وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة امحمد بوقرة
كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

مسطرة أشغال الممتقى الوطني حول

المسؤولية االجتماعية وفرص تحقيق التنمية المستدامة
يومي  61و 61جوان 9162

رئيس الممتقى  :الدكتور الطيف عبد الكريم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة امحمد بوقرة

كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير

ينظم قسم عموم التسيير
فرقة التكوين في الدكتوراه ل م د تخصص
إدارة أعمال

بالتعاون مع
مخبر بحث مستقبل االقتصاد
الجزائري خارج المحروقاتAEAHH
الممتقى العممي الوطني تحت عنوان

المسؤولية االجتماعية وفرص تحقيق التنمية
المستدامة

 -أوكيل اربح

أ محاضر أ

جامعة البويرة

 -بمحواجب هند

أ محاضر أ

جامعة الجزائر

 -الطيف عبد الكريم أ محاضر أ

جامعة بومرداس

 -دربان احمد

أ محاضر أ

جامعة بومرداس

 -مقدود وهيبة

أ محاضر أ
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 -تواتي ادريس

أ محاضر أ
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 -شيقارة هجيرة

أ محاضر أ
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 -بوستة محمد
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 -يحياوي محمد
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جامعة بومرداس
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 -بجاوية سهام
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 -بوساق كريمة

جامعة بومرداس

 -سالم سميمة
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الهيئات المشرفة عمى الممتقى
الرئيس الشرفي لمممتقى

عميدة الكمية

أ .د /يحياوي نصيرة

رئيس المجنة العممية لميوم الممتقى
أ .د /حوشين كمال
أعضاء المجنة العممية
 مغاري عبد الرحمانأ ت العالي

جامعة بومرداس

 -أوسرير منور

 -بموناس عبد اهلل أ ت العالي

جامعة بومرداس

 -حوشين كمال

أ ت العالي

جامعة بومرداس

 -شعباني مجيد

أ ت العالي

جامعة بومرداس

 -شيخي بالل

أ ت العالي

جامعة بومرداس

 -عدمان مريزق

أ ت العالي

المدرسة العميا

 -غردي محمد

أ ت العالي
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 -شويح محمد

أ محاضر أ

جامعة البميدة2

 -بوشامة مصطفى أ محاضر أ

جامعة البميدة2

أ محاضر أ

جامعة ميمة

 -بو بكر بوسالم

 -حميدي عبد الر ازق

أ محاضر أ

جامعة البويرة

في ظل التغيرات المتسارعة والتحديات التي يعرفيا االقتصاد العالمي ،المرتبطة أساسا بتزايد
الحاجات اإلنسانية من السمع والخدمات من جية وتناقص الموارد الطبيعية الداخمة في عممية
انتاجيا من جية أخرى ،أصبح لزاما عمى المؤسسات االقتصادية باعتبارىا المحرك والمساىم
األساسي في النشاط االقتصادي وخمق الثروة؛ إعادة التفكير في فكرة تعظيم األرباح وضمان
استم ارريتيا التي ترتبط في جزء كبير منيا؛ بضرورة تبني استراتيجيات وسياسات تنموية
تضمن تحقيق رفاىية الفرد من جية والمحافظة عمى استدامة الموارد الطبيعية وعناصر
اإلنتاج من جية أخرى ،وعميو ال بد من تحمل المؤسسة لمسؤولياتيا االقتصادية واالجتماعية
والقانونية والبيئية بما يضمن تدفق األرباح والمحافظة عمى حقوق األجيال الالحقة في الموارد
الطبيعية ضمن مفيوم التنمية المستدامة.
ضمن ىذا السياق ،فإن لممؤسسات الجزائرية انطالقا من واجباتيا في تحقيق األىداف
االقتصادية واالجتماعية ،دور أساسي في تحقيق متطمبات التنمية المستدامة من خالل تبني
مفيوم المسؤولية االجتماعية الذي يقوم عمى خدمة مصالح المجتمع والبيئة التي تنشط فييا
من خالل القيام بدورىا االقتصادي وتحمل مسؤولياتيا األخالقية والقانونية اتجاه البيئة الذي
تنشط فيو ومراعاة توافق أنشطتيا مع معايير المحافظة عمى صحة وسالمة الفرد والمجتمع.
إشكالية الممتقى :كيف يمكن لممسؤولية االجتماعية أن تساهم في تحقيق التنمية
المستدامة؟

المحور األول :اإلطار النظري لممسؤولية االجتماعية
 البعد االقتصادي لممسؤولية االجتماعية. البعد القانوني لممسؤولية االجتماعية. البعد األخالقي واإلنساني لممسؤولية االجتماعية. المسؤولية االجتماعية وعالقتيا بالحوكمة. المسؤولية االجتماعية والثقافة التنظيمية لممؤسسة.المحور الثاني :المسؤولية االجتماعية واالقتصاد األخضر
 المسؤولية االجتماعية والطاقة النظيفة. المسؤولية االجتماعية وحماية المستيمك. المسؤولية االجتماعية وحماية البيئة. المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة.المحور الثالث :واقع المسؤولية االجتماعية
في المؤسسات الجزائرية

 -عرض نماذج لتجارب رائدة.
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مسطرة الملتقى الوطني حول المسؤولية االجتماعية وفرص تحقيق التنمية المستدامة
 61/61جوان 9162

االقتصاد األخضر كمفهوم لتكريس البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصناعية  -دراسة حالة شركة سوناطراك  -ص
الطيف عبد الكريم أستاذ محاضر أ جامعة بومرداس
بن يخلف كمال أستاذ محاضر ب جامعة بومرداس
كوراد فاطيمة جامعة البليدة 2

الملخص
هتدف الدراسة إذل زلوللة العرفف لى أعلةة تبٍت ادلؤسسوت الصنولةة دلفهوم لمنهج االقعصود األخضف ،كأحد أىم رلوالت االسعثمور اليت تفتبط بعحقةق أىدافهو لأىداف
العنمةة ادلسعدامة لى ادلدى الطويل ،ضمن أبرود تكفيس حتول االقعصود الرودلي من االقعصود اخلطي ضلو االقعصود الدائفي.
إن لىمؤسسوت الصنولةة انطالقو من طبةرة نشوطهو لدلرىو احملوري يف خىق الثفلة لزيودة القةمة لتأثَتىو ادلبوشف يف النشوط االقعصودي لاالجعمولي لالبةئة احملةطة هبو من
خالل مو توففه من سىع لخدموت ،ذلو دلر أسوسي يف جتسةد معطىبوت االقعصود األخضف من خالل تبٍت مفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة انطالقو من القةوم بدلرىو اجتوه البةئة
اليت تنشط فةهو لمفالوت انسجوم أنشطعهو للمىةوهتو اإلنعوجةة مع مرويَت احملوفظة لى البةئة لصحة لسالمة الففد.
الكلمات الدالة :ادلؤسسوت الصنولةة ،ادلسؤللةة االجعمولةة ،االقعصود األخضف ،العنمةة ادلسعدامة ،البةئة ،ادلسعهىك.
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المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال الحديثة مع اإلشارة إلى واقع ذلك في منظمات األعمال الجزائرية
الدكتور /بودور شوريب

الدكتور  /تواتي إدريس

أستاذ محاضر أ جامعة بومرداس

أستاذ محاضر أ جامعة بومرداس

الملخص
ترد ادلسؤللةة االجعمولةة دلؤسسوت األلمول من معطىبوت اجملعمروت الةوم؛ لىي تفتبط جبمىة من ادلواصفوت اليت غلب أن تعحى هبو ىذه
ادلؤسسوت؛ ذالك أن حتمل ىذه ادلسؤللةة ػلقق مجىة من ادلزايو لادلنوفع دلؤسسوت األلمول للىمجعمع ككل؛ فهي مطىب أخالقي لاجعمولي؛
لشفط لعحقةق العنمةة يف أبرودىو ادلخعىفة؛ غَت أن حتديد مفهومهو لتوحةده لضبط مرويَت شلورسعو يرد من الرنوصف الصربة العحقةق؛ اللعبورىو
مفهوم مرقد لمفكب غلمع بُت البرد األخالقي لاالجعمولي لبُت البرد الطولي (اخلَتي) لاإللزامي؛ لىو مو يدفع إذل العسوؤل حول كةفةة ؽلكن
حتقةق ىذه ادلمورسة يف منظموت األلمول لمو ىو لاقع ذلك يف منظموت األلمول اجلزائفية؟ ذلك مو سنرمل لى البحث فةو من خالل ىذه
الدراسة.
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المسؤولية االجتماعية للرركات وأررىا في حماية المستهلك
الدكتور احمد دربان أستاذ محاظر – أ – جامعة بومرداس
نبيل بوساق طالب دكتوراه جامعة الجزائر 1-

الملخص
لفف نشوط منظموت األلمول لدة تغَتات جوىفية لربت دلرا كبَتا يف تغةَت النظفة السوبقة ألىداف ادلنظموت ل ال سةمو برد
اخلمسةنوت ،حةث توجب لى ىذه األخَتة االلعزام ادلسعمف بولرمل بشكل أخالقي لحتقةق الرديد من األىداف االجعمولةة ليف مقدمعهو حتسُت
نولةة السىع لاخلدموت ادلقدمة لىمجعمع مع احملوفظة لى البةئة لاالسعخدام األمثل لىموارد الطبةرة لمصودر الطوقة ،لكذا توفَت ففص لمل
معسولية ألففاد اجملعمع ،لالسري ضلو تىبةة احعةوجوت ادلسعهىك لىذا مو أطىق لىةو ادلسؤللةة االجعمولةة لىمنظموت فنجم لن ذلك ظهور حفكة
محوية ادلسعهىك .للىةو جوءت ىذه الورقة البحثةة لنسعرفض فةهو ادلسؤللةة االجعمولةة لمدى مسوعلعهو لترزيزىو حلموية ادلسعهىك اليت يفًتض ان
تكون لىةهو الشفكوت يف ترومىهو مع ادلسعهىك.
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دور القطاع الخاص في ترسيخ مبادئ وممارسات المسؤولية االجتماعية في الجزائر
د.نصيرة يحياوي أستاذة التعليم العالي جامعة بومرداس

د.م ـ ـ ــرا د مهدي أستاذ محاضر – ب -جامعة –تبسة-

الملخص
يسر القطوع اخلوص يف اجلزائف مواكبة العطورات الرودلةة احلوصىة فةمو ؼلص ادلسؤللةة االجعمولةة من خالل مشوركعو يف العنمةة االقعصودية
لاالجعمولةة لادلسعدامة ،إال أنو ال يزال برةد كل البرد لن مسعوى حتمل ادلسؤللةة االجعمولةة ،لذلك حلداثة ظهوره حةث أنو دل يكن للةد بةئعو
بل نعوج ضغوطوت الصندلق النقد الدلرل برد اطلفوض أسرور البًتلل للقوع اجلزائف يف أزمة اقعصودية حودة ،لمرظم مؤسسوت القطوع اخلوص يف
اجلزائف ىي مؤسسوت صغَتة لمعوسطة لبولعورل قدرهتو لى حتمل ادلسؤللةة االجعمولةة ضرةفة ،لغةوب الولي لدى أصحوب ىذه ادلؤسسوت
بأعلةة لضفلرة االىعموم هبو رغم ادلبودرات لالربامج اليت هتعم بودلسؤللةة االجعمولةة داخل ىذه ادلؤسسوت .لأىم نعةجة ؽلكن العوصل إلةهو ىو أن
القطوع اخلوص يف اجلزائف دل يفق إذل مسعوى ادلسؤللةة ادلفجوة منو ،لدل يسوىم يف رفع مسعوى النمو االقعصودي لمكوفحة البطولة لزيودة نسبة
العشغةل .ليبق برةد كل البرد لمو حققو أتفابو يف البىدان ادلعقدمة .
الكىموت ادلفعوحةة :القطوع اخلوص ،ادلسؤللةة االجعمولةة.
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نطاق المسؤولية االجتماعية لرركات القطاع الخاص في الدول العربية وأىمية الحوكمة في تعزيزىا
بالل شيخي أستاذ التعليم العالي
سامية فقير أستاذة محاضرة أ

جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس
جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس

عبد الرحمان مغاري أستاذ التعليم العالي جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس

