FEUX CLASSIC NOIRE 28 750,00 

CC-L4400W CUISINIERE 4Fx CLASSIC BLANCHE 28 175,01 

CC-L4410G CUISINERE 4 FEUX CLASSIC GRISE 29 900,00 
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CODE PRODUIT DESIGNATION  PRIX Unitaire TTC 

CC-M4211B CUISINIERE 4 FEUX MODERNE NOIRE (TABLE INOX) 26 450,00 

CC-M4211G CUISINIERE 4 FEUX MODERNE GRISE (TABLE INOX) 27 025,01 

CC-M4211W CUISINIERE 4 FEUX MODERNE BLANCHE (TABLE INOX) 25 875,00 

CC-S4201B CUISINIERE 4Fx STANDARD NOIR SECURISE 21 850,01 

CC-S4201G CUISINIERE 4Fx STANDARD GRISE SECURISE 21 850,01 

CC-S4201W CUISINIERE 4Fx STANDARD BLANCHE SECURISE 21 850,01 

CFE-DV6100B FOUR ENCASTRABLE 61 Lt GAZ-ELEC VERRE NOIR 33 349,99 

CFE-DV6101M FOUR ENCASTRABLE 61 Lt GAZ-ELEC  VERRE MIROIR 35 649,99 

CFE-DV6101W FOUR ENCASTRABLE 61 Lt GAZ-ELEC  VERRE BLANC 34 500,01 

CFE-GV6100B FOUR ENCASTRABLE 61 Lt GAZ-GAZ VERRE NOIR 34 500,01 

CFE-GV6101W FOUR ENCASTRABLE 61 Lt GAZ-GAZ  VERRE BLANC 35 650,00 

CH-E1630B HOTTE 60CM / 300 m³/h   BLANCHE 8 050,01 

CH-E1630N HOTTE 60CM / 300 m³/h  NOIRE 8 050,01 

CH-E1630S HOTTE 60CM / 300 m³/h  INOX 8 625,00 

CH-E2960S HOTTE CHEMINEE 60CM / 950  m³/h / INOX 18 400,00 

CH-E2990S HOTTE CHEMINEE 90CM / 950  m³/h / INOX 19 550,01 

CH-E3960S HOTTE CHEMINEE 60CM / 950  m³/h / INOX 17 250,00 

CH-E3990S HOTTE CHEMINEE 90CM / 950  m³/h / INOX 18 400,00 

CH-E4990B HOTTE CHEMINEE  90CM / 900 m³/h / VERRE NOIR 44 850,00 

CH-F1790S HOTTE CHEMINEE 75cm / 900m³/h / INOX 24 150,00 

CH-N1780B HOTTE CHEMINEE 70Cm VERRE INCURVE / NOIRE 24 150,00 

CH-N1780S HOTTE CHEMINEE 70Cm VERRE INCURVE / INOX 24 725,00 

CLV-EV6120B LAVE VAISSELLE ENCASTRABLE 12 EMPLACEMENTS BLANC 48 300,01 

CLV-EV6120W LAVE VAISSELLE ENCASTRABLE 12 EMPLACEMENTS BLANC 49 450,00 

CVFN-12VT00B LAVE VAISSELLE 12 COUVERTS NOIR 43 700,00 

CVFN-12VT00D LAVE VAISSELLE 12 COUVERTS DARK SILVER 43 700,00 

CVFN-12VT00W LAVE VAISSELLE  12 COUVERTS BLANC 39 100,00 

CVFN-15VT01B LAVE VAISSELLE  15 COUVRTS NOIR 48 300,01 

CVFN-15VT01D LAVE VAISSELLE 15 COUVERTS DARK SILVER 48 300,01 

CVSN-VSC01B LAVE VAISSELE SEMI ENCASTRABLE NOIR 43 700,00 

CVSN-VSC01S LAVE VAISSELE SEMI ENCASTRABLE INOX 43 700,00 

CMT30-F1 MACHINE A LAVER  03KG / SEMI AUTO 5 174,99 

CMT509-F1 MACHINE A LAVER TWIN-TUB 5KG / SEMI AUTO 11 730,00 

CWC1410-LD33B MACHINE A LAVER COMBO D-DRIVE 10,5 KG NOIRE 71 300,00 

CWC1410-LD33G MACHINE A LAVER COMBO D-DRIVE 10,5 KG GRISE 69 000,00 

CWC1410-LD33W MACHINE A LAVER COMBO D-DRIVE 10,5 KG BLANCHE 65 550,00 
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CODE PRODUIT DESIGNATION  PRIX Unitaire TTC 

