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 مةلخص

العوملة وحترير االقتصاد أصبح هلذه مع الشركات األجنبية حتتل مكانة هامة يف النشاط االقتصادي الدويل، و  
اإلنتاج لغرض السيطرة على أكرب جزء من السوق. الشركات إمكانية للتنافس الدويل وذلك عن طريق التوسع يف 

هذه الشركات تتباين يف اسرتاتيجياهتا بعيدة املدى، حىت تصبح قادرة على االستمرار والبقاء واملنافسة. وهناك 
شركات األخرى أصبحت ختطط ملستقبلها وجناحها يف البقاء واملنافسة مبدى مراعاهتا واهتمامها للمجتمع وخدمته 

ما يعرف ابملسؤولية االجتماعية، حيث أصبحت اليوم من أهداف هذه الشركات بصفتها وحدة من يف إطار 
وحدات اجملتمع يف إطار التعاقد اإلجتماعي األخالقي بني اجملتمع من جهة وهذه الشركات من جهة أخرى، 

 ركات.ويكون الرتابط واضحاً من خالل معايري املسؤولية االجتماعية اليت تضبط نشاط هذه الش
إىل أي مدى ميكن أن يؤثر تبين معايري املسؤولية االجتماعية للشركات يف كان السؤال احملوري وضو  ،  مللإلحاطة اب

عملية نشاط الشركات األجنبية اليت تعمل على اإلستقرار يف الدول املستقبلة هلا؟. وهتدف هذه الدراسة إىل إظهار 
ل دراسة الدور الذي تلعبه املسؤولية االجتماعية من خالل معايريها األداء اإلقتصادي للشركات األجنبية من خال

يف توجيه أنشطة الشركات األجنبية ودفعها حنو األداء اجليد يف الدول املستقبلة هلا من خالل أخذها بعني االعتبار 
هذه الدراسة املنهج  وكان املنهج املستخدم يفللبعدين االجتماعي والبيئي كأهم حمددات لنشاطاهتا يف هذه الدول. 

الوصفي التحليلي نسعى من خالله إىل اإلجابة على أهم عناصر اإلشكالية، ومنهج دراسة احلالة من خالل 
رية ، أين جند أن أبن عيينة الشركات استعراض عيينة من األداء اإلجتماعي لبعض الشركات األجنبية يف اجلزائ

اإللتزام اإلجتماعي قصد ضمان بقاءها يف مركز تنافسي يف األجنبية املدروسة تسعى قدر اإلمكان من أجل 
 السوق.

 
 ، 26000إيزومعايري : املسؤولية االجتماعية،األداء اإلجتماعي، الشركات األجنبية، الكةلمات املفتاحي 

 .الدول املستقبلة
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Abstract 

The foreign companies previously their purposes, it was the realization of a big 

profit in the countries of reception, today gives them have changed. Social 

responsibility became an objective today by which insure their places in the 

economy of the countries of reception. The problem of this study revolves in the 

measure which could affect the standards of social responsibility of companies 

within the framework of foreign company which work on the stability in the 

States of reception?  

The purpose of this study, it is to show the economic performance of foreign 

companies by the study of the role played by the social responsibility through its 

standards by the orientation of the foreign activities of the company and to push 

them towards the good performances in the countries of reception by the social 

and environmental dimensions taken into account as vectors important for these 

activities in these countries. 

The method of study used in this sheet of the research is the descriptive, 

analytical approach, trying to answer the most important elements of the problem 

and also the approach of a case study by the examination of the social 

performance of some foreign companies in Algeria, where we find that the 

sample taken by the foreign companies, looks for as far as possible for the 

commitment to employees insure their survival in the competitive the market. 

Keywords: social responsibility, social performance, foreign companies, 

standards of ISO 26000, receiving States. 

 
 مقدم 

شهد اإلقتصاد الدويل عدة تطورات يف كافة اجملاالت اإلقتصادية، ومن بينها تنامي دور الشركات األجنبية يف بناء 
عملها يف و . اقتصادايتنا حبكم أن دولنا تستقبلها يف إطار السماح هلا ابإلستثمار قصد املسامهة يف بناء اقتصادايتنا

بيئة اجتماعية واقتصادية معقدة، جيعلها تتعرض لضغوط حتقيق الكفاية االقتصادية من جانب أصحاب هذه 
املستهلكني يف إطار ما  اجملتمع املدين أو ،الشركات من جهة، ولضغوط حتمل مسئولياهتا من جانب احلكومة 

 يعرف ابملسؤولية االجتماعية للشركات األجنبية من جهة أخرى.
     
 نتيجة للتطورات يف الظروف االقتصادية اإلهتمام ابملسؤولية اإلجتماعية حضي ابهتمام أكرب يف السنوات األخرية، 
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واستمرار الظروف السيئة  والسياسية واالجتماعية، وظهور احلركات املناهضة للعوملة وفضائح الفساد يف الشركات
األخرية من القرن العشرين تطوراً يف النظرة إىل أهداف  شهدت العقود اليت تعاىن منها الكثري من الدول النامية. وقد

هذه الشركات ومدى التزامها مبعايري املسؤولية االجتماعية. يف وقت سبق كان ينظر للمسؤولية االجتماعية 
الربح كرب عائد ممكن للمستثمرين، وأن حتقيق أالربح من خالل حتقيق  للشركات على أن هدفها الوحيد هو تعظيم

مفهوم املسؤولية االجتماعية ميثل  صارلكن يف الوقت احلايل  .أهداف اجملتمع بصورة تلقائية سوف يتبعه حتقيق
وعلى الشركات يف عامل اليوم   البعدين االقتصادي واالجتماعي معًا الذي يتسم بتشابك العالقات واملصاحل حالياً،