الملخص
سةعم من خالل ىذه الورقة البحثةة العطفق إذل العرفيف مبفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة يف كوهنو لبورة لن العزام الشفكوت جتوه اجملعمروت
الرومىة فةهو بودلسوعلة يف حتقةق العنمةة يف إطور رلوالت لديدة تقع حتت أبرود ادلسؤللةة االجعمولةة اليت تعحمىهو ادلؤسسوت جتوه اجملعمع ،لاليت
تعمثل يف مخسة أشكول ( البرد االقعصودي ،البرد القونوين ،البرد األخالقي ،البرد اإلنسوين لالبرد البةئي) .كمو سةعم العطفق إذل حتديد نطوق
ادلسؤللةة االجعمولةة لشفكوت القطوع اخلوص يف الدلل الرفبةة ،حةث أن الرديد من ىذه الشفكوت تعصفف مع مفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة لى
أهنو فرولةوت دلمورسة الرالقوت الرومة للعولةد صورة إلالمةة تسويقةة إغلوبةة لفورية لدى البةئة االجعمولةة اليت ترمل فةهو الشفكة من جهة ،لمن
جهة أخفى نىعمس ضرف دلر منظموت اجملعمع ادلدين يف دلم ادلسؤللةة االجعمولةة لشفكوت القطوع اخلوص ،لالذي بدلره يشكل حدا من حدلد
ادلسؤللةة االجعمولةة يف ىذه الدلل مو ؽلنرهو من الوصول إذل مو لصىت إلةو الدلل الكربى يف ىذا اجملول.
كمو سةعم أيضو تنولل أيضو لالقة احلوكمة بودلسؤللةة االجعمولةة لأعلةة تفرةل دلر احلوكمة يف شفكوت القطوع اخلوص يف الدلل الرفبةة
من أجل ادلسوعلة يف تفرةل دلر ادلسؤللةة االجعمولةة فةهو ،للكن قبل ذلك سةعم العرفيف ألال مبفهوم حوكمة الشفكوت يف كوهنو لبورة لن رلمولة
من القوانُت لادلرويَت اليت حتدد الرالقة بُت إدارة الشفكة من نوحةة لمحىة األسهم لأصحوب ادلصوحل أل األطفاف ادلفتبطة بولشفكة (محىة السندات،
ادلوردين ،الرمول ،الدائنُت...اخل) من نوحةة أخفى مبو ػلوفظ لى حقوق كل من ىذه األطفاف ،لذلك بإتبوع رلمولة من القوالد السىةمة .حةث
ترمل احلوكمة اجلةدة لالفشةدة يف الشفكوت لى حتقةق رلمولة من القةم اجملعمرةة اليت ترود بولنفع لى الشفكوت ألال لاجملعمع ككل ثونةو .ىذا مو
يبُت لجود لالقة بُت كل من مفهوم احلوكمة لمفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة ،حةث أن ادلسؤللةة االجعمولةة تدخل ضمن ادلبودئ اليت تبٌت لىةهو
احلوكمة ،فودلسؤللةة االجعمولةة أحد أىم ركوئز حوكمة الشفكوت يف إدارة ادلخوطف ،الفقوبة لادلسوءلة لالسىوك األخالقي ،كمو أن احلوكمة ترمل
لى ضمون ادلسؤللةة االجعمولةة من خالل االلعزام بوألخالقةوت احلمةدة ،بقوالد السىوك ادلهٍت ،العوازن يف حتقةق مصوحل األطفاف ادلفتبطة
بولشفكة ،لالقةوم بودلسؤللةة االجعمولةة لاحلفوظ لى بةئة نظةفة  .فواللعزام مببودئ احلوكمة الفشةدة ؽلثل مكسبو لكوفة األطفاف ذات الصىة
بشفكوت القطوع اخلوص لاليت دتثل رلوالت أل أطفاف ادلسؤللةة االجعمولةة.
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حوكمة الرركات المسؤولة اجتماعيا
مجيد شعباني أستاذ التعليم العالي جامعة بومرداس
د .سعيدة تلخوخ جامعة بومرداس
الملخص
هتدف ىذه الورقة البحثةة اذل ابفاز أعلةة ادلسؤللةة االجعمولةة يف تفرةل حوكمة الشفكوت ،من خالل تقدمي االطور ادلفوىةمي لكل منهمو ،حةث
شهدت الشفكوت تطورات سفيرة يف بةئة دينومةكةة ،ففكفة الًتكةز لى ترظةم الفبح لحتقةق أىداف أصحوب رؤلس االموال دل ترد مقبولة لىعربَت
لن اسعجوبة مسَتي الشفكوت دلسؤللةعهم االجعمولةة اليت ترٍت االلعزام االجعمولي لادلسوءلة االجعمولةة مو يؤدي اذل حتسُت أداء الشفكوت للىةو
أصبحت ادلسؤللةة االجعمولةة تشكل ركةزة أسوسةة من الفكوئز اليت تبٌت لىةهو حوكمة الشفكوت ،كمو ترمل احلوكمة لى ضمون القةوم بودلسؤللةة
االجعمولةة لترزيزىو داخل الشفكوت  ،لىذا ال يعأت إال بولعطبةق اجلةد دلبودئ احلوكمة يف مجةع ادلمورسوت االدارية يف الشفكوت اليت أصبحت
مطولبة بعطبةق احلوكمة من اجل حتقةق ادلسؤللةة االجعمولةة جتوه اصحوب ادلصوحل لبولعورل االلعزام بودلسؤللةة االجعمولةة جتوه اجملعمع إذ ترعرب
حوكمة الشفكوت صورة لعطبةق ادلسؤللةة االجعمولةة.
الكلمات الدالة :ادلسؤللةة االجعمولةة ،حوكمة الشفكوت.

6

مسطرة الملتقى الوطني حول المسؤولية االجتماعية وفرص تحقيق التنمية المستدامة
 61/61جوان 9162

اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية من منظور محاسبي
سايـج فايز أستاذ محاضر قسم أ جامعة بومرداس
بوزيدة حميد أستاذ التعليم العالي جامعة بومرداس

الملخص
نظفا لزيودة االىعموم مبوضوع ادلسؤللةة االجعمولةة لدى ادلؤسسوت الكربى لاجملعمع ادلدين ،فقد أللت ذلو زلوسبة خوصة موسومة بوحملوسبة لى
ادلسؤللةة االجعمولةة ،لاليت ذلو ففضةوت لمبودئ خوصة ،كمو ذلو لديد العقوريف الواجبة االفصوح لنهو ،حةث هتعم ادلداخىة برفض ادلفوىةم النظفية
لإلفصوح لن زلوسبة ادلسؤللةة االجعمولةة.
الكلمات الدالة :االفصوح ،زلوسبة ادلسؤللةة االجعمولةة ،االداء االجعمولي.
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الحوكمة ودورىا في تحسين المسؤولية االجتماعية داخل المؤسسات
عقون سعاد أستاذ محاضر أ جامعة بومرداس
روزة عقري طالبة دكتوراه جامعة البويرة

الملخص
تسر ىذه الدراسة إذل مرففة الدلر الذي تىربو احلوكمة يف حتسُت ادلسؤللةة االجعمولةة داخل ادلؤسسوت ،لذلك من خالل إظهور االطور
العصورى دلفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة لحوكمة الشفكوت لتبةون الرالقة اليت تفبط بةنهمو لحتديد أبرود ادلسؤللةة االجعمولةة .حبةث دل يقعصف ىدف
ادلؤسسة يف حتقةق الفبح فقط بل تردى ذلك لالىعموم بوجلوانب االجعمولةة خلدمة اجملعمع ،لذلذا ارتبط مفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة لىمؤسسوت
حبوكمة الشفكوت من خالل نظفية أصحوب ادلصىحة.
الكلمات المفتاحية :حوكمة الشفكوت ،ادلسؤللةة االجعمولةة ،نظفية أصحوب ادلصىحة.
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اشكالية تبني أبعاد المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
غزيباون علي أستاذ محاضر أ جامعة "آكلي محند أولحاج" بالبويرة.

الملخص
يعردى دلر ادلؤسسة يف اجملعمع اجلونب االقعصودي لةشمل اجلونب االجعمولي لالبةئي ينوقش مفهوم ادلسؤللةة لاالجعمولةة موقع ادلؤسسة يف
اجملعمع ،لمسوعلعهو يف حتسُت ادلرةشة فةو ،أين دتنح لىمؤسسة ففصة اخلفلج من النظفة االقعصودية الضةقة اليت حكمت ادلؤسسة منذ
Friedmanإذل غوية  ، Jensenلحصفت ىدف ادلؤسسة يف نظفة لحةدة لىي ترظةم الفبح ،لاليت كونت من تبروهتو آثورا سىبةة بةئةة
لاجعمولةة .حةث دتنح ادلسؤللةة االجعمولةة شفلةة لىمؤسسة ،لترزز النقوش حول دلر ىذه األخَتة يف اجملعمع :تبىور ت ادلسؤللةة لاالجعمولةة
رلمولة من العحديوت بغض النظف لن مدى صحة قوالد تأسةسهو لىذا يرزز شفلةعهو.
لشلو ال شك فةو أن تطبةق ادلؤسسوت الصغَتة لادلعوسطة لىمسؤللةة االجعمولةة مبفهومهو الشومل يرود بودلنفرة جلمةع أصحوب ادلصوحل ادلشوركة يف
البةئةة الداخىةة ل اخلورجةة لىرمل ،فمفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة جوء لةرزز دلر لمكونة ادلنظموت ،لةس فقط ككةون اقعصودي ،لإظلو أيضو ككةون
اجعمولي يسوىم يف حتمل ادلسؤللةة النومجة لن أثف النشوطوت اليت تقوم هبو لى احملةط ،لعصبح بذلك لمىةوهتو منسجمة مع منوفع مجةع األطفاف
ذات الرالقة هبو .فهو مفهوم خفج من كونو شلورسوت طولةة اخعةورية ،إذل شلورسوت إجبورية أصبحت دتثل مصدرا لعحقةق العمةز لالفيودة لزيودة
القدرة العنوفسةة ،لتدلةم اسعمفارية ادلؤسسة.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة ،أصحوب ادلصىحة ،األداء االجعمولي ،ادلؤسسوت الصغَتة لادلعوسطة.
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Plaidoyer pour un développement durable et une responsabilité sociale des entreprises (RSE) en
Algérie
LAZREG Mohammed
Maitre de conférences A
Université de Sidi bel abbes
GODIH Djamel torqui
Maitre de conférences A
Université de Mostaganem

Résumé : Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. La responsabilité sociale des
entreprises ou responsabilité sociétale des entreprises regroupe l’ensemble des pratiques mises en place
par les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable. L’entreprise
algérienne devra développer en son sein une culture afférente à la responsabilité sociale et au
développement durable.
Deux principaux objectifs caractérisent notre modeste communication :
 Le premier objectif a trait d’une manière générale à la revue de la littérature sur le concept du
développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises.
 Le deuxième objectif situe les leviers fondamentaux à mettre en œuvre pour un développement
durable et une responsabilité sociale des entreprises en Algérie.
Mots clés : Entreprise ; Développement durable ; Responsabilité sociale des entreprises ; Leviers
fondamentaux ; Normes internationales.
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المسؤولية االجتماعية مدخل لمساىمة المؤسسة االقتصادية
في تحقيق التنمية المستدامة

أ/فضيلة سيساوي جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل
ط د /وافية عنصل جامعة محمد الصديق بن يحي
جيجل

الملخص
ترددت لجتولزت اىعموموت لأىداف مؤسسوت األلمول ادلروصفة رلفد حتقةقهو دلردالت لىةو من األربوح يف صورة فوئض يف اإلنعوج ،تكديس
لىثفلة لرأس ادلول بولًتكةز لى لنصفية الرمل إذل العبورات أخفى ألطت من خالذلو أعلةة لىبرد الرالئقي لالرالقوت االجعمولةة كدافع لزلفز آخف
لبطفيقة مغويفة لعحقةق ذات الغفض(مسعويوت لىةو من األربوح.)...لمنهو إذل العبورات أخفى أكثف لمقو لللةو لإدراكو جلوانب ففضت نفسهو يف
لالقعهو ادلؤثفة لادلعأثفة بولنسق ادلؤسسويت ىي ذات صىة لثةق ة مبوضوع العنمةة ادلسعدامة كضفلرة لحعمةة رلعمرةة لكولعزام اجعمولي طولي إيفادي
أل اخعةوري إنسوين ،من الواجب أن حتًتم فةو بةئة لآدمةة اإلنسون ...إذن أضحت ادلؤسسة االقعصودية مسؤللة اجعمولةو يف لمىةوهتو اإلنعوجةة
لالصنولةة لالعكنولوجةة لالعنموية لومة لمطولبة بوحلفوظ لى مورلث ىو من حق األجةول احلوضفة لحق يورث ألجةول مسعقبىةة.
الكلمات المفتاحية :المسؤولية االجتماعية ،المؤسسة االقتصادية ،البيئة ،التنمية المستدامة.
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تأرير الثقافة التنظيمية في تبني المسؤولية االجتماعية -دراسة عينة من المؤسسات الجزائرية-
لطرش محمد أستاذ محاضر أ