CWD0703-N1W1 MACHINE A LAVER AUTO-MINI- 03KG BLANCHE 36 800,00 

CWD0806-V12W MACHINE A LAVER AUTO 06KG BLANCHE / 800Tr/min 32 200,00 

CWD1006-M10W MACHINE A LAVER AUTO FRONTAL 06KG BLANCHE 32 199,99 

CWD1006-V10W MACHINE A LAVER AUTO 06KG BLANCHE 32 199,99 

CWD1208-FD63B MACHINE A LAVER AUTO D-DRIVE 08KG NOIRE 50 600,00 

CWD1208-FD63W MACHINE A LAVER AUTO D-DRIVE 08KG BLANCHE 45 999,99 

CWD1408-M10W MACHINE A LAVER AUTO 08KG BLANCHE / 1400Tr/min 37 374,99 

CWD1408-M11B MACHINE A LAVER AUTO 08KG NOIRE / 1400Tr/min 41 400,00 

CWD1408-M11G MACHINE A LAVER AUTO 08KG GRISE / 1400Tr/min 40 250,00 

CWF06-H1SG2 MACHINE A LAVER AUTO TOP 06KG (LAVAGE TIEDE) 21 850,01 

CWF06-MS33W MACHINE A LAVER AUTO TOP 06KG BLANCHE 21 850,01 

CWF08-MS33W MACHINE A LAVER AUTO TOP 08 KG 23 920,00 

CWF12-MS33G MACHINE A LAVER AUTO TOP 12 KG GRISE 37 950,00 

CWF12-MS33W MACHINE A LAVER AUTO TOP 12 KG BLANCHE 35 650,00 

CWS10-P330 MACHINE A LAVER MONO TUBE 10KG 10 235,00 

CWT12-EP26 MACHINE A LAVER TWIN-TUB 12Kg 16 905,01 

CWT12-PB22 MACHINE A LAVER TWINTUBE 12KG 16 905,00 

CWT-8005 MACHINE A LAVER TWIN-TUB 08KG 14 605,00 

CMW-M2005W MICRO ONDE 20 Lt BLANC 8 625,00 

CMW-M2306W MICRO ONDE 23 Lt BLANC 10 350,00 

CBH-R2101 RADIATEUR A BAIN D'HUILE 2100W  11 ELEMENTS 7 245,01 

CBH-R2601 RADIATEUR A BAIN D'HUILE 2600W  13 ELEMENTS 8 280,01 

CRG1000 RADIATEUR A GAZ 10KW NOIR 16 100,00 

CEF6040-G04S TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE 4Fx 60CM GLASS 24 150,00 

CEF6040-S01S TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE 4Fx 60CM INOX 21 850,01 

CEF8650-G03S TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE 5FX 86CM GLASS 31 625,01 

CTE622-V08EB TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE 60Cm 2GAZ/2 INDUCTION 40 250,00 

CTE640-E10GB TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE 60Cm 4GAZ/ VERRE NOIR 18 400,01 

CTE950-V09GB TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE 90Cm 5Fx  VERRE NOIRE 43 125,01 

CTG6040-V05S TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE 4FX60CM VERRE STOPSOL 28 750,01 

CTG6040-V06W TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE 4FX60CM VERRE BLANC 26 450,00 

CTG7050-V07M TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE 5FX 70CM VERRE MIROIR 37 950,00 

BC160 BARBECUE 1600W 4 830,00 

BL170 BOUILLOIRE PLASTIQUE 1,7L 2 300,01 

BL171G BOUILLOIRE PLASTIQUE VERT 1,7L 1 840,00 

BL171O BOUILLOIRE PLASTIQUE ORANGE 1,7L 1 840,00 
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CODE PRODUIT DESIGNATION  PRIX Unitaire TTC 