، وان تسعى حنو اإلبدا  يف تبنيها تتعمق فيها أكثرأن  أال تكتفي ابالرتباط ابملسؤولية االجتماعية، بل جيب
 .وااللتزام مبعايريها

ذا املوضو  أمهية مبختل  أبعاده اليت حاول الكثري من الباحثني دراستها وحصرها مع تشجيع املنظمات على هل    
يف هذه الدراسة الرتكيز على املسؤولية االجتماعية ومفهومها استنادا على نظرية العقد سنحاول أين يها، تبن

االجتماعي بني طرفني مها اجملتمع املستقبل من جهة والشركة األجنبية من جهة أخرى، كما نسعى إىل تغطية األطر 
جتماعي نظرًا ملا أصبحت تشهده الفرتة احلالية من واألبعاد النظرية هلذا املوضو  القائم على منطق اقتصادي وا

تركيز وبشكل كبري على مسؤولية االستثمار األجنيب املباشر االجتماعية يف االقتصاد املستقبل واحرتام قيم ذلك 
 اجملتمع واملسامهة يف تطوير اجملتمع وتنميته.

إىل أي مدى ميكن أن يؤثر تبين معايري حملوري:لإلحاطة قدر اإلمكان ابملوضو  قمنا مبحاولة اإلجابة على السؤال ا
املسؤولية االجتماعية للشركات يف عملية نشاط الشركات األجنبية اليت تعمل على اإلستقرار يف الدول املستقبلة 

واستخدمنا يف ذلك املنهج التحليلي يف الثالث مباحث األوىل ومنهج دراسة احلالة يف املبحث األخري أين  هلا؟.
اليت تنشط يف اجلزائر منذ عدة سنوات، من خالل خطة  2015أخذان عيينة من الشركات األجنبية يف سنة 

 البحث التالية:
 مفهوم املسؤولية االجتماعية.  .1

 للمستثمر األجنيب.ية االجتماعية أبعاد والتزامات املسؤول .2

 .الشركات األجنبية املسؤولية االجتماعيةيف إرساء  26000يزو إ معايريدور  .3

 .واقع اإللتزام اإلجتماعي لبعض الشركات األجنبية يف اجلزائر .4

انحية احلصول على املعلومات املتعلقة ابآلداء اإلجتماعي لعيينة  ولقد واجهنا عدة صعوابت يف دراسة احلالة من
 الشركات األجنبية املدروسة، حيث كان ابإلمكان تناول عدد أكرب من الشركات األجنبية ابجلزائر.
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 .27، ص2004نيويورك وجني / "، منشورات األمم املتحدة، كشف البياانت املتعةلق  بتأثري الشركات عةلى اجملتمع: االجتاهات والقضااي الراهن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، "(1) 
 .28، صاملرجع نفسه (2)
 www.Arabvolunteering.org"، منشورات منتدى إدارة عامل التطو  العريب املسؤولي  االجتماعي  لةلشركات بني الواجب الوطين االجتماعي واملبادرات الطوعي "رقية عريان،  (3)
 موسوعة ويكيبيداي. (4)
 .62-54، ص 2008، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، ""املسؤولي  االجتماعي  و أخالقيات األعمال: األعمال واجملتمعطاهر حمسن املنصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري،  (5)

 مفهوم املسؤولي  االجتماعي .(:1املبحث )
شهد تعري  املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال تغريات جوهرية على مر الزمن وال يزال يتطور مع تقدم اجملتمع 
وتطور توقعاته، إذ ال يوجد تعري  حيظى بقبول عاملي، كما ال يوجد توافق يف اآلراء بشأن قائمة هنائية للقضااي اليت 

 يشملها. 
ة يف إدارهتا لألعمال بطريقة تستويف أو تتجاوز توقعات اجملتمع األخالقية وتتمثل املسؤولية االجتماعية للشرك

والقانونية والتجارية والعمومية يف إدارة األعمال، وتعترب املنظمات الرائدة أن املسؤولية االجتماعية هي أكثر من 
السوق أو العالقات القائمة مع جمموعة املمارسات املنفردة أو األعمال العرضية أو املبادرات اليت ستربرها عالقات 

اجلمهور أو غريها من فوائد األعمال التجارية، بل تعترب املسؤولية االجتماعية جمموعة شاملة من السياسات 
 واملمارسات والربامج اليت تدمج يف مجيع مراحل عملياهتا ومراحل اختاذ القرار اليت تدعمها وتكافئها اإلدارة العليا.

مم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية إىل توضيح معىن املسؤولية االجتماعية للشركة وحيث يسعى معهد األ
"السلوك األخالقي لشركة ما اجتاه اجملتمع وتشمل سلوك اإلدارة املسؤول يف تعاملها مع األطراف  ـواليت عرفها ب

يغطي املفهوم أيضا القيم املرتبطة  املعنية اليت هلا مصلحة شرعية يف شركة األعمال وليس جمرد حاملي األسهم"، وقد
 ( 1) حبماية البيئة.

وحسب البنك الدويل فاملسؤولية االجتماعية للشركة ما هي "إال التزام قطا  األعمال ابإلسهام يف التنمية 
االقتصادية املستدامة وابلعمل مع املوظفني وأسرهم واجملتمع احمللي واجملتمع عامة من أجل حتسني نوعية حياهتم 

 ( 2) أبساليب تفيد قطا  األعمال والتنمية على حد سواء".
وحسب جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة فإن "املسؤولية االجتماعية هي االلتزام املستمر من قبل املنظمات 

وى العاملة ابلتصرف أخالقيا واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية والعمل على حتسني نوعية الظروف املعيشية للق
 ( 3) وعائالهتم واجملتمع احمللي واجملتمع ككل".