جامعة الحاج لخضر – باتنة– 1

الملخص
هتدف الدراسة احلولةة دلرففة لمرففة أثف الثقوفة العنظةمةة يف ادلسؤللةة االجعمولةة ل حتديد خصوئص الثقوفة العنظةمةة السوئدة يف ادلؤسسوت
اجلزائفية بولعمود أداة تقةةم الثقوفة العنظةمةة ( ،) OCAIللاقع ادلسؤللةة االجعمولةة بولعمود ىفم كورلل لاضوفة البرد البةئي ،للعحقةق ىذا
اذلدف مت توزيع لةنة الدارسة من  131مؤسسة تنشط يف لالية بوتنة يف الشفق اجلزائفي ،لبوسعرمول الربنومج االحصوئي  ، SPSSمت العوصل اذل
رلمولة من النعوئج أعلهو أن الثقوفة العنظةمةة ت أثَت يف تبٍت ادلسؤللةة االجعمولةة خوصة العأثَت اإلغلويب لثقوفة اذلفمةة لاالبدالةة يف ادلقوبل العأثَت
السىيب لثقوفة السوق .لالثقوفة السوئدة يف ادلؤسسوت اجلزائفية ىي ثقوفة السوق بًتكةزىو لى العنوفسةة لالثقوفة اذلفمةة اليت تفكز لى اإلجفاءات
الفمسةة ،الفقوبة الصورمة ،لاالىعموم األسوسي ىو احًتام الىوائح لقوانُت الرمل تىةهو ثقوفة اجملمولة لتفكةزىو لى الرمول لالثقوفة ادلنخفضة جدا ىي
ثقوفة اإلبداع  ،كمو كونت األعلةة البولغة لىمسؤللةة االقعصودية منظور مديفي ادلؤسسوت لتىةهو ادلسؤللةة القونونةة لالضرف الكبَت يف اجملول
االنسوين لالبةئي .
الكلمات المفتاحية :الثقوفة العنظةمةة ،ادلسؤللةة االجعمولةة .
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المسؤولية االجتماعية و دورىا في تحقيق متطببات التنمية المستدامة
د /حمزة فطيمة
جامعة محمد خيضر بسكرة

الملخص
كونت ادلقولالت دتورس نشوطوهتو بكل حفية دلن ان تأخذ يف لُت االلعبور االثور اليت ؽلكن ان ختىفهو لراءىو جفاء نشوطوهتو سواء كون داخىةو
ال خورجةو ،لكن مع العطورات اليت حدثت يف مجةع اجلوانب خوصة العكنولوجةة ل الرىمةة ل ظهور مو يسمي بوقعصود ادلرففة ،بدأت تىك
ادلقولالت يعردى اىعمومهو اجلونب االقعصودي فقط بل بدأت هتعم بوجلوانب االجعمولةة لةشمل البةئة اليت تنشط فةهو ،أي األطفاف اليت تعرومل
مرهو من موردين ،لومىُت ،لمالء ،منوفسُت...اخل ،لذلك ظهفت تقوريف أخفى غَت العقوريف ادلولةة اال لىي العقوريف حول مسؤللةعهو االجعمولةة
لاليت تركس مسوعلعهو اليت قومت هبو اجتوه اجملعمع بولعبورىو أداة لعحقةق العنمةة ادلسعدامة.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة ،ادلقولالت ،العنمةة ادلسعدامة.
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ممارسات إدارة الموارد البررية ودورىا في تحقيق المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال
تقار عبد الكريم أستاذ محاضر أ جامعة بومرداس
شويح محمد أستاذ محاضر أ جامعة البليدة 2
بن عمرة عادل طالب دكتوراه جامعة بومرداس

الملخص
تواجو الةوم إدارة ادلوارد البشفية حتديوت بةئةة تففض لىةهو االلعزام بودلمورسوت لالربامج اليت حتمل يف طةوهتو بردا اجعمولةو لأخالقةو .وهتدف
ىذه الورقة البحثةة لمومو إذل تقدمي إطور نظفي حتىةىي إلدارة ادلوارد البشفية لادلسؤللةة االجعمولةة ،لكذا ابفاز الدلر الذي تىربو شلورسوت إدارة
ادلوارد البشفية يف حتقةق ادلسؤللةة االجعمولةة دلنظموت األلمول لحتقةق العنمةة االقعصودية لاالجعمولةة.
الكلمات المفتاحية :ادلوارد البشفية ،شلورسوت إدارة ادلوارد البشفية ،ادلسؤللةة االجعمولةة لىمنظموت.
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المسؤولية االجتماعية ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة
بوخروبة الغالي جامعة مستغانم
حجاب موسى جامعة بومرداس

الملخص
بت األجةول ادلخعىفة يف توزيع ادلوارد الطبةرةة ضمونو لعواصل لمىةة العنمةة،
هتدف العنمةة ادلسعدامة إذل ضفلرة حتقةق الردالة ُ
من خالل أبرود ثالثة البرد االقعصودي ،البرد االجعمولي لالبرد البةئي لذلك مبسوعلة مجةع األطفاف.
لترد ادلؤسسوت االقعصودية الشفيك األسوسي يف العنمةة ادلسعدامة من خالل مسئولةعهو االجعمولةة جتوه كل من لموذلو للمالئهو من جهة
لاجملعمع لالبةئة الىذان تنشط فةهمو من جهة أخفى ،لتأيت ىذه الدراسة لعوضةح ىذه ادلسئولةة لسلعىف رلوالهتو لتبةون منوفرهو لى ادلؤسسوت مع
لفض مرويَت قةوسهو ،لاآللةوت اليت يكن العمودىو من أجل جتسةدىو مةدانةو .ليف االخَت اسعخىصنو لبشكل لمىي ان ادلنظمة اليت تود أن دتورس
لحتست ظفلف الرمل  ،احًتام حقوق
مسؤللةوهتو االجعمولةة لتسوىم يف حتقةق العنمةة ادلسعدامة لىةهو احًتام البةئة ،اثفاء احلوار االجعمولي
ُ

االنسون  ،االلعزام لحتمل ادلسؤللةة جتوه اجملعمع احملىي لادلسوعلة يف العنمةة احملىةة  ،احلوار مع أصحوب ادلصوحل  ،االنضموم لىمروىدات الدللةة
ادلعرىقة بودلسؤللةة االجعمولةة لالعنمةة ادلسعدامة.
الكلمات المفتاحية  :العنمةة ادلسعدامة  ،ادلسؤللةة االجعمولةة.
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أرر تبني المسؤولية االجتماعية على التنمية المستدامة دراسة عينة من المؤسسات االقتصادية بوالية بسكرة -
شيخ عبد القادر طالب دكتوراه جامعة محمد خيضر بسكرة
عوادي مصطفى أستاذ محاضر أ جامعة الوادي
عوادي عبد القادر طالب دكتوراه جامعة محمد خيضر بسكرة

الملخص
هندف من خالل ىذه الدراسة إذل تسىةط الضوء لى لاقع تبٍت ادلسؤللةة االجعمولةة لأثفىو لى أبرود العنمةة ادلسعدامة يف ادلؤسسوت االقعصودية
لمن خالل توضةح مسوعلة ادلسؤللةة االجعمولةة يف ترزيز العنمةة ادلسعدامة ،لبغةة حتقةق ىذا اذلدف مت إجفاء دراسة اسعطاللةة لرةنة من
ادلؤسسوت االقعصودية بوالية بسكفة ،حةث العمدت ىذه الدراسة لى االسعبةون لكونت نسبة االسعجوبة .% 48
لقد مت العوصل إذل رلمولة من النعوئج أعلهو :أن تبٍت ادلسؤللةة االجعمولةة يسوىم حتقةق تنمةة مسعدامة لكن بشفط أن يكون لدى ادلؤسسة
الولي الكويف بأعلةة ادلسؤللةة االجعمولةة لىمؤسسة قبل اجملعمع األمف الذي يدفع بودلؤسسوت إذل أخذىو برُت االلعبور يف اسًتاتةجةوهتو.

الكلمات المفتاحية :مسؤللةة اجعمولةة ،تنمةة مسعدامة ،أبرود تنمةة مسعدامة.
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العالقة التكاملية بين المسؤولية االجتماعية و حوكمة الرركات
د /صليحة سمسوم ـ ـ جامعة الجزائر ()03

الملخص
إن العطور الذي لففعو سلعىف ادلؤسسوت االقعصودية يف ظل تغَتات االقعصود الرودلي  ،ظهفت توجهوت اقعصودية ففضت نفسهو لى
ادلؤسسوت أبفزىو مفهومي احلوكمة ل ادلسؤللةة االجعمولةة  ،الذين أحدثو ضجة لتغةَت كبَتين لى كوفة األصردة ل لةس فقط لى الصرةد
االقعصودي .بردمو كونت النظفة السوئدة يف ألسوط رجول األلمول أن تبٍت ادلسؤللةة االجعمولةة ال يرود بولنفع لى ادلؤسسوت ل أهنو رلفد
تكولةف من شأهنو أن تقىل من أربوح ادلؤسسة ،للىةو ؽلكن العبور حوكمة ادلؤسسوت مبو فةهو ادلسؤللةة االجعمولةة لبورة لن رلمولة من ادلبودرات
جتوه سلعىف أطفاف أصحوب ادلصوحل ،هبدف اغلود تصور مجولي لىرمل ل تبودل ادلصوحل برةدا لن االىعموم مبصىحة ادلؤسسة لوحدىو ،للىةو ؽلكن
القول  ،بأن احلوكمة دتثل الصورة ل اجملسم احلقةقي لعطبةق ادلسؤللةة االجعمولةة يف رلول حوكمة ادلؤسسوت.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة  ،أبرود ادلسؤللةة االجعمولةة  ،احلوكمة  ،أصحوب ادلصوحل.
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المحاسبة الخضراء والتدقيق البيئي في منظمات األعمال لتبني المسؤولية االجتماعية ...وتحقيق التنمية المستدامة
عربان عميروش طالب دكتوراه جامعة البويرة
بوسبعين تسعديت أستاذة محاضرة أ جامعة البويرة

الملخص:
هتدف ىذه الورقة البحثةة إلبفاز أعلةة مسك منظموت األلمول لىمحوسبة اخلضفاء لالعدقةق البةئي كمظهف من مظوىف حتمىهو
دلسؤللةوهتو االجعمولةة لالبةئةة ،لذلك من خالل القةوس لاإلفصوح لن نعوئج لآثور سلىفوت نشوطهو االقعصودي ،تىك اآلثور اليت تعردى ادلصوحل
البشفية لعشمل العكىفة االجعمولةة لالروئد االجعمولي يف سبةل حتقةق االسعدامة ادلنشودة .
الكلمات المفتاحية :احملوسبة اخلضفاء ،العدقةق البةئي ،العنمةة ادلسعدامة.
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التطبيقات ذات التوجو االجتماعي في المزيج التسويقي وفق المقاربة األخالقية
د .حفصي ىدى جامعة الجزائر  – 3الجزائر أستاذة محاضرة "أ"
د .حواس مولود جامعة الجزائر  – 3الجزائر أستاذة محاضرة "أ"

الملخص
يرعرب ادلفهوم األخالقي لىعسويق امعداداً لىمفهوم االجعمولي لىعسويق ،للكن أحدث منو لأمشل ،إذ يفكز لى اجلوانب ادلخعىفة
لىمسؤللةة االجعمولةة لاألخالقةة لااللعةودية لىعسويق كممورسة لتطبةق ،إضوفة إذل سىوكةوت لأخالقةوت ادلمورسُت لىرمىةة العسويقةة ،فهذا
ادلفهوم يؤكد مدى العزام منظموت األلمول بوألنظمة لالعرىةموت يف كوفة لنوصف ادلزيج العسويقي من انعوج ،تسرَت ،توزيع لاتصول .لاليت جتعنب
من خالذلو إحلوق الضفر بودلسعهىكُت .
للىةو ،من خالل ىذه الورقة البحثةة سوف نسىط الضوء لى طبةرة الرالقة الكومنة بُت ادلسؤللةة االجعمولةة لالعوجو األخالقي يف
اجملول العسويقي ،مع اسعرفاض أىم ادلقوربوت األخالقةة الّيت يبٍت لى أسوسهو السىوك األخالقي لدى ادلسوقُت ليًتجم لى شكل شلورسوت
لتطبةقوت من خالل لنوصف ادلزيج العسويقي.
الكلمات المفتاحية :العسويق ،ادلسؤللةة االجعمولةة ،ادلقوربة األخالقةة ،ادلزيج العسويقي.
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مساىمة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة
رحال نصر أستاذ محاضر أ جامعة حمة لخضر بالوادي
العيفة رحيمة جامعة محمد خيضر بسكرة
مراوي رشيدة جامعة محمد خيضر بسكرة طالب دكتوراه

الملخص
هندف من خالل ىذه الدراسة إذل توضةح كةفةة مسوعلة ادلسؤللةة االجعمولةة لىمؤسسوت الصنولةة يف حتقةق العنمةة ادلسعدامة لتنشأ ىذه
األخَتة بعحقةق تنمةة اجعمولةة ،اقعصودية ،بةئةة.
إن مفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة الةوم لو ارتبوط لطةد بولعنمةة ادلسعدامة لبفلز ىذين ادلفهومُت لانعشورعلو أكثف خوصة يف اآللنة األخَتة لحتديدا يف
الدلل األلرلبةة كون مؤسسوت ىوتو الدلل اىعمت هبذا اجملول.
لترعرب ادلسؤللةة االجعمولةة يف ادلؤسسوت اجلزائفية ثقوفة جديدة لى اجملعمع اجلزائفي ،حةث أن مفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة يف اجلزائف ال يزال يف
طور النضوج لدل حتدد مالمح شلورسعو بدقة برد ،لذلك فإن لاقع شلورسعو يعطىب مزيد من الرمل لاجلهود لعكون ىذه ادلمورسة لالةة لصحةحة .
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة ،العنمةة ادلسعدامة ،ادلؤسسوت الصنولةة ،بةئة.
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تحديات حماية البيئة من سلبيات التلوث في ظل توجهات المسؤولية االجتماعية
د/شدري معمر سعاد