BL172S BOUILLOIRE EN INOX 1,7L 3 450,00 

CP-U1260C PETRIN  6,5Lt 1200W CREME 12 650,00 

CP-U1260G PETRIN  6,5Lt 1200W GRIS 12 650,00 

CP-U1260N PETRIN  6,5Lt 1200W NOIR 12 650,00 

CP-U1260R PETRIN  6,5Lt 1200W ROUGE 13 225,00 

FT-D2240 FRITEUSE INOX 4 Lt / 2200W 5 174,99 

GP100 GRILLE-PAIN 2 185,00 

GP110S GRILLE-PAIN INOX 02 FENTES  850W 2 990,00 

GR-D1800 GRILLE ELECTRIQUE 1800W 4 485,00 

JC100 JUICER 1 495,00 

JC110 JUICER 10 746,75 

JC115 JUICER JC115 13 161,76 

JC120S JUICER EN INOX 100W 3 335,01 

MC150 MACHINE À CAFÉ 1,5 L 2 530,00 

MC-D1590 MACHINE A CAFE 1,5Lt AVEC AFFICHEUR 2 875,00 

MX100 MIXEUR À MAIN 2 300,00 

MX101G MIXEUR À MAIN VERT  AVEC HACHOIR 2 875,00 

MX101O MIXEUR À MAIN ORANGE  AVEC HACHOIR 2 875,00 

MX-D1062 MIXEUR A MAIN 2 VT 600W 5 174,99 

MX-D1552 MIXEUR PLASTIQUE 1,5Lt  2VT 500W 3 450,00 

MX-D1552S MIXEUR 1,5L / 2VT / 500W 4 025,00 

MX-D4003 BATTEUR ELECTRIQUE INOX  5VT / 400W 2 990,00 

MX-D6002 MIXEUR PLONGEANT INOX  2VT / 600W 3 450,00 

RC100 ROBOT DE CUISINE 6 325,01 

RC150 ROBOT MULTI-FONCTION 15Psc /1000W 9 775,00 

SV100 STATION À VAPEUR 13 800,00 

FR100B FER A REPASSER BLEU 2 530,00 

FR100P FER A REPASSER POURPRE 2 530,00 

TELEVISEURS 

CT-A001B TABLE TV CABINET 02P NOIRE HG 1600*400*480mm 16 675,01 

CT-A001R TABLE TV CABINET 02P BLANCHE/ROUGE HG 1600*400*480 18 400,01 

CT-A001W TABLE TV CABINET 02P BLANCHE HG 1600*400*480mm 17 250,01 

CT-A001Y TABLE TV CABINET 02P BLANCHE/JAUNE HG 1600*400*480 18 400,01 

CT-A002 TABLE TV CABINET 02P BLANCHE/NOIRE HG 1600*400*415 18 975,01 

CT-S001W TABLE TV BLANCHE HG+SUPPORT PIVOTANT 1300*520*1423 23 000,00 

CT-S004 TABLE TV NOIRE HG+SUPPORT PIVOTANT 1400*400*1423 23 575,00 



 