ويف حني جند أن املسؤولية االجتماعية هي مفهوم مبوجبه هتتم املنظمات مبصاحل اجملتمع عن طريق األخذ 
بعني االعتبار أتثري نشاطاهتا على املستهلكني واملوظفني ومحلة األسهم واجملتمعات والبيئة وذلك على كل أوجه 

املسؤولية االجتماعية أبهنا: "التزام الشركة اجتاه اجملتمع العاملة به، وأن  Drucker 1977عرف دركر  (4)عملياهتا.
 ( 5)هذا االلتزام يتسع ابتسا  شرحية أصحاب املصاحل يف هذا اجملتمع وتباين وجهاهتم".
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 .62-54ص  ،املرجع نفسه  (6)
 .62-54ص  ،املرجع نفسه  (7)
(8)Davis. K .76-, California management review 2, pp:70responsibilitiesCan business Afford to Ignore  

 .44، ص 2008"، مشرو  حبث لغاية استكمال متطلبات خترج لربانمج ماجستري احملاسبة، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، قياس التكاليف االجتماعي  ومدى مسامهتها بتحقيق الرفاهي  االجتماعي إايد حممد عودة، " (9)
 ، جامعة تلمسان.12/05/2005"، ملتقى االقتصاد التضامين، املسؤولي  االجتماعي  لةلمؤسس : مدخل ملسامه  منظمات األعمال يف االقتصاد التضامينحممد عادل عياض، "( 10)

فقد أشار إىل كون "املسؤولية االجتماعية ممثلة لتوقعات اجملتمع ملبادرات املنظمات يف إطار  Strier 1979أما 
، ويف نفس الوقت (6) جماالت عديدة تقع حتت أبعاد املسؤولية االجتماعية اليت تتحملها املنظمات اجتاه اجملتمع"

وإنسانيا وأدبيا تتحمله منظمات األعمال وجهة نظر ترى يف املسؤولية االجتماعية التزاما أخالقيا Holmesطرح 
اجتاه اجملتمع العاملة به وذلك عن طريق املسامهة مبجموعة كبرية من األنشطة االجتماعية كمحاربة الفقر وحتسني 

 ( 7) اخلدمات الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص العمل وحل مشاكل اإلسكان وغريها".
 املسؤولية االجتماعية للشركة تتمثل يف القرارات اليت يتخذها رجال األعمال ألسباب قد تتجاوز Davis ـل ابلنسبة

 ( 8) املصاحل التقنية واالقتصادية للمؤسسة.
وقد جاء التعري  األكثر مشوال وبه كانت هناك نقلة نوعية يف إغناء وتوسيع مفهوم املسؤولية االجتماعية يف إطار 

أبن تضع نصب عينيها خالل  التزام الشركةحيث يرى أن "املسؤولية االجتماعية هي  Caroll البحوث الرائدة لـ 
عملية صنع القرارات اآلاثر والنتائج املرتتبة عن هذه القرارات على النظام االجتماعي اخلارجي بطريقة تضمن إجياد 

 ( 9) تبة عن هذه القرارات".توازن بني خمتل  األرابح االقتصادية املطلوبة والفوائد االجتماعية املرت 
األعمال إال أن هناك جانبني  وابلرغم من كل االختالفات والتباينات يف تعري  املسؤولية االجتماعية ملنظمات

ميكن الرتكيز عليهما، األول قانوين ينطلق أساسا من العالقة القائمة بني اجملتمع والشركة ويتمثل مضموهنا يف أن 
عمليات تنفذها وسلوكا متارسه وأهدافا حتققها وابلتايل البد أن يكون لذلك آاثره اليت متتد لتغطي هذه األخرية هلا 

كل اجملتمع أاي كانت تلك اآلاثر، أما الثاين يتمثل يف اجلانب اإلنساين ويقوم على الدور الذي ميكن أن تلعبه 
لعالقة اليت تتكون يف بيئة املنظمات هي اليت الشركة بصفتها وحدة مستقلة تعمل يف جمتمع ومدى مسامهتها فيه، فا

 (10) تشكل اجملتمع لذلك هناك التزامات اجتماعية وإنسانية تقع حتت مسؤولية الشركة.
أهم أسباب التزام الشركات ابملسؤولية االجتماعية هي الضغوطات الناجتة من اجملتمع كاملنظمات غري  من

احلكومية ومجعيات محاية املستهلك والنقاابت اليت هلا أتثري واسع حبشد الرأي العام ضد املمارسات غري اإلنسانية 
عض الشركات الكندية اليت تتبىن املسؤولية وغري األخالقية لبعض املنظمات، وقد أظهرت دراسة أجريت على ب

االجتماعية ومتارس أدائها االجتماعي أن جممل النتائج اليت حققتها هذه املنظمات مشلت حتسني شهرة وصورة 
للعالقة املباشرة بينهم، وكذا حتسني ظروف العمل وخلق  الشركة وخاصة أمام املستثمرين، العاملني والزابئن نظراً 

 ون والرتابط واالستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر العدالة االجتماعية وبذلك حتسني نوعية احلياة.مناخ من التعا
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 25-23املؤمتر الدويل حول "القطاعاخلاص ىف التنمية: تقييم استشراف" بريوت، لبنان ، ،"السعودي  عةلى املمةلك  العربي االجتماعي  ودورها ىف مشارك  القطاع اخلاصفى التنمي  حاله تطبيقي  املسؤولي  "صاحل السحيباىن،  (11)  
 .2009مارس 

 

 لةلمستثمر األجنيبأبعاد والتزامات املسؤولي  االجتماعي  (:2املبحث )
 

 االجتماعي  عةلى الصعيد الدويلمظاهر احرتام املؤسسات ملسؤولياهتا  (:1املطةلب )
تطلعت كافة الدول املتقدمة والنامية أيضا يف العصر احلديث إيل وضع اسرتاتيجيات يرتكز عليها النمو 