أستاذة محاضرة أ جامعة آكلي محند أولحاج (البويرة)

ط د /حروزي خالد طالب دكتوراه
د/زواوي فضيلة

جامعة آكلي محند أولحاج (البويرة)

أستاذة محاضرة أ جامعة امحمد بوقرة بومرداس

الملخص
هتدف ىذه الدراسة ادلوسومة ب :حتديوت محوية البةئة من سىبةوت العىوث يف ظل توجهوت ادلسؤللةة االجعمولةة إذل إظهور الرالقة بُت
ادلسؤللة ة االجعمولةة لىمؤسسوت مع احلد من سىبةوت العىوث البةئي ،حةث تقوم العنمةة احلديثة لى "العنمةة دلن تدمَت القولدة األسوسةة
لىموارد البةئةة" من خالل ففض الضفائب اخلضفاء إذا مت جتولز احلد ادلسموح بو من العىوث شلو يسوىم يف احلد من النشوطوت ادلضفة بولبةئة ل اليت
ال ؽلكن أن تنجح إال بولعحىي بودلسؤللةة االجعمولةة لىمؤسسوت ،فحموية البةئة تقوم لى تكولةف بةئةة تعمثل يف العضحةوت االقعصودية اليت يقع
لبؤىو لى ادلؤسسة نعةجة قةومهو بعنفةذ بفامج محوية البةئة سواء مت ذلك بصورة مىزمة ( مبوجب قوانُت ) أل بصورة اخعةورية ،لذلك لصوال إذل بةئة
نظةفة يف كوفة جوانبهو لمكونوهتو األمف الذي يسوىم يف محوية البةئة من كل أشكول العىوث ل حتسُت االسعغالل األمثل ل الفرول لىموارد البةئةة
حىت يضمن حق األجةول القودمة يف الرةش.
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فعالية تطبيق محاسبة المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال من خالل التدقيق االجتماعي
ظريف مريم طالبة سنة رالثة دكتوراه -جامعة بومرداس
الحائك أيمن طالب سنة رالثة دكتوراه  -جامعة بومرداس

الملخص
من خالل ىذه الورقة البحثةة ضلولل توضةح كةفةة حتقةق فرولةة اإلفصوح احملوسيب لن ادلسؤللةة االجعمولةة يف منظموت األلمول نعةجة لعحمل
ىذه األخَتة دلسؤللةعهو االجعمولةة ،لتثمُت دلر تدقةق ادلسؤللةة االجعمولةة يف حتقةق الغوية من إلداد ادلرىوموت ذات الطوبع االجعمولي
لتوصةىهو إذل األطفاف ذات الرالقة بودلنظمة من أجل ادلسولدة لى اختوذ قفاراهتو ،كل ىذا يف إطور الدلر االجعمولي لااللعزام األخالقي ادلعنومي
دلنظموت االلمول لالذي يرعرب اسعثمور بولنسبة ذلذه االخَتة من أجل البقوء لحتقةق النجوح لالنمو يف اجملعمع الذي تنشط فةو.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة ،زلوسبة ادلسؤللةة االجعمولةة ،العدقةق االجعمولي ،العكولةف االجعمولةة ،الروائد االجعمولةة.
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المسؤولية االجتماعية كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأداة لحماية البيئة في ظل التنمية المستدامة
بن عيسى عبد الرحمان أستاذ محاضر ب جامعة امحمد بوقرة -بومرداس
شرعي الحسين أستاذ مساعد أ جامعة امحمد بوقرة -بومرداس
جيـ ـ ـ ــاللي ت ـ ـ ـ ـ ــومي حمزة دكتوراه جامعة الجياللي بونعامة – خميس مليانـ ـ ــة

الملخص
ىدددفت ىددذه الدراسددة إذل إب دفاز دلر لأعلةددة ادلسددؤللةة االجعمولةددة كطلةددة حلمويددة البةئددة يف إطددور العنمةددة ادلسددعدامة ،فرنددد حددديثنو لددن ادلس دؤللةة
االجعمولةددة فإننددو نشددَت لىمفهددوم األكثددف ارتبددوط مبفهددوم العنمةددة ادلسددعدامة ،فوالىعمومددوت البةئةددة لحتقةددق العنمةددة ادلسددعدامة ىددي جددزء ال يعج دزأ مددن
شلورسوت لتطبةقوت ادلسؤللةة االجعمولةة ،إذ أن العنمةة ادلسعدامة حتعدوج إذل العدزام قبدل العطبةدق لال ؽلكدن حتقةقهدو إال مدن خدالل االلعدزام بودلسدؤللةة
االجعمولةة  ،فواللعزام البةئي ىو جزء من اال لعزام االجعمولي إذ غلب دمج االىعموموت البةئةة يف العنمةة ادلسعدامة من خالل ادلسؤللةة االجعمولةة
لذلك لن طفيق لضع رلمولة من األنشطة البةئةة اليت يكون ذلو لجود من خالل نظم احملوفظة لى البةئة لكذلك نشف الثقوفة البةئةة.

الكلمات المفتاحية :ادلس د د د ددؤللةد د د د ددة االجعمولد د د د ددةة ،العنمةة ادلسعدامد د د د ددة ،البةئد د د د د ددة.

23

مسطرة الملتقى الوطني حول المسؤولية االجتماعية وفرص تحقيق التنمية المستدامة
 61/61جوان 9162

تجربة مصنع إسمنت عين لكبيرة بوالية سطيف في تحقيق المسؤولية االجتماعية من خالل البعد االجتماعي و البعد البيئي-دراسة
حالة-

أمال مهري أستاذة مساعدة مؤقتة جامعة سطيف 1

مهري شفيقة استاذة محاضرة-ب

جامعة سطيف 1

الملخص
أصبحت العنمةة ادلسعدامة من أىم رىونوت القفن الواحد لالرشفين ،فبردمو أصبحت حقوق األجةول القودمة يف احملك لبرد دق نوقوس اخلطف جفاء
ادلشوكل البةئةة ادلخعىفة اليت سببت خىال يف النظوم الب ةئي ،أثبعت الدراسوت أن ادلسؤلل األلل لن تفوقم مشوكل البةئةة لادلشوكل اليت يشهدىو اجملعمع
ادلروصف ،ىو اإلنسون من خالل العنمةة االقعصودية السوداء اليت أتت لى األخضف لالةوبس ،فولعصنةع ادلهول لعحقةق مردالت تنموية مفتفرة رجح كفة رفوىةة
اإلنسون لحقو يف حةوة سىة مة جسديو ،اجعمولةو ،اقعصوديو ،لنفسةو حتت خط العدىور لاذلشوشة اإلنسونةة ،لذا فولي الدلل يف القفن الواحد لالرشفين كون
السبةل الوحةد إلنقوذ مو بقي من األرض من العدىور لحفظو لألجةول القودمة لذا فكل فولل  acteurابعداءً من الدلل إذل ادلؤسسوت الصنولةة ،إذل
اإلنسو ن الذي حولو تعمحور لمىةة العنمةة دلر أسوسي لىنهوض حبموية البةئة مبخعىف جوانبهو االجعمولةة الثقوفةة ،االقعصودية ،السةوسةة ،لعحقةق رفوىةة
اإلنسون.
لذا تنوللت ىذه الورقة البحثةة أىم لنصف مؤثف يف حتقةق العنمةة ادلسعدامة ،أال ل ىي ادلؤسسة االقعصودية الصنولةة ،من خالل رصد جتفبة تنموية دلؤسسة
اقعصودية صنولةة يف اجلزائف اتبرت ظلوذج رائد يف حتقةق العنمةة ادلسعدامة مبخعىف جوانبهو ،للرى اىعموم ىذه ادلؤسسة هبذه العجفبة راجع لدلر اجملعمع يف
الضغط لى ادلؤسسة يف االلعزام مبسؤللةعهو االقعصودية لاالجعمولةة لالبةئةة ،فولولي اإلنسوين االجعمولي بضفلرة الرةش يف بةئة سىةمة لآمنة ،لاالتصول كونو
الدافع األسوسي إلحداث العغةَت يف سةوسة ىذه ادلؤسسة إلصلوح ىذا النموذج العنموي ادلسعدام .
ىذه الورقة البحثةة ىي لرقة مةدانةة لىمؤسسة زلل الدراسة ،حتولل اإلجوبة لى العسوؤل العورل:
كةف سوعلت مؤسسة إمسنت لُت لكبَتة بوالية سطةف كنموذج تنموي يف اجلزائف يف حتقةق ادلسؤللةة االجعمولةة لالعنمةة ادلسعدامة ؟.
لإلجوبة لى ىذا العسوؤل نطفح االسئىة الففلةة العولةة :
 كةف كونت لضرةة ادلؤسسة قبل أن تنعهج سةوسة العنمةة ادلسعدامة ،لمو ىي تأثَتاهتو لى البةئة لاجملعمع؟. مو ىي اإلجفاءات اليت قومت هبو ادلؤسسة يف االلعزام مبسؤللةعهو االجعمولةة لالبةئةة من خالل البرد االجعمولي؟ مو ىي اإلجفاءات اليت قومت هبو ادلؤسسة يف االلعزام مبسؤللةعهو االجعمولةة لالبةئةة من خالل البرد البةئي؟الكلمات المفتاحية  :العنمةة ادلسعدامة ،ادلسؤللةة االجعمولةة لىمؤسسة "البرد االجعمولي لىعنمةة " " ،ادلسؤللةة البةئةة " البرد البةئي لىعنمةة ".
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ترخيص مدى مساىمة المسؤولية االجتماعية للمنظمات في التنمية المستدامة
–دراسة حالة مؤسسة صناعة األنابيب  ALFA PIPEغرداية–
علي بن حكوم سنة رانية دكتوراه جامعة أدرار

الملخص
حضي مضولو ادلسؤللةة االجعمولةة دلنظموت األلمول لالعنمةة ادلسعدامة بوىعموم كبَت لمعزايد من طفف البوحثُت لاحلكوموت لى حد سواء،
لىذا نظفا الرتبوطهمو القوي بولعحديوت الفاىنة لالنركوسهمو ادلبوشف لى مدى اآلفوق ادلزمع بىوغهو لى مجةع األصردة سواءا االقعصودية،
االجعمولةة لالبةئةة ،لهندف من خالل حبثنو ىذا ،لبرد االشورة ألىم ادلفوىةم النظفية ادلعرىقة مبعغَتي الدراسة ،إذل تشخةص لاقع ادلسؤللةة
االجعمولةة لدى مؤسسة صنولة األنوبةب  ALFA PIPEغفداية لدلرىو يف العنمةة ادلسعدامة ،مرعمدين يف ذلك لى ادلنهج الوصفي للى
اسعبةون كأداة جلمع البةونوت من لةنة الدراسة ،لقد خىصنو إذل رلمولة من النعوئج أعلهو أن ادلؤسسة زلل الدراسة تسوىم مبسعوى مقبول إذل حد
مو يف العنمةة ادلسعدامة ،من خالل األنشطة لادلبودرات اليت تندرج ضمن مسؤللةعهو االجعمولةة اجتوه كل من لموذلو للمالئهو لبةئعهو ،لبدرجة أقل
اجتوه رلعمرهو ،شلو جرىنو نوصي بضفلرة العرومل بشكل أكثف جدية مع بفامج ادلسؤللةة االجعمولةة خصوصو تىك اليت ترٌت بوجملعمع.
الكىموت ادلفعوحةة :مسؤللةة اجعمولةة ،تنمةة مسعدامة ،بفنومج  0232لىعنمةة ادلسعدامة.ALFA PIPE ،
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دور المسؤولية االجتماعية للرركات في مجال التوظيف وبناء المهارات وتطوير القدرة على العمل -دراسة احصائية تحليلية –
د /عبد الكريم خليفي استاذ محاضر جامعة امحمد بوقرة بومرداس
كنتاش سميرة طالبة دكتوراه جامعة الجزائر 3

حريتي ياسمين طالبة دكتوراه جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية
الملخص
هتدف ىذه الورقة البحثةة اذل العرفيف بودلسؤللةة االجعمولةة لىشفكوت من لجهوت نظف سلعىفة لمدى اعلةعهو يف احلةوة االجعمولةة
لاالقعصودية لمو ؽلكن ان تسعحدثو الدللة من الةوت قونونةة للمىةة من اجل تكفيس ىذه ادلسؤللةة لجرىهو من سبل العنمةة االقعصودية لالعنمةة
ادلسعدامة؛ كمو تسوىم نعوئج الدراسة الواردة يف ىذه الورقة البحثةة يف توجةو أنظور معخذي القفار يف الشفكوت بوجلزائف ليف القطوع الصنولي بصفة
لومة ضلو مفهومي ادلسؤللةة االجعمولةة لنشف الولي اخلوص مبزايوىو اخلوصة ببنوء ادلهورات لدلرعلو يف حتقةق مسعويوت أداء لولةة دتةز منظموت
األلمول يف األطف العنوفسةة لتطويف القدرة لى الرمل لن طفيق االبداع لالًتابط ادلهٍت.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة  ،العوظةف  ،العدريب  ،ادلهورات لاالبداع.
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ممارسات المسؤولية االجتماعية في شركة االتصاالت أوريدو الجزائر
د .علي عبد الصمد عمر أستاذ محاضر أ جامعة المدية
د .الجوزي فتيحة أستاذة محاضرة أ جامعة بومرداس
خالدي راضية طالبة دكتوراه جامعة المدية