257 
 

CODE PRODUIT DESIGNATION  PRIX Unitaire TTC 

L40A4100 LED 40" FULL HD / TNT / 03HDMI / 01USB 32 200,01 

L43A4400B LED 43"  FULL HD BLANC /TNT/3HDMI/1USB 41 055,01 

L49A4400 LED 49" FULL HD / TNT / 03HDMI / 01USB 48 300,01 

LED32H4000 LED 32"  HD / TNT / 03HDMI / 01USB 23 000,00 

LED32H4600 LED 32"  HD / SMART / 03HDMI / 02USB 25 300,00 

LED40C4500 LED 40" FULL HD / TNT / 03 HDMI / 01 USB 32 200,01 

LED43C6000 LED 43" FULL HD / SMART / TNT 43 700,01 

LED43C6500 LED 43" FULL HD / TNT / 03 HDMI / 01 USB 40 250,00 

LED43U8200 LED 43"   UHD / SMART / ANDEROID / 03HDMI / 03USB 57 500,01 

LED50C6600 LED 50" FULL HD / SMART / TNT/ 02HDMI / 02USB 54 625,00 

LED55C4500 LED 55"  FULL HD / TNT / 03HDMI / 01USB 66 700,00 

LED55C6600 LED 55" FULL HD / SMART / TNT / 02HDMI / 02USB 72 450,01 

LED55U9000 LED 55" UHD CURVED/SMART/ANDEROID/3D/TNT/4HDMI/2US 161 000,00 

LEDN20D50A LED 20" HD / 01 HDMI / 01 USB 11 500,00 

LEDN32D52 LED  32" HD / 2HDMI / 2USB 23 000,00 

LHD32D50 LED 32" HD / TNT / 03 HDMI / 01 USB 23 000,00 

LHD32D50B LED 32" BLANC HD / TNT / 03 HDMI / 01 USB 23 805,00 

LHD32K2206W LED  32" HD / SMART / TNT / 03HDMI /01USB 25 300,00 

LTDN40K220W LED 40" FULL HD / SMART / TNT / 03 HDMI / 01 USB 35 650,01 

LTDN55K720UWT CURVED LED 55" UHD / SMART / TNT / WIFI/4HDMI/3USB 149 500,01 

RECEPTEURS 

CDN-5100CXHD RECEPTEUR SAT  HD / CA /  WIFI / 01USB 4 025,01 

CDN-5600CXHD RECEPTEUR SAT HD / CA /WIFI /2USB 5 175,01 

CDN-6600CXHD-W RS CDN-6600CXHD-W (WIFI) 9 775,00 

CDN-6700CXHD-W RS CDN-6700CXHD-W (WIFI) 4 600,01 

CDN-A620HD REC SAT FULL HD /  ANDROID / LAN / 2USB 13 800,01 

P200HD RECEPTEUR SAT MINI FTA / HD / 2USB 3 450,01 

MULIMEDIA 

ACR601B1 SMARTWATCH CONDOR ACR601, BLANC 9 406,82 

ACR601N1 SMARTWATCH CONDOR ACR601, NOIR 9 406,82 

ACR-603G1 SMARTWATCH CONDOR ACR603, GOLD 17 250,00 

ACR-603N1 SMARTWATCH CONDOR ACR603, BLACK 17 250,00 

AGY602B1 PEDOMETRE CONDOR AGY602, BLANC 3 712,68 

AGY602N1 PEDOMETRE CONDOR AGY602, NOIR 3 712,68 

AGY602O1 PEDOMETRE CONDOR AGY602, ORANGE 3 712,68 

AGY602V1 PEDOMETRE CONDOR AGY602, VIOLET 3 712,68 
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CODE PRODUIT DESIGNATION  PRIX Unitaire TTC 

CSQBTB CASQUE CONDOR CSW-921, BLUETOOTH, BLUE 2 070,00 

CSQBTR CASQUE CONDOR CSW-921, BLUETOOTH, ROUGE 2 070,00 

E02I3-3220CH02RWDVW UNITE CENTRALE CONDOR E102,I3-3220,500GO,2GO,RWD,VGA,WIFI 48 300,01 

KA002U CLAVIER CONDOR MULTIMEDIA, USB 575,01 

LCL501AI3-5010UCH04 MICRO PORTABLE CONDOR NOMAD N15,I3-5010U,4GO,500GO,RWD 54 452,72 

MCC1B1 MINI CONTROLEUR CONDOR MCC1 BLANC 287,51 

MCC1N1 MINI CONTROLEUR CONDOR MCC1, NOIR 287,51 

MEW190D01 MONITEUR CONDOR LED 19",VGA,DVI,16:9 11 357,49 

MEWAOC22 MONITEUR CONDOR LED 22'',AOC 14 079,04 

MIRACAST DONGLE HDMI DONGLE HDMI 3 659,09 

PAM-412B1 SMARTPHONE CONDOR G2S, BLANC 8 395,01 

PAM-412N1 SMARTPHONE CONDOR G2S, NOIR 8 395,01 

PAM412-POCHB1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR G2S, BLANC 287,51 

PAM412-POCHC2 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR G2S, CREME 287,51 

PAM412-POCHN1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR G2S, NOIR 287,51 