شأهنا أن  االقتصادي للمجتمع احمللي والدويل، ومن هنا ظهرت وتطورت جمموعة من التطلعات واحلوافز اليت من
اخلاص يف املسؤوليةاالجتماعية، وتبلورت على الصعيد الدويل عدة  تساعد على زايدة دمج ومشاركة القطا 

مرتكزات وأسس عمل ابتت تعد من قبيل املراجع الواقعية يف حتديد نطاق وأبعاد املسؤوليةاالجتماعية للشركات. 
  :ويف هذا اخلصوص يذكر ما يلى

 :امليثاق العاملي لألمم املتحدة.1
(  وهو مبادرة دولية دعت مبقتضاها The Global Compact  صدر"امليثاق العاملي) 1999يف عام 

األمم املتحدة الشركات للتحلي بروح املواطنة املؤسسية، وزايدة مسامهتها يف التصدي لتحدايت العوملة، 
واملشاركة الطوعية يف التنمية املستدامة. وقد تضمن هذا امليثاق عشرة مبادئ يف نطاق حقوق اإلنسان ومعايري 

ة الفساد. وابلتوقيع على هذا امليثاق تؤكد الشركات على التزامها مبسئوليتها العمل ومحاية البيئة ومكافح
 االجتماعية وفقا ملبادئ هذا امليثاق. 

وجتدر اإلشارة إىل عدم وجود معايري حمددة للتعرف على مدى التزام الشركات بتنفيذ املبادئ العشر 
أي معايري أو شواهد تدل على ذلك أو التأكد  للميثاق العاملي. فقد تدعي الشركات االلتزام هبا دون وجود

من حتقق هذا االلتزام. كما يرى البعض أن هذه املبادئ تتعلق حبقوق اإلنسان وحقوق العمال والبيئة 
ومكافحة الفساد، ومن مث ال ميكن أن يكون االلتزام هبا طواعية، بل البد أن يكون هناك نو  من االلتزام 

  (11)القانوين هبا. 
 إرشادات منظم  التعاون االقتصادي والتنمي  لةلشركات األجنبي   .2

، أكثر أدوات املسؤوليةاالجتماعية لرأس املال مشوال  2001متثل هذه اإلرشادات، اليت صدرت عام 
وتتمثل يف التعليمات اليت توجهها احلكومات إىل الشركات عابرة القارات واليت تعمل يف البلدان اليت التزمت 

لتوصيات. وهتدف هذه التوجيهات إىل التأكد من أن هذه الشركات حترتم السياسات والنظم هبذه ا
االجتماعية السائدة يف البلدان اليت تعمل هبا؛ وذلك لتشجيع املسامهة اإلجيابية للقطا  اخلاص يف النشاط 
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 .2008االقتصادية، ديسمرب ، ورقة عمل املركز املصري للدراسات "الدولي  املسؤولي االجتماعي  لرأس املال يف مصر:بعض التجارب"هناال ملغربل ، ايمسني فؤاد،  (12) 
 صاحل السحيباىن، مرجع سبق ذكره.   (13)

 

هات النظم متعددة االقتصادي واالجتماعي والبيئي من أجل حتقيق التنمية املستدامة. وتُعد هذه التوجي
األطراف الوحيدة املتكاملة اليت حتكم تصرفات الشركات عابرة القارات. وعلى الرغم من أن هذه التوجيهات 
غري ملزمة إال أهنا تفيد بدرجة كبرية يف توفري الثقة بني الشركات عابرة القارات من انحية والبلدان اليت تعمل 

طي هذه التوجيهات حقوق اإلنسان واإلفصاح عن املعلومات هبا والعاملني فيها من انحية أخرى. وتغ
 (12) ومحاية املستهلك ومحاية ملنافسة. والضرائب وعالقات العمل والبيئة ومكافحة الفساد

اإلعالن ثالثي األطراف لةلمبادئ املتعةلق  ابلشركات عابرة القارات والسياس  االجتماعي  ملنظم  .3
 العمل الدولي 

هبدف تشجيع املسامهة اإلجيابية للشركات عابرة القارات يف دفع عجلة  1977صدر هذا اإلعالن عام 
التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلدان اليت تعمل هبا وتقليل الصعوابت اليت تواجهها هذه الشركات خالل 

ماعية لنشاط هذه الشركات واليت يتعني أتدية عملها. وقد تضمن هذا اإلعالن املبادئ املتعلقة ابجلوانب االجت
عليها وعلى كل من احلكومات ومنظمات العمال احرتامها. وتشمل هذه املبادئ رفع مستوى التشغيل يف 
البلدان املستقبلة ومراعاة املساواة يف املعاملة وإاتحة فرص التشغيل وتوفري عنصر االستقرار واآلمان للمشتغلني 

وف مواتية للمعيشة والعمل واالهتمام ابلعالقات الصناعية. وتتسم هذه املبادئ وتشجيع التدريب وتوفري ظر 
أيضا أبهنا غري إلزامية وأن تطبيقها يكون على حنو تطوعي. وقد مت تعديل هذا اإلعالن أكثر من مرة ليتواكب 

 (13)ة. مع املبادئ اليت تتبناها منظمة العمل الدولية ولتجديد االلتزام مببادئ اإلعالن األساسي
 مبادرة جديدة للتأكيد على الدور احملوري 2007و 2006وقد أطلقت منظمة العمل الدولية خالل 

الذي تلعبه الشركة يف تشجيع الشركات عابرة القارات على االلتزام مببادئ اإلعالن الثالثي كأساس 
بتنفيذها يف هذا اإلطار. كما تسعى ولية االجتماعية لرأس املال وللربامج اليت تقوم ىؤ لسياستها اخلاصة ابملس