الملخص
هتدف الدراسة إذل تبةون لاقع تطبةق ادلسؤللةة االجعمولةة يف شفكة االتصوالت ألريدل اجلزائف ،من أجل حتقةق ىذا اذلدف مت اتبوع ادلنهج
الوصفي لند العرفض لإلطور الرىمي لىمسؤللةة االجعمولةة ،لادلنهج العورؼلي لند إظهور مفاحل تطور مفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة ،لادلنهج
العحىةىي لند حتىةل العقوريف السنوية لشفكة ألريدل اجلزائف اخلوصة بودلسؤللةة االجعمولةة ،لقد خىصت الدراسة إذل لجود جتسةد لىمسؤللةة
االجعمولةة يف شفكة االتصوالت ألريدل اجلزائف من خالل اىعمومهو بعحسُت اخلدموت لىرمالء ،لحتسُت مسعوى موظفةهو ،لكذا ادلسوعلة يف دلم
األنشطة اخلَتية اليت تسوىم يف رفوىةة اجملعمع ،لقد ألصت الدراسة بضفلرة لجود إفصوح كومل لألنشطة االجعمولةة لشفكة ألريدل اجلزائف ،من
خالل إظهور العكولةف االجعمولةة يف تقوريف لاضحة ،كمو ألصت بضفلرة لجود موقف إغلويب لىدللة اجتوه الشفكوت ادلىعزمة مسؤللةعهو
االجعمولةة.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة ،ألريدل اجلزائف ،العقوريف السنوية ،األنشطة االجعمولةة.
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Reality of Corporate Social Responsibility in Algeria Case Study of Some Algerian Economic
Enterprises
KHENFRI. Khaidher, Doctor Degree &2 PHD STUDENTS Accounting And Auditing University
M’hamed BOUGARA Of BOUMERDES- ALGERIA
P/ BOURNISSA Meriem

PHD Student

Accouting And auditing

Abstract:
This study aims to diagnose the extent to which Algerian economic enterprises are
committed to the principles of social responsibility, and to achieve the purpose of study,
we analyzed the experimental illustrationthat it extracted by the annual reports issued by
some economic enterprises such as Sonalgaz, sonatrach and RCA Rouiba during the
period 2014 until 2016.
The study revealed that Social responsibility in these companies during the period study
has increased years after years, such as Sonalgaz companies great efforts have been made
and several strides in its commitment to the principles of social responsibility towards its
employees, and the direction of others, not to mention Sonatrach, which is one of the most
prominent economic actors in the application of social responsibility. As for RCA Rouiba
company also it has big part of contribution in this topic.
In the last we conclude that social responsibility in sample Algerians companies has been
integrated mostly in few last years and this is due to the principle governance.
Keywords: Social Responsibility, Sustainable, Sonalgaz, Sonatrach RCA Rouiba.

.
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Evaluer l’engagement sociétal d’une banque algérienne :
Cas du Crédit Populaire d’Algérie
KHOURI Nabil Université d’Alger 03
Maître de Conférences classe A

Résumé :
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’engagement sociétal d’une banque publique
algérienne, à la lumière du référentiel mondial ISO 26000 « responsabilité sociétale ».
Nous avons effectué des entretiens semi-directifs avec des cadres gestionnaires de la
banque. L’étude démontre que la banque intègre dans son système de gouvernance des
considérations de nature sociétale. Cela se traduit par la sensibilisation des parties
prenantes (personnel, clients) quant aux enjeux de responsabilité sociétale et la mise en
œuvre de procédures et de pratiques RSE. Deux enjeux ISO 26000 sont particulièrement
pris en compte, il s’agit de la loyauté des pratiques et des relations et conditions de travail.
Au final, la banque est considérée comme une entreprise proactive, ayant un
comportement volontaire vis-à-vis des enjeux RSE.
Mots clés : engagement sociétal, banque publique, entreprise proactive
: ملخص
ISO  العمودا لى ادلرةور الدلرل،هتدف الدراسة لعقةةم مدى األخذ برُت االلعبور بأىداف ادلسؤللةة االجعمولةة لدى بنك لمومي جزائفي
 تبُت الدراسة أن نظوم حوكمة البنك يأخذ برُت العبور أىداف ادلسؤللةة.صلفي مقوبالت نصف موجهة مع إطورات مسَتة لدى البنك26000.
 نظوم حوكمة البنك يفكز خوصة لى ىدفُت أسوسُت من بُت. زبوئن) حول ىذه العبورات، من خالل تولةة اجلهوت الفولىة (لمول،االجعمولةة
 يف النهوية نرعرب أن البنك ؽلعوز مبنهج. علو مشفللةة ادلرومالت البنكةة للالقوت ل ظفلف الرمل بولبنك، ISO 26000األىداف ادلسطفة يف
.طولي (اسعبوقي) يسمح لو بإدراج أىداف ادلسؤللةة اجعمولةة يف ترومالتو مع بةئعو
. مؤسسة طولةة، بنك لمومي، االلعزام اجملعمري: كلمات مفتاحية
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المسؤولية االجتماعية الطريق نحو تحقيق االقتصاد األخضر
دوار عبد القادر طالب دكتوراه جامعة امحمد بوقرة بومرداس

الملخص
اذلدف من ىذه الورقة البحثة ىو االدلوم بودلفوىةم االسوسةة لىمسؤللةة االجعمولةة لارتبوطهو بوالقعصود األخضف ،حةث أن مفهوم ادلسؤللةة
االجعمولةة يسري لعحقةق مبودئ العنمةة ادلسعدامة ،من خالل تفسةخ مبودئ االقعصود االخضف لذلك بوالىعموم بوجملعمع لالبةئة احملةطة لكذا دلرىو
يف محوية ادلسعهىك ،لكل ىذا يف إطور حتقةق العنمةة ادلسعدامة لىمجعمع.

الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة ،االقعصود األخضف ،البةئة ،الطوقوت النظةفة ،ادلسعهىك ،العنمةة ادلسعدامة.
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دور الحكم الراشد في تعزيز المسؤولية اإلجتماعية

سحانين الميلود أستاذ محاضر "ب" جامعة مصطفى اسطمبولي – معسكر

بن نعمان محمد أستاذ محاضر "ب" جامعة مصطفى اسطمبولي  -معسكر

الملخص
أصبحت اسعدامة العنمةة مطىبو مىحو يف ظل العطورات الرمةقة اليت حصىت خالل الرقود األخَتة ،ليرعرب الوصول إذل حكم راشد أحد أبفز
األدلات اليت تزيد ففص اسعدامة العنمةة يف أي دللة .إن تبٍت آلةوت احلكم الفاشد لو يسولد حلد برةد يف ترزيز ادلسؤللةة االجعمولةة لى كوفة
األصردة يف اجملعمع ،حةث يوجد رابط قوي بُت ادلسؤللةة االجعمولةة لاحلكم الفاشد ألنو فقط مبسولدة األجهزة السىطوية العوبرة لىدللة ؽلكن
توجةو األففاد لادلؤسسوت لىرمل دلصىحة اجملعمع لالبالد ككل ،فبمسولدة احلكم الفاشد ،سةزداد مسعوى الثقة جتوه احلكوموت لسةصبح النوس
أكثف ثقة يف اسعقفار الوضع السةوسي يف البالد ،لىو مو يرزز درجة االلعزام بودلسؤللةوت بولنسبة لكل ففد أل مجولة (مؤسسوت ،منظموت ) ....
يف اجملعمع.
كلمات مفتاحية :احلكم الفاشد ،ادلسؤللةة االجعمولةة ،العنمةة ادلسعدامة.
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دور التدقيق االجتماعي للمسؤولية االجتماعية في تفعيل حوكمة الرركات
د .بروبــة إلهـام

جامعة محمد خيضر بسكرة

أستاذ محاضر أ

أد .خليل عبد القادر أستاذ التعليم العالي

جامعة المدية

الملخص
تنوللت ىذه الدراسة موضولُت مهمُت لعلو ادلسؤللةة االجعمولةة لاحلوكمة بولعبورعلو من االىعموموت ادلروصفة يف ادلؤسسوت االقعصودية  ،لتزليد
األطفاف الداخىةة لاخلورجةة مبرىوموت سفيرة لدقةقة لموثوقة ال صلوز ألموذلو ،لتقدمي االسعشورات الالزمة ذلو ال صلوز قفارات بشكل صوئب،
لذلك من خالل زلورين ترفضنو فةهمو إذل اإلطور النظفي احلوكمة ،مث تطفقنو إذل العدقةق االجعمولي لىمسؤللةة االجعمولةة لدلره يف دلم
احلوكمة ،لىدفت ىذه الدراسة إذل العّرفف لى العدقةق االجعمولي لىمسؤللةة االجعمولةة لكةفةة إلداد تقفيف ادلسؤللةة االجعمولةة للالقعو
بوحلوكمة  ،لذلك بوسعخدام ادلنهج الوصفي العحىةىي .لاسعنعجنو هتدف حوكمة الشفكوت اإلشفاف لى ادلسؤللةة االجعمولةة لىشفكة لن طفيق
إجفاءات منوسبة لنشوطوهتو من خالل خدمة البةئة لاجملعمع ،ترزيز الثقة لادلصداقةة يف الشفكة لإدارهتو.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة ،العدقةق االجعمولي ،حوكمة الشفكوت.
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مقاربة المسؤولية االجتماعية ودورىا في تفعيل وارساء ابعاد الحوكمة الرشيدة
عائـرة كداتــسة جامعة لونيسي علي -البليدة  02أستاذة محاضرة – ب-
فريد أحمد خالد جامعة لونيسي علي -البليدة  02أستاذ مؤقت
الملخص
هتدف ىذه الدراسة اذل العطفق لىمسؤللةة االجعمولةة لىمنظموت كبرد من أبرود احلوكمة الفشةدة من خالل لفض سلعىف ادلفوىةم ادلعرىقة
هبو ،اذل جونب لفض اىم ادلفوىةم ذات الداللة لن حوكمة ادلنظموت من خالل البرد االجعمولي ذلو لاىم ادلبودئ اليت تعبنوىو يف تفرةل ىذه
ادلسؤللةة.
للقد خىصت ىذه الدراسة اذل العرفف لى مبودئ احلوكمة ادلنبثقة لن منظمة العرولن االقعصودي لالعنمةة لكذا اىم ادلؤشفات االجعمولةة
لقةوس حوكمة ىذه ادلنظموت ،لمت العوصل لضفلرة إغلود دلةل لىسىوك األخالقي يىعزم بو الرومىُت داخل ادلنظموت من اجل احلفوظ لى صورة
ىذه األخَتة اجعمولةو.
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النموذج األخالقي و االجتماعي مبادرة لدعم المساىمة االجتماعية للمؤسسة
د.فتيحة أيت أو قاسي

أستاذة محاضرة ب

جامعة الجزائر 3

د.أمال موترفي

أستاذة محاضرة أ

جامعة الجزائر 3

الملخص
تسر ادلؤسسة لى اخعالف طبةرة نشوطهو إذل حتقةق األداء الذي يؤدي إذل ترظةم الفبح ،إال أن خالل نشوطهو حتدث رلمولة من اآلثور
السىبةة لى البةئة لاجملعمع لالففد .فنظفا لىعحديوت احملةطة بودلؤسسة لتزايد الرديد من ادلمورسوت الالأخالقةة يف نشوط ادلؤسسة ادلعمثىة يف اخلداع،
اإللالنوت ادلضىى ة ،منعوجوت مضفة لبرض السىوكةوت غَت القونونةة ل غَت الشفلةة كولفشوة مثال ،بدأت ادلؤسسة تعوجو إذل رؤية جديدة قوئمة
لى ضفلرة العبور مفهوم األخالقةوت كمعغَت أسوسي يف النموذج االجعمولي لاألخالقي .فكون من الضفلري االىعموم بوألداء االجعمولي
لاألخالقي ،إضوفة إذل األداء االقعصودي إلدموج ىذا العفكَت لى مسعوى ادلؤسسة بغفض االنعقول من ادلنظور العقىةدي إذل ادلنظور احلديث من
خالل حتقةق العفولل االقعصودي لاالجعمولي بواللعمود لى ثالثة لنوصف ادلعمثىة يف اجملعمع ،ادلسعهىك لادلؤسسة .ليشَت األداء االجعمولي
لاألخالقي إذل النشوط الذي يهدف إذل ترظةم ادلسوعلة االجعمولةة لىمؤسسة بولعبورىو جزء من اجملعمع الذي تزالل فةو نشوطهو لزلةط لًتليج
منعجوهتو لمصدرا دلواردىو لمدخالهتو يف ظل زلةط جديد تسوده ادلنوفسة لسفلة العغةَت  .إن ادلسؤللةة االجعمولةة ىي ادلبودرة اليت تعخذىو ادلؤسسة
برد إل ودة العوجو إذل مصىحة لومة لخوصة لفقو لاللعزاموت األخالقةة اليت حتًتمهو لتعبرهو لعحقةق ادلصوحل األخفى لخوصة تىك ادلفتبطة بولففد
لاجملعمع ،بوإلضوفة إذل األطفاف لاأللوان ادلعرومىُت مرهو.
الكلمات المفتاحية :السىوك األخالقي ،القةم األخالقةة ،ادلسؤللةة األخالقةة ،ادلسؤللةة االجعمولةة ،أبرود ادلسؤللةة االجعمولةة.
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العالقة بين المسؤولية االجتماعية و حوكمة الرركات
د /شاوشي كهينة