PFS-204B1 TELEPHONE CONDOR F-TOUCH, BLANC 4 485,01 

PFS-204N1 TELEPHONE CONDOR F-TOUCH, NOIR 4 485,01 

PFS-205B1 FEATURE EPHONE CONDOR F4, BLANC 2 875,00 

PFS-205G2 FEATURE PHONE CONDOR F4, GRIS 2 875,00 

PFS-205N1 FEATURE PHONE CONDOR F4, NOIR 2 875,00 

PGN-202N1 TELEPHONE CONDOR F2,NOIR 5 404,99 

PGN409-POCH POCHETTE SMARTPHONE CONDOR PLUME P4 230,00 

PGN-410N1 SMARTPHONE CONDOR UNIQUE U1, NOIR 55 085,00 

PGN-506B1 SMARTPHONE CONDOR C7,BLANC 26 450,00 

PGN-506B2 SMARTPHONE CONDOR C7,BLEU 26 450,00 

PGN506-POCH POCHETTE SMARTPHONE CONDOR C7 517,51 

PGN-507PB1 SMARTPHONE CONDOR ALLURE A9,BLANC 29 210,01 

PGN-507PN1 SMARTPHONE CONDOR ALLURE A9,NOIR 29 210,01 

PGN513-POCHB1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR G4, BLANC 287,51 

PGN513-POCHC1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR G4, CREME 287,51 

PGN513-POCHN1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR G4, NOIR 287,51 

PGN-514B1 SMARTPHONE CONDOR PLUME P7,BLEU 26 335,00 

PGN-514G1 SMARTPHONE CONDOR PLUME P7,GRIS 26 335,00 
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PGN-517N1 SMARTPHONE CONDOR P6, NOIR 16 560,00 

PGN517-POCHB1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR P6, BLANC 345,01 

PGN517-POCHC2 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR P6, CREME 345,01 

PGN-514G2 SMARTPHONE CONDOR PLUME P7,GOLD 26 335,00 

PGN-516B1 SMARTPHONE CONDOR PLUME P5,BLANC 21 735,01 

PGN-516N1 SMARTPHONE CONDOR PLUME P5,NOIR 21 735,01 

PGN517-POCHN1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR P6, NOIR 345,01 

PGN-518B1 SMARTPHONE CONDOR P6 PRO, BLANC 21 273,97 

PGN-518G1 SMARTPHONE CONDOR P6 PRO, GOLD 21 273,97 

PGN-518G2 SMARTPHONE CONDOR P6 PRO, GRIS 21 273,97 

PGN-518N1 SMARTPHONE CONDOR P6 PRO, NOIR 21 273,97 

PGN518-POCHB1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR P6 PRO, BLANC 345,01 

PGN518-POCHB2 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR P6 PRO, BLEU 345,01 

PGN518-POCHC2 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR P6 PRO, CREME 345,01 

PGN518-POCHN1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR P6 PRO, NOIR 345,01 

PGN-521B1 SMARTPHONE CONDOR G4 PLUS,WHITE 11 500,00 

PGN-521G1 SMARTPHONE CONDOR G4PLUS,GOLDEN 11 500,00 

PGN-521J1 SMARTPHONE CONDOR G4 PLUS, YELLOW 11 500,00 

PGN-521N1 SMARTPHONE CONDOR G4 PLUS, BLACK 11 500,00 

PGN521-POCHB1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR G4 PLUS, BLANC 287,51 

PGN521-POCHB2 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR G4 PLUS, BLEU 287,51 

PGN521-POCHG1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR G4 PLUS, GOLD 287,51 

PGN521-POCHJ1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR G4 PLUS, JAUNE 287,51 

PGN521-POCHN1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR G4 PLUS, NOIR 287,51 

PGN521-POCHR1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR G4 PLUS, ROUGE 287,51 

PGN-605B1 SMARTPHONE CONDOR PLUME P8,BLANC 28 750,01 

PGN-605B2 SMARTPHONE CONDOR PLUME P8, BLEU 28 750,01 

PGN-605G1 SMARTPHONE CONDOR PLUME P8,GOLD 28 750,01 

PGN-606B1 SMARTPHONE CONDOR ALLURE A55,BLANC 41 285,00 
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CODE PRODUIT DESIGNATION  PRIX Unitaire TTC 