املنظمة من خالل هذه املبادرة إىل توفري معلومات كافية عن جتارب البلدان والشركات املختلفة يف جمال 
االجتماعية لرأس املال وتدريب الشركات يف هذا اجملال وتبادل اخلربات وتسهيل احلوار بني املنظمات  املسؤولية

 املوضو .األخرى املعنية هبذا 
 االجتماعي  لرأس املال وأتثريها عةلى تنافسي  الشركات  برانمج حماضرات البنك الدويل عن املسؤولي .4

الجتماعية ا يقدم البنك الدويل من خالل شبكة املعلومات الدولية برانجما للمحاضرات عن مناذج املسؤولية
وأتثريها على تنافسيتها. وقد استفاد من هذا الربانمج لرأس املال واملمارسة العملية للشركات يف هذا اجملال 
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للتشريعات الصحية ، حبث مقدم إىل اجلمعية املصرية "املتمثل يف الشركات متعددة اجلنسي  ودورها يف مساندة املشروعات الصغرية -االجتماعي  لالستثمار األجنيب املباشر دراس  املسؤولي "، األسرج، حسني عبد املطلب( 14)

 م.2009جويلية  6-5والبيئية ضمن فعاليات مؤمترها اخلمسني" مهوم بيئية للحل" خالل الفرتة 

 . ويرجع اهتمام البنك الدويل بتقدمي برامج تدريبية عن املسؤوليةالتدرييب أل  مشارك من تسعني بلداً 
االجتماعية لرأس املال إىل عدم توافر املهارات والكفاءات لدى الشركات يف البلدان النامية، خاصة الشركات 

 االجتماعية. مبسؤوليتهاتمكينها من االضطال  احمللية، ل
 

 االجتماعي  والقانوني  لةلمسؤولي  االجتماعي  لالستثمار األجنيب د(: األبعا2املطةلب )
يؤدي احلراك االقتصادي للمستثمر يف حدود البلد الذي يستضيفه إىل إنتاج واقع جديد ميثل الواقع القدمي 

واالجتماعية لعمل املستثمر، كما ينتج قيًما جديدة يتم التعاطي معها أواًل مضاًفا إليه النتائج االقتصادية 
ضمن إطار العاملني يف املشرو ، مث تتوسع رقعة التعاطي مع هذه القيم لتشمل املستفيدين واملتعاملني مع 

، يقع ضمن قبلستاملشرو ، من هنا فإن سعي املستثمر إىل مراعاة القيم األخالقية واالجتماعية يف اجملتمع امل
حدود املسؤولية االجتماعية، ومن شأن التزام املستثمر بعدم اصطدام القيم اجلديدة بقيم اجملتمع السائدة أن 

 يضمن له استمراًرا وسالسة يف عمل مشروعه أو مشاريعه
البلد  ( وهي القيم اليت تشيع بني مواطينرافقةهناك منط آخر من القيم، ميكن االصطالح عليها بـ)القيم امل

 ااملستقبل واليت جيب على املستثمر األجنيب أن يلتزم هبا، وميكن هنا أن أنخذ مثااًل مبسطًا: إذا عرف مواطنو 
هي يف حقيقتها شركة إسرائيلية، أو أن اإلسرائيليني هلم حصة  ما،البلدان العربية واإلسالمية أن شركة أجنبية 

ام عن التعامل معها ومقاطعتها، وقد يصل األمر إىل فيها فإن من شأن هذا األمر أن يؤدي إىل اإلحج
 (14) املطالبة إبغالقها وطرد مديريها.

أما البعد القانوين للمسؤولية االجتماعية، فإنه يتحتم على كل مستثمر أجنيب أن يعمل على احرتام النظام 
حيرتم القانون بشكل السياسي للبلد املستقبل وأال يعمل على تقويضه )مهما كان شكل هذا النظام( وأن 

عام، وبصورة خاصة قوانني العمل، وأن حيرتم حقوق العاملني يف منظمته من مواطين البلد املستقبل، وأال 
 يتعارض نشاط منظمته أبي شكل من األشكال مع حقوق اإلنسان.

 
 املستثمر األجنيب االجتماعي  ت(: التزاما3املطةلب )

ميتد مفهوم املسؤولية االجتماعية إىل أكثر من بعده املفهومي واملصطلحي، وعودة إىل التعري  الذي ورد 
أعاله، البد من القول أن تلك االلتزامات اليت تتحملها الشركة جتاه اجملتمع ال تتحدد حبدود معينة، وال ميكن 

احرتام النظام السياسي، وأهنا العمل وأهنا قات هنا واسعة األبعاد والتوجهات واملنطلأرسم خطواهتا وحدودها، 
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 .2010،املعهد العريب للتخطيط، الكويت، فرباير  90سلسلة جسر التنمية، اإلصدار رقم  ،"املسؤولي  االجتماعي  لةلشركات"عيسى حممد الغزايل، ( 15)  

 

هنا تقويض للممارسات الفاسدة السائدة يف وأعلى احرتام قوانني العمل وحفظ حلقوق العاملني واإلنسان 
وهي القيم  ،احرتام للقوانني واألعراف والقيمو اجملتمع املستقبل وليس اعتماد الفساد وسيلة للربح وبناء القدرة، 

 ني مواطين البلد املستقبل واليت جيب على املستثمر أن يلتزم هبا واليت ميكن تصنيفها كما يلي:اليت تشيع ب
ويقصد هبا التزامات الشركة جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه، وذلك بتحقيق األهداف التنمي :التزامات .1

والتنمية، هلذا ال بد من أن تسهم التنموية والسياسات اليت تتبناها الدول النامية وتعمل هبا حنو حتقيق النمو 
الشركة أاي كانت طبيعة نشاطها يف حتقيق تقدم اقتصادي واجتماعي وبيئي كعمل مساند للتنمية الشاملة 
تقدمي اخلدمات العامة ونقل التكنولوجيا مع العمل على ممارسة التقاليد املتعارف عليها يف قطا  األعمال كلها 