أستاذة محاضرة قسم –ب -جامعة امحمد بوقرة بومرداس

د /صيودة إيناس

أستاذة محاضرة قسم –ب -جامعة امحمد بوقرة بومرداس

د /بن شوك وىيبة

أستاذة محاضرة قسم  -ب -جامعة امحمد بوقرة بومرداس

الملخص
ىدفت الدراسة إذل حتديد طبةرة الرالقة بُت حوكمة الشفكوت لادلسؤللةة االجعمولةة من خالل حتىةل لدراسة اجلوانب النظفية ادلعرىقة بكل منهو
لصوال إذل حتديد طبةرة الرالقة بةنهمو.
فبو لعبور أن حوكمة الشفكوت ترمل لى اغلود توازن يف الرالقة بن سلعىف األطفاف يف الشفكة لصوال لعحقةق أىدافهو ،لبذلك فولوصول إذل إطور
معكومل حلوكمة غلرل الشفكوت مسؤللة اجعمولةو مو يؤكد لجود لالقة تفابط لتكومل بُت كل من احلوكمة ل ادلسؤللةة االجعمولةة.
الكلمات المفتاحية :حوكمة الشفكوت ،ادلسؤللةة االجعمولةة ،الوكولة ،أصحوب ادلصوحل.
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دور الحوكمة في تكريس وتبني مفهوم المسؤولية االجتماعية في المؤسسات
يوسفي نورالدين أستاذ محاضر (ب) جامعة امحمد بوقرة -بومرداس
جامعة امحمد بوقرة -بومرداس

بعي ـ ـ ـ ـ ــاي رابح

ملخص:
هتدف ىذه الورقة البحثةة إذل إبفاز لالقة احلوكمة بودلسؤللةة االجعمولةة لأعلةة تبٍت مبودئهمو يف ادلؤسسوت جبمةع أنوالهو ،لىذا من خالل العطفق
إذل اإلطور ادلفوىةمي لكل منهمو لمن مث إظهور مضمون الرالقة بةنهمو لدلرىو يف خىق قةمة لمةزة تنوفسةة لىمؤسسوت لكذا اسعدامعهو من خالل
مفالوة معطىبوت البةئة لاجملعمع لخىق الففص لألجةول القودمة .لقد توصىنو يف األخَت إذل أن كال من احلوكمة لادلسؤللةة االجعمولةة يشًتكون يف
كوهنمو يسرةون لىمحوفظة لى أصحوب ادلصوحل لتوفَت ادلنوخ ادلنوسب خلىق القةمة لادلةزة العنوفسةة لىمؤسسة لادلسوعلة يف حتقةق العنمةة ادلسعدامة،
كمو أن تبٍت لتطبةق مبودئ احلوكمة يف ادلؤسسوت غلرىهو بولضفلرة تعبٌت بفارلو لىمسؤللةة االجعمولةة.
الكلمات المفتاحية :الحوكمة ،ادلسؤللةة االجعمولةة ،أصحوب ادلصوحل ،البةئة ،اجملعمع ،العنمةة ادلسعدامة
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ريم خالدي

رابح أوكيل

مكانة المسؤولية االجتماعية في ظل حوكمة الرركات
دكتوراه

الجامعة :جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة – الجزائر-

جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة – الجزائر-

أستاذ محاضر  -أ-

الملخص
هتدف ىذه الورقة البحثةة إذل تسىةط الضوء لى موضوع ادلسؤللةة االجعمولةة لاحلوكمة ،لتوصىنو من خالذلو إذل أهنمو يشًتكون من
حةث اذلدف ادلعمثل يف احملوفظة لى حقوق أصحوب ادلصوحل ،لادلسوعلة يف العنمةة ادلسعدامة ،بةنمو الرالقة بةنهمو فععمثل يف كون ادلسؤللةة
االجعمولةة خوصةة أسوسةة من خصوئص احلوكمة للنصف فرول يف صلوحهو.

الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة -احلوكمة -أصحوب ادلصوحل.
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المسؤولية االجتماعية للمنظمات األىمية-العوائق وسبل التكريس
عبد الرزاق حميدي  -أستاذ محاضر قسم أ – جامعة البويرة
أمال ريحاني -أستاذة مؤقتة بجامعة البويرة

بوزيد مروان أستاذ محاضر أ جامعة بومرداس

الملخص
هندف من خالل ىذه الورقة البحثةة إذل العطفق دلوضوع غوية يف األعلةة ليعمحور حول تكفيس ادلسؤللةة االجعمولةة يف منظموت االلمول
بوجلزائف ،حةث تشَت سلعىف الدراسوت لالبحوث اذل أن ادلسؤللةة االجعمولةة ترعرب من القضويو األكثف أعلةة لحتديو دلنظموت األلمول ،حةث
أصبح تقةةم ىذه األخَتة غَت مبٍت فقط لى األربوح فحسب لدل ترد مسرعهو ترعمد لى ادلفاكز ادلولةة فقط  ،بل ظهفت مفوىةم حديثة تسولد
بشكل أفضل لى العرومل مع العطورات ادلعسورلة يف اجلوانب االقعصودية لالعكنولوجةة لاإلدارية لرب أضلوء الرودل  ،لمن ابفز ىذه ادلفوىةم صلد
مفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة دلنظموت األلمول .
الكلمات المفتاحية :الرودلة ،اخالقةوت االلمول ،العسويق االجعمولي ،ادلسؤللةة االجعمولةة.
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تقييم المسؤولية االجتماعية في مؤسسات المرروبات الغازية والعصائر الجزائرية باعتماد أسلوب التحليل الهرمي
د .شافية قرفي & أ .ريمة شيبوب

أستاذ محاضر "ب" ،جامعة بجاية & أستاذ مساعد ،جامعة سطيف1

الملخص
ىدف البحث إذل تقةةم تطبةق ادلسؤللةة االجعمولةة يف مؤسسوت ادلشفلبوت الغوزية لالرصوئف اجلزائفية بولعمود أسىوب العحىةل اذلفمي .طبق
البحث لى ست مؤسسوت :رامي ،رليبة ،صفموك ،مومي ،بةبسي لمحود بولالم ،لىفًتة  0213-0222مبجموع مشوىدات يقدر بد د32
مشوىدة لذلك فةمو يعرىق بأبرود ادلسؤللةة االجعمولةة األربرة :اجتوه اجملعمع ،اجتوه الرمول ،اجتوه الرمالء لاجتوه البةئة .
أثبعت النعوئج لجود اخعالف يف تطبةق ادلؤسسوت لىمسؤللةة االجعمولةة نوتج لن اخعالفهو يف مسعويوت تطبةق كل برد من أبرود ادلسؤللةة
االجعمولةة ،حةث العربت ادلسؤللةة االجعمولةة اجتوه اجملعمع األىم بنسبة  ،%84تىةهو ادلسؤللةة االجعمولةة اجتوه الرمول بنسبة  ،%04مث اجتوه
البةئة بنسبة  %11لأخَتا اجتوه الرمالء بنسبة %. 12
كلمات مفتاحية :مسؤللةة اجعمولةة لىشفكوت ،أسىوب العحىةل اذلفمي ،مؤسسوت ادلشفلبوت الغوزية لالرصوئف اجلزائفية.
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المسؤولية االجتماعية للمنظمات كآلية لتثمين أخالقيات العمل
بهاز جياللي جامعة غرداية

سعيداني محمد السعيد جامعة غرداية

عبد اللطيف صيتي جامعة ورقلة

الملخص
ىدفت ىذه الدراسة بشكل أسوسي إذل إبفاز الدلر الذي دتورسو ادلسؤللةة االجعمولةة يف تثمُت أخالقةوت الرمل لىمنظموت  ،للعحقةق
اذلدف السوبق الذكف العمدنو لى ادلنهج الوصفي لرب منوقشة النقوط العولةة :مفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة ل أعلةعهو  ،ابرود ادلسؤللةة االجعمولةة،
رلالت تطبةق ادلسؤللةة االجعمولةة ، ،لكذا توضةح برض ادلفوىةم حول أخالقةوت الرمل  ،لأخَتا توضةح اآللةوت ادلقًتحة لعفرةل مدخل
ادلسؤللةة االجعمولةة يف تثمُت أخالقةوت الرمل  ،لقد توصىت ىذه الدراسة يف األخَت إذل لدة نعوئج أبفزىو ضفلرة تبٍت أبرود ادلسؤللةة
االجعمولةة كثقوفة تنظةمةة لالرتقوء بأخالقةوت الرمل.
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دور المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال في تحقيق التنمية المستدامة – قراءة في تجارب بعض المنظمات الرائدة-
عماروش خديجة إمان

أستاذة محاضرة قسم أ

برحمون حياة

أستاذة محاضرة قسم ب

مزيان أمينة

أستاذة محاضرة قسم أ

جامعة امحمد بوقرة بومرداس

جامعة امحمد بوقرة بومرداس

جامعة امحمد بوقرة بومرداس

الملخص
هتدف ىذه ادلداخىة إذل حبث الرالقة بُت ادلسؤللةة االجعمولةة دلنظموت األلمول لمدى مسوعلعهو يف حتقةق العنمةة ادلسعدامة يف إطور تفوقم
تنجف لن سلعىف أنشطعهو من جهة
دلر ادلنظموت يف السري لعحقةق العنمةة من جهة لإلزامةة حتمةىهو لواقب العبروت االجعمولةة لالبةئةة اليت ّ
أخفى ،يف ظل زلةط يعمةز بدينومةكةة األسواق ،ادلنوفسة لتنومي الولي االجعمولي خوصة يف الدلل ادلعطورة.
من خالل األربع زلولر العولةة :اإلطور النظفي لىمسؤللةة االجعمولةة ،اإلطور النظفي دلفهوم العنمةة ادلسعدامة ،طبةرة الرالقة بُت ادلسؤللةة
االجعمولةة لالعنمةة ادلسعدامة لأبفز العجورب الفائدة دلنظموت األلمول يف رلول القةوم مبهوم ادلسؤللةة االجعمولةة السعدامعهو ،توصىنو إذل أن ففص
حتقةق العنمةة ادلسعدامة جتد تطبةقوهتو يف ادلسؤللةة االجعمولةة اليت أضحت أىم أداة تعمكن من خالذلو منظموت األلمول من ادلسوعلة يف حتقةق
العنمةة ادلسعدامة لى غفار جتورب ادلنظموت الفائدة ( Intel ،Hasbroل )Microsoftلىذا مو يسمح لنو يف األخَت بعشجةع تفرةل اإلطور
القونوين لالعنظةمي يف اجلزائف من أجل دلم ادلنظموت اجلزائفية لى تبٍت بفامج مرةنة لىمسؤللةة االجعمولةة لجرىهو جزء من ثقوفعهو العنظةمةة من
خالل نقل خربات الشفكوت ادلعرددة اجلنسةوت ،تقدمي االسعشورات لادلسولدات ،خىق منوخ ألمول أكثف شفوفةة ،الرمل لى مطوبقة ادلرويَت
الدللةة يف ىذا اجملول لزيودة الولي بفحوى ادلوضوع لالعحسةس بطثوره االغلوبةة لى ادلؤسسة لاجملعمع ككل ،شلو سةسولد لى تطويف العنمةة
ادلسعدامة يف اجلزائف.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة ،العنمةة ادلسعدامة ،منظموت األلمول ،جتورب رائدة.
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تأرير المسؤولية االجتماعية على االقتصاد األخضر

سعيج عبد الحكيم أستاذ محاضر قسم -أ –بجامعة بومرداس-الجزائر
بن حسان حكيم أستاذ محاضر قسم -أ –بجامعة بومرداس-الجزائر

وطالبة الدكتوراه :محصر مريم ،طالبة دكتوراه مالية كمية–بجامعة بومرداس-الجزائر

الملخص
هتدف ىذه الدراسة إذل إبفاز الرالقة ادلوجودة بُت ادلسؤللةة االجعمولةة لاالقعصود األخضف ،فعبٍت االقعصود األخضف لىطوقوت
النظةفة أل ادلعجددة لو دلر كبَت يف حتسُت األداء البةئي لمحويعو .خوصة برد أن أصبحت مسألة محوية البةئة لاحملوفظة لىةهو من
أىم ألمول ادلنظموت الدللةة أين سنت لدة قوانُت لمواثةق حلموية كل من البةئة لادلسعهىكُت يف سلعىف أقطور الرودل ،لىذا مو
يسوىم بنسبة كبَتة يف زيودة لتطويف العنمةة ادلسعدامة.
كمو خىصت الدراسة إذل أن ادلسؤللةة االجعمولةة ذلو دلر كبَت يف حتقةق أىداف العنمةة ادلسعدامة ،حةث أهنو ختىق نوع من
العرولن لالعكومل بُت ادلؤسسة االقعصودية لاجملعمع ،شلو يؤدي إذل تفك حق األجةول القودمة من الطوقوت النظةفة لبةئة سىةمة.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة ،االقعصود األخضف،العنمةة ادلسعدامة.
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المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصناعية ودورىا في حماية البيئة
د .ولد براىيم وىيبة