PGN-606N1 SMARTPHONE CONDOR ALLURE A55,NOIR 41 285,00 

PGN-607G1 SMARTPHONE CONDOR ALLURE A100,GOLD 65 435,00 

PGN-608G1 SMARTPHONE CONDOR A55 SLIM, GOLD 36 800,00 

PGN-608G2 SMARTPHONE CONDOR A55 SLIM, GRIS 36 800,00 

PHQ-519B1 SMARTPHONE CONDOR G4S, BLANC 9 775,00 

PHQ-519G1 SMARTPHONE CONDOR G4S, GOLD 9 775,00 

PHQ519-POCHB1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR G4S, WHITE 287,51 

PHQ519-POCHC1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR G4S, CREME 287,51 

PHQ519-POCHN1 POCHETTE SMARTPHONE CONDOR G4S, NOIR 287,51 

SA003U SOURIS CONDOR STANDARD USB 299,00 

TCV703G-POCHE POCHETTE ANTI-CHOC TABLETTE CONDOR TCV-703G, POUR ENFANTS 1 497,30 

TFX-712GB2 TABLETTE CONDOR TFX-712G BLEU 12 075,00 

TFX-712GG1 TABLETTE CONDOR TFX-712G GOLD 12 075,00 

TFX-712GG2 TABLETTE CONDOR TFX-712G GRIS 12 075,00 

TGW-706QB1 TABLETTE CONDOR 7", BLUE,1GO/8GO,0.3/2.0 MP 8 280,01 

TGW-706QN1 TABLETTE CONDOR 7",NOIR,1GO/8GO,0.3/2.0 MP 8 280,01 

TGW-706QR1 TABLETTE CONDOR 7",ROUGE,1GO/8GO,0.3/2.0 MP 8 280,01 

TGW-706QV1 TABLETTE CONDOR 7",VERT,1GO/8GO,0.3/2.0 MP 8 280,01 

TGW-801LG1 
TABLETTE CONDOR 8" GOLD 4G/LTE 1G/8G CAMERA 2MP,5MP 
5000MAH 

18 975,01 

TGW-801LG2 
TABLETTE CONDOR 8" GRIS 4G/LTE 1G/8G CAMERA 2MP,5MP 
5000MAH 

18 975,01 

TGW-801LR1 
TABLETTE CONDOR 8" ROSE 4G/LTE 1G/8G CAMERA 2MP,5MP 
5000MAH 

18 975,01 

TRA-901G32B TABLETTE CONDOR 8,9", NOIR, INTEL Z2580,2GO/32G,2.0/5.0 MP 23 000,00 

TRA-901G32W TABLETTE CONDOR 8,9",BLANC, INTEL Z2580,2GO/32G,2.0/5.0 MP 23 000,00 

 

 
Le Fournisseur 
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 موضوع المقابلة:

في بلوغ مستويات سمحت لها بتصدير منتجاتها نحو الخارج من خالل  Condor تجربة شركة  بهدف القيام بدراسة
 ؛التزامها بالمسؤولية االجتماعية اتجاه اصحاب المصالح

تخص نرجو ونتمنى من سيادتكم المحترمة التفضل باإلجابة على مجموعة األسئلة التي تتضمنها إستمارة المقابلة والتي 
 الجانب التطبيقي لألطروحة؛

 كما نحيط سيادتكم علما أن اإلجابات والمعطيات التي سنتحصل عليها ال تستعمل إال ألغراض البحث العلمي.