 حتقيق املزيد من التنمية والتقدم . ميكن أن يساهم يف متثل دليالً 
جتاه جمتمعها تنبع من العالقة بني الشركات والدول  األجنبيةإن مسؤولية الشركة التزامات سياسي : .2 

 (15)السياسية ما يلي:   املستقبلة ، ويقصد اباللتزامات
 احرتام النظم والقوانني واإلجراءات اإلدارية . .أ
 مراجعة ومتابعة العقود . .ب
 احرتام القيم والثقافية واألهداف.  .ج
    عدم التدخل يف األنشطة السياسية واحلكومية . .د
: التزام املستثمر ومسؤوليته االجتماعية خبصوص البيئة يتمثل يف احلرص على عدم تشويه البيئ  التزامات.3 

على املصادر املائية، وعدم اإلضرار هبا، أو تلويثها على أي حنو من األحناء، كما يشمل ذلك احلفاظ أو البيئة 
تلويثها ابملخلفات الصناعية، أو استخدام مواد تؤثر سلبًيا يف سالمة البيئة، وااللتزام ابملواصفات العاملية 

 اخلاصة بعلو أبراج املداخن وغريها.
حبيث  كما يتوجب على املستثمر أن حيافظ على احلياة الطبيعية والثروات احليوانية ومراعاة مواسم التكاثر،

ال يؤدي عمل منظمته إىل أي شكل من أشكال التهديد البيئي، أو أن يقود إىل كوارث مثل حرائق الغاابت 
 أو اندال  بقع زيت أو مواد كيماوية يف جماري األهنار.

عاملة من البلد املستقبل بنسبة  ي: ويقصد به التزام املستثمر األجنيب بتشغيل أيدالتشغيل التزامات.4 
عالية، وهو التزام يصب يف مصلحة املستثمر أواًل، ألن العمالة احمللية تكون أرخص وأقل تكلفة من العمالة 
األجنبية اليت تتقاضى فضاًل عن أجور العمل أجور نقل وإطعام وإسكان، بينما ال حتتاج العمالة احمللية لكل 
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جهة أخرى يف تثبيت القاعدة االجتماعية الداعمة لوجود الشركة األجنبية، هذه التكالي ، وهي تسهم من 
 هذا فضاًل عن تقدمي جزء من احلل ملشكليت البطالة والفقر.

: حتتاج الشركات ومؤسسات االستثمار األجنيب إىل حركة أموال من وإىل البلد حتويل األموالالتزامات .5 
تذهب إىل الرسوم والضرائب وأجور العاملني وشراء أو إجيار العقارات املستقبل، فاألموال القادمة إىل البلد 

واألراضي الالزمة للمشرو  والتجهيز والتأثيث وغري ذلك من املصاري ، بينما تذهب األموال اخلارجة من 
 البلد املستقبل إىل شراء املواد واملكائن وقطع الغيار والتعاقدات على مواد أولية وخدمات الشحن والنقل
وغريها من التكالي . واملسؤولية االجتماعية حتتم على املستثمر أن يؤدي هذه الفعاليات االقتصادية من دون 
التسبب أبضرار يف اقتصاد الدولة املستقبلة كالتضخم أو الكساد، السيما إذا عرفنا أن أية دولة تسمح لرؤوس 

 من املؤسسات االستثمارية األجنبية.األموال األجنبية ابلعمل على أرضها، سيكون فيها عدد كبري 
: تلعب املنافسة دورًا مهًما يف تنشيط اقتصادايت الدول، ومن مث تسهم يف تقدمها املنافس التزامات .6 

التنموي، ملا هلا من دور يف حتفيز منظمات العمل على حتسني اإلنتاج وختفيض األسعار يف سياق املنافسة 
 املؤسسات اليت تعمل يف حقل واحد، ومن هنا جيب على هذه على اجتذاب املستهلكني وخاصة بني

املؤسسات أن جتعل املنافسة بينها سبياًل لتقدمي أفضل املنتجات ابألسعار املناسبة مبا يتالءم والقوة الشرائية 
 ملعدالت دخول املواطنني.

اليت تُفرض على  : تعد الضرائب أحد مصادر الدخل القومي لكل بلد، سواء تلكالضرائب التزامات.7 
اخلدمات أو على السلع والبضائع )استرياًدا وتصديًرا( أو على مرور هذه السلع والبضائع عرب أراضي البلد 
املعين. ويف حالة مؤسسات االستثمار اخلارجي يف الدول النامية فإن الضرائب والرسوم ستكون يف حدها 

لى املستثمرين األجانب يف الدول النامية ستكون خفيفة األدىن، ولذلك فإن املسؤولية االجتماعية املرتتبة ع
 الوطأة، ألهنم لن يضطروا إىل دفع مبالغ كبرية كضرائب، ما جيعل التزامهم ذا طابع أخالقي.