جامعة امحمد بوقرة (بومرداس)

–عرض مبادرات بعض المؤسسات الصناعية العالمية-
د .كواح كريمة

جامعة امحمد بوقرة (بومرداس)

د .العيهار فلة

جامعة امحمد بوقرة بومرداس

الملخص
ظهف مفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة كنعةجة لر ّدة مشكالت لففعهو ادلؤسسوت الصنولةة ارتبطت أسوسوً بعسبةق مصىحعهو اخلوصة لى حسوب
مصىحة اجملعمع الذي تنشط فةو ،لىذا بودلوازاة مع ظهور زيودة الولي االجعمولي لالبةئي ألففاد اجملعمع ،شلو دفع كربى ادلؤسسوت الصنولةة الرودلةة
إذل السري لوضع خطط إسًتاتةجةة لىمحوفظة لى البةئة ،لاحلد من اسعخدام ادلوارد ادلىوثة ذلذه األخَتة لادلؤثفة لى اسعنزاف ثفلاهتو ،لحتولل ىذه
الورقة البحثةة لفض جتورب لشلورسوت برض ىذه ادلؤسسوت دلسؤللةعهو االجعمولةة يف إطور محوية البةئة.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة – البرد البةئي – محوية البةئة – ادلؤسسوت الصنولةة الرودلةة.
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الزراعة العضوية كمدخل لمقاربة المسؤولية االجتماعية للمستثمرات الزراعية من أجل المحافظة على البيئة.
بوزلحة سامية أستاذة محاضرة قسم – ب– جامعة بومرداس
نوي نجاةأستاذة محاضرة قسم – ب– جامعة بومرداس

خير فضيلة أستاذة محاضرة قسم – ب– جامعة بومرداس

الملخص
حوللنو من خالل ىذه الورقة البحثةة الرمل لى مقوربة مفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة يف ادلسعثمفات الزرالةة من خالل بنوء ظلوذج لعصنةف
األطفاف ادلسؤللة اجعمولةو من قبل ىده ادلسعثمفات لإبفاز أىم ادلقويةس اليت غلب أن تىعزم هبو ىذه األخَتة حىت حتقق مسؤللةعهو االجعمولةة اجتوه
ىذه األطفاف ،لمبو أن نشوط ىذه ادلسعثمفات من أكثف األنشطة ارتبوطو بولبةئة فإن حتقةق مسؤللةعهو االجعمولةة يف اجلونب البةئي يرعرب من أكثف
العحديوت اليت ؽلكن أن تواجههو ،ذلذا اسعىزم لىةهو العحول ضلو أسولةب زرالةة تفالي لتشجع اإلنعوج الزرالي بوسوئل سىةمة بةئةو كأسىوب
الزرالة الرضوية الذي ػلد من االسعخدام غَت الرقالين لىموارد غَت ادلعجددة ليقىل من ادلدخالت ادلصنرة شلو يسوىم يف زيودة إنعوجةة الًتبة ،ػلوفظ
.لى صحة ادلةوه ليقىل من ظوىفة االحعبوس احلفاري
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة ،ادلسعثمفات الزرالةة ،البةئة ،الزرالة الرضوية.
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المسؤولية االجتماعية ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة

بن عمروش فائزة أستاذة محاضرة قسم ب جامعة بومرداس

حليمي المية أستاذة محاضرة قسم ب
سومية فرقاني

دكتوراه

جامعة بومرداس

جامعة لونيسي علي-البليدة2

الملخص
هتدف ىذه الدراسة إذل تبةون دلر ادلؤسسة االقعصودية يف حتقةق العنمةة ادلسعدامة من خالل تبنةهو دلفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة ،فبولعبور ادلسؤللةة
االجعمولةة ىي ذلك الفرل الطولي لىمؤسسة الذي يهدف إذل دمج االىعموموت االجعمولةة لالبةئةة يف نشوطوهتو االقعصودية ،فإن الرمل لى
تنسةق أنشطة ادلؤسسوت االقعصودية ادلسؤللة اجعمولةو سةسوىم يف حتقةق العنمةة ادلسعدامة بأبرودىو الثالث من تنمةة اقعصودية ،اجعمولةة لبةئةة.
الكلمات المفتاحية :ادلؤسسة االقعصودية ،ادلسؤللةة االجعمولةة ،العنمةة ادلسعدامة.

45

مسطرة الملتقى الوطني حول المسؤولية االجتماعية وفرص تحقيق التنمية المستدامة
 61/61جوان 9162

المسؤولية االجتماعية للمؤسسة كآلية لتحقيق االستدامة البيئية
بوعريوة الربيع ،دكتوراه علوم ،استاذ محاضر "أ ،جامعة بومرداس
رفاع توفيق ،دكتوراه علوم ،استاذ محاضر "أ ،جامعة الجزائر 3
بوجمعة مهدية ،دكتوراه علوم ،أستاذة مؤقتة ،جامعة الجزائر 3

الملخص

سنعنولل من خالل ىذه الورقة البحعةة دلر ادلسؤللةة االجعمولةة لىمؤسسة يف حتقةق العنمةة البةئةة لىمجعمع ،لذلذا سنعطفق إذل زلورين احملور األلل
نعنولل فةو لمومةوت حول ادلسؤللةة االجعمولةة من ترفيف ادلسؤللةة االجعمولةة لأبرودىو مث نعطفق إذل احملور الثوين لمن خاللو نرفف البةئة
لادلخوطف البةئةة ،ليف األخَت نبُت دلر ادلؤسسة يف احلفوظ لى البةئة مقوبل حتقةق مصىحعهو اخلوصة.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة – البةئة – العنمةة.
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التوجو نحو اإلنتاج األنظف كأحد متطلبات االنتقال إلى االقتصاد األخضر لتبني المسؤولية االجتماعية في الجزائر
أبو بكر بوسالم
العمري أصيلة

أستاذ محاضر – أ-

المركز الجامعي ميلة  -الجزائر-

أستاذ محاضر – ب -جامعة محمد خيضر بسكرة

الملخص

هندف من خالل ىذه الدراسة إذل تسىةط الضوء لى دلر اإلنعوج األنظف يف حتقةق االنعقول إذل االقعصود األخضف لعبٍت
ادلسؤللةة االجعمولةة يف اجلزائف ،ىذه األخَتة اليت ترمل مؤخفا لى إدموج البرد البةئي يف مجةع القطولوت(الفي ،الفالحة،
الصنولة ،الصحة ،النقل )...،من خالل رلمولة من القوانُت لالعشفيروت لكذلك سلعىف الربامج الوطنةة اليت هتدف إذل حتقةق
ىذا اذلدف.
لقد توصىت الدراسة إذل الرديد من النعوئج أعلهو :لى الفغم من احلوجة ادلىحة لعبٍت ادلؤسسوت الصنولةة اجلزائفية اإلنعوج
األنظف ،إال أن أغىبهو مو تزال غَت مؤىىة لعبٍت االقعصود األخضف ،ل ذلك بسبب تفكةزىو لى حتقةق ادلكوسب ادلودية فقط ،أمو
األبرود البةئةة فهي برةدة كل البرد لن اىعموموهتو لىذا رغم مو تبذلو اجلزائف لعوطُت االقعصود األخضف إال أي ىذه اجملهودات
ترعرب غَت كوفةة.
كلمات مفتاحية :إنعوج أنظف ،اقعصود أخضف ،تنمةة مسعدامة ،نفويوت صنولةة ،مسؤللةة اجعمولةة.
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دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في حماية البيئة و الموارد الطبيعية
رحيش سعيدة ماجستير محاسبة  /طالبة دكتوراه الجامعة  :جامعة أمحمد بوقرة -بومرداس

الملخص
لقد لفف مفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة يف اآللنة األخَتة تطورا مىحوظو حةث غلب لى ادلؤسسة أن تكون مسؤللة اجعمولةو حىت تضمن
اسعمفاريعهو  ،صلوحهو لترزيز قدرهتو العنوفسةة  ،لبعفوقم ادلشوكل البةئةة يومو برد يوم لذلك بفرل األنشطة اليت تقوم هبو ادلؤسسوت خوصة
الصنولةة منهو كوالحعبوس احلفاري لالعىوث  ،...أصبحت اذلةئوت لادلنظموت الدللةة تنودي حبموية البةئة من خالل لقد مؤدتفات  ،إلالن
اتفوقةوت ل إصدار الرديد من ادلرويَت يف ىذا الشأن  ،لسنحولل من خالل ىذه الدراسة مرففة أعلةة ادلسؤللةة االجعمولةة يف ادلؤسسة لسلعىف
أبرودىو بوإلضوفة إذل دلر ىويف محوية البةئة لادلوارد الطبةرةة .
الكلمات المفتاحية  :ادلسؤللةة االجعمولةة  ،البةئة  ،محوية البةئة .
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تفعيل ممارسات المسؤولية االجتماعية بتطبيق معايير التقييس الدولية  ISO26000و  ISO14000ألجل اقتصاد أخضر
سحاري ريمة طالبة الدكتوراه
د .حنيش أحمد جامعة الجزائر -03

الملخص
مت يف ىذه الورقة البحثةة تنولل موضوع تفرةل شلورسوت ادلسؤللةة االجعمولةة بعطبةق مرويَت العقةةس الدللةة  ISO26000ل
 ISO14000ألجل اقعصود أخضف ،فكون اذلدف من الدراسة تسىةط الضوء لى أبرود ادلسؤللةة االجعمولةة
حتديد دلر ادلسؤللةة االجعمولةة يف حتقةق العنمةة ادلسعدامة ل كذا دلرىو يف جتنب

ل شلورسوهتو ،بوإلضوفة إذل

ل القضوء لى ادلشوكل البةئةة اليت تسببهو ادلؤسسوت

الصنولةة ،ل ذلك من خالل اإلرشودات الرومة يف ادلواصفة القةوسةة الدللةة  ISO26000ل اسعخدام مواصفة انظمة االدارة البةئةة
. ISO14000
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة ،مواصفة القةوسةة  ،ISO26000ادلواصفة القةوسةة . ISO14000
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L’économie circulaire au service du développement durable
Lynda OUENDI
Maître Assistante A
Université de Tizi-Ouzou

Abdelmadjid OUNIS
Professeur
Université de Boumerdès

Résumé
La répercussion environnementale néfaste de l’économie linéaire a généré un besoin
urgent de recherche de solutions faisant face à ce défi, parmi lesquelles une transition vers
l’économie circulaire qui se présente comme une démarche à grandes potentialités et
fortement reliée au développement durable. Ceci dit, cet article a pour objectif de
démontrer la réalité de l’économie circulaire, sur la base d’une méthode descriptiveanalytique, avec une référence au cas de l’industrie textile et vêtement.
Mots clés : économie circulaire, développement durable, textile et vêtement.