 
 

 

 



 

276 
 

 األسئلة:

 ؟ Condorماهي أهم العالمات المنافسة لشركة -1

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

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

 ؟ Condorميز المزيج التسويقي المعتمد من قبل شركة بما يت-2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

في نجاح المزيج  Condorساهمت برامج المسؤلية االجتماعية المعتمدة من قبل شركة  هل-3
 التسويقي المعتمد" وكيف ذلك؟

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

على المستوى المحلي؟  Condorهل كان لبرامج المسؤولية االجتماعية اثر في نجاح وتفوق شركة -4
 وكيف ذلك؟

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

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

اه اصحاب المصالح في بلوغ ببرامج المسؤولية االجتماعية اتج Condor هل ساهم التزام شركة -5
 للمسؤولية االجتماعية؟ ISO 26000مستوى القيام بعملية التصدير؟ خاصة بعد حصولها على شهادة 

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

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

 



 

 

 

 الملخص
 



 الملخص: 

طرح موضوع المسؤولية اإلجتماعية للمنظمات إتجاه أصحاب المصالح كإستراتيجية إدارية لدعم تنافسية منظمات األعمال في المدى إن الهدف من ىذه الدراسة ىو       
ينها من بلوغ مستويات وإمكانيات تسمح لها بتصدير منتجاتها إلى الخارج، خاصة المنظمات الجزائرية وذلك بالنظر الطويل من خالل مساىمتها في تحسين أدائها وتمك

ات ضرورة ملحة في إطار إلى تلك الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لترقية ىذا النوع من الصادرات بعدما أصبح  تصدير المنظمة الجزائرية خارج المحروق
وذلك إنطالقا من ذلك التأثير اإليجابي لبرامج المسؤولية اإلجتماعية على العملية   ف اإلقتصادية الراىنة، إضافة إلى طبيعة اإلقتصاد الجزائري المتميز باإلنفتاح،الظرو 

متطلبات التصدير. وىذا ما  التسويقية في المنظمات إلرتباط نجاحها بتحقيق الريادة على المستوى المحلي حيث يعتبر ىذا األخير األساس الذي من خاللو تبلغ المنظمة
في بلوغ مستويات أداء وإمكانيات   للصناعات اإللكترونية والكهرومنزلية Condorالعية لتجربة إحدى الشركات الجزائرية وىي شركة  تبين من خالل الدراسة اإلستط

 سمحت لها بتصدير منتجاتها إلى الخارج وذلك من خالل إلتزامها بالمسؤولية اإلجتماعية إتجاه أصحاب المصالح وذلك على المدى الطويل.

توعية و التحسيس باألىمية اإلستراتيجية إلدراج وممارسة المسؤولية اإلجتماعية  إتجاه أصحاب لالهادفة لو  المقترحة من المواضيعه الدراسة في األخير بجملة لتنتهي ىذ    
السلطات العمومية أي الحكومة الجزائرية،  المصالح بالشكل الصحيح والمعايير الدولية و العمل على نشر ثقافتها في المنظمات الجزائرية والتي تدخل ضمن مهام كل من

 وسائل اإلعالم إضافة إلى مراكز البحوث والجامعات ومسييري منظمات األعمال في حد ذاتهم.

 الكلمات المفتاحية:

 منظمات األعمال الجزائرية )خارج المحروقات(. التصدير، الميزة التنافسية،متطلبات  جتماعية،المسؤولية اإل 

Summary : 

The main objective of this study is to raise the issue of social responsibilities towards the 

organizations as a management strategy to support the competitiveness of business organizations 

in the long run by contributing to improving their performance and enabling them to reach levels 

and possibilities that allow them to export their products, especially Algerian organizations. In 

view of the efforts made by the public authorities to promote this type of exports, since the export 

of the Algerian Organization outside the hydrocarbons is an urgent necessity in the context of the 

current economic conditions, In addition to the nature of the Algerian economy which is 

characterized by openness and that is starting by the positive impact of social responsibility 

programs on the marketing process in organizations to link their success to leadership at the local 

level , in which it is the basis for the organization’s export requirements. This is evidenced by the 

exploratory study of the experience of one of the Algerian companies Condor for the electronic 

and electrical industries in achieving the levels of performance and possibilities that allowed them 

to export their products abroad through their commitment to social responsibility and the 

direction of stakeholders in the long term. 

This study finished with a number of  suggestions aimed at raising awareness of the strategic 

importance of the inclusion and practice of social responsibility towards the stakeholders in the 

right manner and in international standards and working to spread their culture in the Algerian 

organizations which fall within the functions of the public authorities « The Algerian  

government » 

Key Words :   

Social responsibility, Export requirements, Competitive advantage, Algerian business 

organizations (outside hydrocarbons).  
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