فقط نعرض فيه بضائعنا ونبيع وحنقق األرابح، بل  : ليس البلد املستقبل سوقاً نقل التكنولوجياالتزامات .8 
هو بنية متكاملة من دولة وجمتمع واقتصاد وموارد بشرية وعلمية وحضارية، ومن هنا ينبغي على املستثمر 
األجنيب أن يعىن بتنمية هذه املوارد الوطنية اليت يصب منوها يف مصلحته، وإن نقل التكنولوجيا من شأنه أن 

ا هلا وأن ينشط اإلقبال على التعاطي التجاري مع التكنولوجيا اجلديدة وما يلحق هبا من قطع خيلق سوًقا راحبً 
 غيار ولوازم صيانة وغريها.
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 .257، ص 2001األردن: دار احلامد للنشر والتوزيع،  -، الطبعة األوىل، اجلبيهة "االجتاهات احلديث  يف مالي  األعمال الدولي "سرمد كوكب اجلميل، (16)  

 الشركات األجنبي  املسؤولي  االجتماعي يف إرساء  26000يزو إ معايريدور  (:3املبحث )
 
وأن  ،هو حقوق وواجبات املواطنة هلذه الشركة العاملية ،إن األساس وجود الفرو  األجنبية يف الدول املستقبلة  

الفكرة اليت ميكن بلورهتا من استخدام املسؤولية االجتماعية للشركة والذي يبدو مبضمونه أحادي اجلانب خبصوص 
حبد أن املواطنة تنطوي على حقوق ومسؤوليات، واحلقوق  ،املسؤولية أو االلتزامات اخلاصة ابلشركات جتاه جمتمعاهتا

ذاهتا تنطوي على اهتمامات جمتمع األعمال مع معايري املعاجلة يف الدول املستقبلة للمستثمرين األجانب، أما 
الواجبات واملسؤوليات فيمكن حصرها مبفهوم مسؤولية الشركة وفق ما ورد سابقا. وللتمييز وفق املنظور الوطين فإن 

 .يف جمتمعات هلا معايري خمتلفة  أجنبيةيدا بسبب عمل شركة حتديد مضمون املسؤولية االجتماعية يصبح أكثر تعق
متينا بني اإلجراءات  ستوفر جسراً  26000ايزو ولعل نظرية املواطنة من خالل التزام الشركات األجنبية ابملواصفة   

القانونية ومعايري العقد االجتماعي الواسع وللتعري  هبذه املسؤوليات جتاه اجملتمع تظهر شرعية تلك االلتزامات. 
يؤكد أن حقوق وواجبات  26000إضافة مفهوم مواطنة الشركة العاملية من خالل االلتزام ابملواصفة ايزو  وابلتايل

رج ضمن عاملية سوق املنافسة اليت تشكل جمتمعاهتا، وأن هذا املفهوم يفرتض أن جيب أن تند الشركة األجنبية
ولة عن معايري اجملتمع ؤ يف كل دولة، حيث تعمل وتكون مس الشركة متعددة اجلنسية هي ليست مواطنا شرعياً 

 (16)اجهة التحدايت. هي يف احلقيقة مواطنا عامليا فدولته تنطوي على قدرات ملو  األجنبيةالشركة  وابلتايلومعانيه.
جيب أن ال ينحرف هذا االلتزام حىت يصبح ميارس   26000ايزو لكن يف إطار التزام الشركات األجنبية ابملواصفة  

  كوسيلة وآلية تضر مبنتجات الدول اليت تستورد منها هذه الشركات مدخالهتا.  
بعض الشركات العاملية ويف إطار ما يعرف ابملسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسات اجتهت إىل فرض جمموعة ف 

من املقاييس البيئية واالجتماعية يف نشاطاهتا اإلنتاجية وأمهها هو " ميثاق التصرف" الذي ميكن تعريفه أبنه جمموعة 
دة ما يكون من الشركات التجارية الدولية الكربى مثل من االشرتاطات يضعها املستورد أو املشرتي والذي عا

العامليتني يف جمال األلبسة الرايضية واليت تعتمد على منتجني يتفرقون يف العديد من ADIDAS وNIKE شركيت 
دول العامل لغرض توفري مدخالت إنتاجها، وحىت تضمن هذه الشركات الدولية أبن مجيع املوردين الذين تتعامل 

ملتزمون بنفس املتطلبات البيئية اليت جيب توافرها يف املنتجات النهائية قصد طرحها يف األسواق، قامت معهم 
بصياغة جمموعة من االشرتاطات البيئية والصحية، فضال عن جمموعة من التدابري املتعلقة أبنسنة ظروف العمل 

وقد حدث أن  حد األعضاء يف سلسلة املوردين،حلماية العمال يف بيئة العمل ابملصنع الذي يرغب التعاقد معها كأ
استالم كرات قدم مصنوعة يف اهلند أبيدي بريئة )أطفال صغار( يشتغلون يف مصنع  ADIDASرفضت شركة 

 خلياطتها يف ظروف جد قاسية وال إنسانية.
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 /algerie.com-http://www.toyota:  متاح على املوقع الرمسي لشركة تويوات ابجلزائر  (17)
 industrielle-ecologie-http://www.lafarge.dz/wps/portal/dz/2_2_2:  الفارج ابجلزائرمتاح على املوقع الرمسي جملمع   (18)
 /http://www.djezzy.com/ar: المسؤولية اإلجتماعية  متاح على املوقع الرمسي جملمع الفارج ابجلزائر(  19)

 واقع اإللتزام اإلجتماعي لبعض الشركات األجنبي  يف اجلزائر(:4املبحث )
 شرك  تويتا اجلزائر  (:1املطةلب )

 (17)مايلي :  شركة تويتا اجلزائرعرف اإللتزام اإلجتماعي ل
شجرة  100000سيارة احتفلت بغرس  100000ومبناسبة بيع تويتا اجلزائر لـ  2008مارس  21يف  -

 .اجلزائر يف غابة ابينام ابلعاصمة
 31إىل  2010أوت  15تويوات اجلزائر قامت جبمع األسرة اجلزائرية من  ،يف إطار اإلهتمام ابألطفال -

من خالل مسابقة الرسم اخلاصة ابألطفال "إرسم سيارتك املستقبلية تويوات" أين مت  2011ديسمرب 
اكتشاف مواهب وإبداعات عربت ابأللوان عن خيال الطفل يف تصوره لبيئة نظيفة وكانت اجلائزة رحلة 

 زين مع والديهم للياابن.طفال الفائألل
تنظيم رحلة رسم لألطفال يف مستشفى مايو ابب الواد "إحلم بسيارتك املستقبلية" يف شهر رمضان قصد  -

 إخراجهم من الروتني والتكفل ابلرتفيه عنهم حبكم أهنم جاءوا من مناطق خارج العاصمة للعالج.
 اجلزائر الفارج  شرك  (:2املطةلب )

التزمت بيئيا ابلصناعة اإليكولوجية من خالل العمل على احلد من نشاطات انبعاث غازات اثين الفارج اجلزائر  
أكسيد الكربون وذلك بتحويل نفاايت لبعض األنشطة الصناعية إىل موارد لبعض األنشطة األخرى، وابلتايل 

غازات والتقليل يف نفس الوقت التقليل من استخدام الوقود األحفوري وتنويع املصادر الطاقوية للحد من انبعاث ال
 من فاتورة استهالك الطاقة.