الملخص
 من بةنهو االنعقول إذل االقعصود الدائفي الذي ؽلثل،لقد أحدث العأثَت البةئي السىيب لالقعصود اخلطي حوجة مىحة إلغلود حىول ذلذا العحدي
 بنوءا لى، يهدف ىذا ادلقول إذل إظهور لاقع االقعصود الدائفي، لى ىذا األسوس.نفسو كنهج ذل إمكونوت كبَتة لمفتبط بقوة بولعنمةة ادلسعدامة
. مع اإلشورة إذل حولة صنولة النسةج لادلالبس،حتىةىةة-طفيقة لصفةة
. النسةج لادلالبس، العنمةة ادلسعدامة، االقعصود الدائفي:الكلمات المفتاحية
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المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال كمدخل لحماية المستهلك
زىية لموشى أستاذة محاضرة صنف – أ – جامعة العربي بن مهيدى – أم البواقى-
أسماء دردور أستاذة محاضرة صنف – أ – جامعة العربي بن مهيدى – أم البواقى -

الملخص
يهدف ىذا البحث إذل تسىةط الضوء لى موضوع يف غوية األعلةة ،أال لىو محوية ادلسعهىك ،فولعحديوت الفاىنة اليت تففضهو ظوىفة الرودلة أففزت
أثورا يف أغىبهو سىبةة لى ادلسعهىك ،خصوصو يف لطننو الرفيب ،شلو نعج لنهو هتديد لسالمعو لصحعو ،لكذا مصوحلو ادلودية؛ فموضوع محوية
ادلسعهىك يرد من بُت القضويو اذلومة ضمن قضويو ادلسؤللةة االجعمولةة الواجب لى منظموت األلمول أخذىو يف لُت االلعبور لند لضع اخلطط
لاختوذ القفارات ،كمو احعىت ىذه القضةة مكونوً بورزا بُت القضويو االجعمولةة لاالقعصودية ادلطفلحة ،ل ىذا مو يففض لى منظموت األلمول
ضفلرة حتمل مسؤللةعهو جتوه ادلسعهىك ل اجملعمع ل الرمل لى بنوء نظم قوؽلة بةنهو ل بةنهم ل توفَت األمن لالسالمة يف الرالقوت العجورية برةدة
لن الغش لالعدلةس لاخلداع الذي ال يفض لنو ادلسعهىك لال يوافق لىةو اجملعمع بأي صورة من الصور.ل ىذا مو سةعم العطفق إلةو ىف ىذه الورقة
البحثةة .
الكلمات المفتاحية  :محوية ادلسعهىك  ،منظموت األلمول  ،ادلسؤللةة االجعمولةة  ،أخالقةوت األلمول.
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المسؤولية االجتماعية بين المفهوم والدافعية إلى تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة
بن عثمان جهاد
طالبة دكتوراه بجامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان
بن عيرة كريمة
طالبة دكتوراه بجامعة محمد الصديق بن يحيى ،جيجل

الملخص
مع العطور االقعصودي لالعغةَت العكنولوجي لاشعداد ادلنوفسة يف بةئة األلمول لأموم سري ادلؤسسوت إذل رلوهبة ادلنوفسة لالوصول إذل أىدافهو الفحبةة
بشىت الوسوئل ،كون البد يف ىذا الشأن من دمج البرد البةئي يف اسًتاتةجةوت لسلططوت ادلؤسسوت ،لمن خالل ىذه الدراسة هندف إذل تبةون
أعلةة تبٍت ادلسؤللةة االجعمولةة يف ادلؤسسوت مع مفالوة اجلونب البةئي ،للىةو أبفزت نعةجة الدراسة أن لعبٍت ادلسؤللةة االجعمولةة يف ادلؤسسة دلر
فرول لىوم يف احلفوظ لى ادلوارد البةئةة من خالل السَت لى ظلط ؼلدم الصوحل الروم من العبورات اقعصودية اجعمولةة لالبةئةة يف إطور حتقةق
االسعدامة.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة ،البةئة ،اإلدارة البةئةة.
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المسؤولية االجتماعية كأداة لتفعيل دور المؤسسات النفطية في تحقيق التنمية المستدامة  -مؤسسة قطر غاز أنموذجا-
د /بنية حيزية امحمد بوقرة – بومرداس-

بلحياني خديجة يحي فارس –بالمدية-

الملخص
هتدف ىذه الورقة البحثةة إذل تقصي مكونة العنمةة ادلسعدامة يف القطوع النفطي شلثال يف شفكة قطف غوز يف ظل تبنةهو دلفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة،
لذلك من خالل ضبط مفهومهو لالعرفف لى سلعىف اجلوانب ادلعرىقة هبو لكوهنو إحدى أىم رلوالت أنشطعهو.
لتوصىت الدراسة إذل أن شفكة قطف غوز تورل اىعمومو مرعربا دلفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة ،لتىيب أعلةة كبَتة ذلو يف إطور مسوعلعهو يف حتقةق العنمةة
ادلسعدامة لىذا مو تبةنو تقوريف العنمةة ادلسعدامة الصودرة لنهو.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة ،العنمةة ادلسعدامة ،شفكة قطف غوز.
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دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة.
صالحي سلمي أستاذة محاضرة قسم أ

جامعة بومرداس

علوي ف.الزىراء

أستاذة مساعدة قسم أ جامعة بومرداس

الملخص
هتدف ىذه الورقة البحثةة دلرففة دلر ادلؤسسوت الصغَتة لادلعوسطة يف العمةة االقعصودية لاالجعمولةة ،لمدى سرةهو لعبٍت مبودئ ادلسؤللةة
االجعمولةة ،غَت أن صغف حجمهو لضرف امكونةوهتو قد يشكالن صروبة يف حتقةق ذلك .اال اهنو جتد نفسهو رلربة لى ذلك نعةجة ضغط السوق
مع األخذ برُت االلعبور أثنوء نشوطهو كل أصحوب ادلصىحة ،اجملعمع ل البةئة .لادلؤسسوت ادلسؤللة اجعمولةو تسوىم بشكل مهم يف حتقةق
العنمةة ادلسعدامة ،حةث ال تسر فقط لعحقةق األداء ادلورل لإظلو كذلك األداء االجعمولي لالبةئي .يشمل مفهوم العنمةة ادلسعدامة كذلك
ادلؤسسوت الصغَتة لادلعوسطة ،فبولفغم من أن الضغط الفاىن لى ادلؤسسوت الكبَتة ،إال أن ادلؤسسوت الصغَتة لادلعوسطة مرنةة مبعطىبوت العنمةة
ادلسعدامة من أجل ضمون بقوئهو لدؽلومعهو.
الكلمات المفتاحية :ادلؤسسوت الصغَتة لادلعوسطة – ادلسؤللةة االجعمولةة لىمؤسسوت – العنمةة ادلسعدامة.
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المسؤولية االجتماعية للمؤسسات العمومية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة
دراسة حالة الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي بومرداس
صديقي حفصة

بن بخمة وسيلة

حمداش صبيحة

الملخص
هتدف ىذه الدراسة إذل العرفف لى مفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة لىمؤسسوت لمدى مسوعلعهو يف حتقةق العنمةة ادلسعدامة .كمو هتدف إذل تسىةط
الضوء لى لاقع ادلسؤللةة االجعمولةة يف الصندلق اجلهوي لىعرولن الفالحي بومفداس ،لدلرىو يف ترزيز أبرود العنمةة ادلسعدامة اليت اقعحمت لودل
ادلؤسسة لجرىعهو مطولبة بولعوفةق بُت أىدافهو االقعصودية لادلعطىبوت البةئةة لاالجعمولةة كشفط لعحقةق ظلوىو لضمون بقوئهو .لىذه الدراسة حتىل
الرالقة بُت ادلسؤللةة االجعمولةة ل العنمةة ادلسعدامة ل مدى تبنةهو يف ادلؤسسة اجلزائفية.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة لىمؤسسوت ،العنمةة ادلسعدامة ،صندلق العروضد الفالحي.
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واقع المسؤولية االجتماعية في البنوك :دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي ()BEA
بوعتلي محمد

باحث دكتوراه

المدرسة العليا للتجارة

القطب الجامعي  -القليعة

الملخص:
هتدف ىذه الدراسة إذل حتىةل مدى العزام بنك اجلزائف اخلورجي مبسؤللةوتو االجعمولةة جتوه موظفةو ،لمالئو ل اجملعمع اجلزائفي ،حةث بةنت نعوئج
الدراسة أن بنك اجلزائف اخلورجي يىعزم بكومل مسؤللةوتو االجعمولةة الداخىةة منهو ل اخلورجةة ،إذ يظهف العزامو مبسؤللةوتو االجعمولةة جتوه موظفةو
يف توفَته لىفلوية الصحةة ل االجعمولةة ل العكوين ل العدريب ادلهنةُت ذلم ،بوإلضوفة إذل تقدؽلو لىعحفةزات ل ادلكوفئوت ادلولةة ،كمو يظهف كذلك
العزامو مبسؤللةوتو االجعمولةة جتوه لمالئو يف توفَته لشبكة بنكةة كبَتة ل لاسرة ،بوإلضوفة إذل تطويفه لنظومو البنكي ل تقدؽلو منعجوت بنكةة
جديدة لفوئدة لمالئو ،ل أخَتا يظهف العزام البنك مبسؤللةوتو االجعمولةة جتوه اجملعمع اجلزائفي يف دتويىو لىخزينة الرمومةة بنسبة كبَتة من األربوح
اليت ػلققهو خالل كل سنة مولةة.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة؛ البنوك العجورية؛ بنك اجلزائف اخلورجي.
تصنيف M14 : JEL؛ .G21
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المسؤولية االجتماعية وأررىا على أداء المؤسسات "دراسة حالة المؤسسة الصناعية والتجارية الحروش " AGRODIV
لوصيف حياة
طالبة دكتوراه بكلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير

زرزار العياشي
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
جامعة  20أوث  1511سكيكدة

جامعة  20أوث  1511سكيكدة
الملخص

هتدف ىذه الدراسة إذل إبفاز أثف أبرود ادلسؤللةة االجعمولةة ( البرد االقعصودي ،البرد القونوين ،البرد األخالقي ،البرد اإلنسوين) لى أداء
ادلؤسسة الصنولةة لالعجورية احلفلش ، AGRODIVلقد العمدت ىذه الدراسة لى اسعخدام ادلنهج الوصفي العحىةىي ،حةث مت مجع
البةونوت من خالل تصمةم اسعبونة حول معغَتات الدراسة لتوزيرهو لى اإلداريُت يف ادلؤسسة زلل الدراسة.
لتوصىت الدراسة إذل أنو يوجد أثف مرنوي لإغلويب لألبرود الثالثة لىمسؤللةة االجعمولةة (البرد االقعصودي ،البرد القونوين ،البرد األخالقي) لى
أداء ادلؤسسة زلل الدراسة ،للدم لجود أثف مرنوي لىبرد اإلنسوين لىمسؤللةة االجعمولةة لى أداء ادلؤسسة.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة ،البرد االقعصودي ،البرد القونوين ،البرد األخالقي ،البرد اإلنسوين ،أداء ادلؤسسوت.
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تجارب بعض الرركات الوطنية في ترسيخ مبادئ المسؤولية االجتماعية
– شركات االتصال انموذجا-
قهواجي أمينة أستاذة محاضرة جامعة بومرداس

مقدود وىيبة أستاذة محاضرة جامعة بومرداس

مطالي ليلى أستاذة محاضرة جامعة بومرداس

الملخص
تشَت ادلسؤللةة االجعمولةة لىشفكوت إذل األلمول العطولةة اليت تقوم هبو الشفكة دلروجلة اآلثور األخالقةة لاالجعمولةة لالبةئةة النوجتة لن
نشوطهو ،لقد انعشف ىذا ادلفهوم خالل السنوات ادلوضةة مع تزايد للي األففاد بودلشوكل اليت تواجههو البةئة لاجملعمع .كمو توجهت الشفكوت إذل
أيضو بسبب الفوائد ادلنعظفة من ذلك،
تبٍت ادلسؤللةة االجعمولةة ،لةس فقط هبدف محوية حقوق الرمول لادلسعهىكُت لاحلفوظ لى البةئة ،للكن ً

كعرزيز مسرعهو للالمعهو العجورية ،بوإلضوفة إذل زيودة ادلبةروت لبنوء لالقوت مع الرمالء.

هتدف ىذه الورقة البحثةة إذل العرفف لى لاقع شلورسة لتفسةخ ادلسؤللةة االجعمولةة يف شفكوت االتصوالت اجلزائفية (جةزي ،ألريدل لموبةىةس)
للفض أىم أنشطة لبفامج ىذه الشفكوت يف شلورسة لتفسةخ ادلسؤللةة االجعمولةة.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤللةة االجعمولةة ،ادلسؤللةة اخلَتية ،اجملعمع احملىي ،شفكوت االتصول.
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التسويق األخضر في ظل تبني البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية
دراسة حالة مؤسسة نفطال

خدير نسيمة أستاذة محاضرة قسم ب جامعة امحمد بوقرة بومرداس
ىبري نصيرة أستاذة محاضرة قسم ب جامعة امحمد بوقرة بومرداس

سعدي فيصل أستاذ محاضرة قسم –أ -جامعة امحمد بوقرة بومرداس

الملخص
ىدفت ىذه ادلداخىة أسوسو إذل مرففة لاقع ادلسؤللةة االجعمولةة يف مؤسسة نفطول اليت تدخل ضمن سىوكةعهو اجتوه سلعىف األطفاف :البةئة،
الرومىُت ،الدللة ،ادلوردلن ،الزبوئن لغَتىم ،ل اليت تبنت مفهوم العسويق األخضف كمدخل تنوفسي نوجح يف ظل الضغوطوت الدللةة ل احملىةة
لى ادلؤسسوت حلموية ادلسعهىك ل محوية البةئة مرو .فضال لن تفشةد تسةَت النفويوت.
لمن ىذا ادلنطىق قمنو بعوضةح مفهوم ادلسؤللةة االجعمولةة ل كذا العسويق األخضف من حةث ادلفوىةم لاألبرود يف ادلقوم األلل .يف ادلقوم الثوين
حوللنو اكعشوف مدى العزام مؤسسة نفطول مبخعىف أبرود ادلسؤللةة االجعمولةة لخوصة البرد البةئي من خالل لفض سةوسعهو العسويقةة يف إطور
مو يسم بولعسويق اخلضف ،اليت لجدنو أهنو إغلوبةة إذل درجة أهنو حتولل العخىص من النفويوت بطفيقة أمنة جزئةو .ل يف األخَت قمنو بوقًتاح رلمولة
من العوصةوت لعوضةح السبل الكفةىة لالرتقوء هبذه ادلفوىةم لى أرض الواقع.
الكلمات المفتاحية :المسؤولية االجتماعية ،حماية البيئة ،التسويق األخضر.
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