هو الرفع من نسبة اإلستخدام للوقود املسرتجع الذي بلغ يف الثالث سنوات األخرية الفارج اجلزائر هدف جممع 
مبقدار تفادي انبعاث ما يقارب  % 50يسعى اجملمع لرفع هذه النسبة إىل  2020، وحىت سنة  % 30نسبة 
مليون طن من غاز اثين أكسيد الكربون.وهذا ما جتسد يف عقد اتفاقية مع وزارة البيئة ونقابة الصيادلة  17.4
 (18) بغرض املسامهة يف عملية حرق األدوية منتهية الصالحية. 2013نوفمرب  13بتاريخ 

 شرك  جيزي أوراسكوم اجلزائر(:3املطةلب )
أكثــر مــن مناســبة عــن إلتزامهــا اإلجتمــاعي نلخصــه يف شــركة جيــزي يف  عــربت ،اســرتاتيجية املؤسســة املواطنــةيف إطــار 
 (19) مايلي:

بة إفطار دولية أبطباق من و مأداجلمعية اجلزائرية لنساء الديبلوماسيني تنظم مع  من كل سنة، يف شهر رمضان -
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يت يتم مجعها ضمن هذه التظاهرة السنويّة إىل اجلمعيات لاملبالغ ا وتوجه ،الفنون املطبخية لعدة بلدان ممثّلة يف اجلزائر
 .اجلزائرية الناشطة يف اجملال اخلريي ملساعدة احملتاجني

وحبضور جنوم  2015تنظيم محالت للترب  ابلدم ملستخدمي الشركة ابلشراكة مع الوكالة الوطنية للدم يف جوان  - 
موظ  ابلترب  بدمهم واإلستجابة للقيم  1013، قام يف اجملمو  حوايل رايضيني أنديتم ممولة من طرف شركة جيزي

 األساسية للشركة : التضامن والكرم.

مسؤواًل يف الغد، رافق جيزي مشرو  الشبكة  إميااًن من شركة جيزي أبن الطفل السعيد اليوم يصبح ابلغاً  -
 تخّلد ة املواطنني ومحاية األطفال، أينالتكنولوجيا يف خدم اجلزائرية للدفا  عن حقوق الطفل ندى واضعاً 

  .لإلستما  للطفل اجلزائري اعلى شبكته 3033الرقم األخضر  تاليوم العاملي للطفل وأطلق

شركة جيزي واجلمعية اجلزائرية للطفولة وعائالت اإلستقبال اجملاين حيتفالن يف كل سنة ابليوم العاملي للطفولة  -
 نشاط يومي وتوزيع هدااي على األطفال والقائمني. يف داير الطفولة املسعفة بتنظيم

 يف عيد العمال من كل سنة شركة جيزي تساهم يف رعاية مسرية خاّصة بسعاة الربيد. -
ابجلزائر، واليت تسرّيها اجلمعية  على مستوى دار الطفولة املسعفة بشاطيء النخيلتنظيم يوم التطوّ  لعّمال جيزي  -

جيزي، شركة بعد عمليات ترقيع وجتديد أقيمت من طرف حيث أنه .وعائالت اإلستقبال اجملايناجلزائرية للطفولة 
قام املوظفون املتطّوعون بدهن الواجهات اخلارجية لدار الطفولة حتت إشراف مؤسسة خمتّصة يف البناء. مث سيقوم 

 .ية شركة جيزيدائما برعا طاّلب املدرسة الوطنّية للفنون اجلميلة بتزيني اجلدران البيضاء

تقاسم  : واحد شخص هلدف 1600 ندوة فكرة يف شهر فيفري من كل سنة جتمع هذه الندوة أكثر منرعاية  -
وكذلك  "النجاح". هومثاًل  2015موضو  هذه السنة  الطموح لإلبدا  والتطّور حول موضو  سنوي ملهم.

 شاف املواهب واألفكار.على هامش الندوة، قصد تشجيع اإلبدا  واكت « ضع بصمتك » مسابقة

اجلمعية اجلزائرية للطفولة وعائالت االستقبال  ،ملرضى السرطان مجعية البدرلفائدة   الترب  أبجهزة كمبيوتر -
 .القصبة وأكادميية اجلزائر اجملاين،مجعية

 الوكالة الوطنّية للّدم .مسامهة جيزي يف رعاية األايم الدراسية اليت تنظمها  -

ابلتعاون مع مجعية البدر اليت تنظيم ورعاية تظاهرة أبواب مفتوحة حول الكش  املبكر عن سرطان الثدي  -
 تساعد مرضى السرطان يف أكتوبر من كل سنة.
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مجعية نساء الديبلوماسيني يف أكتوبر من كل ابلتعاون مع  تنظيم تظاهرة البازار الدويل للصناعات التقليديّة -
املبيعات يتّم الّتربّ  هبا ابلكامل جلمعّيات جزائريّة تعمل لصاحل األطفال والّنساء الذين يعيشون سنة، أين مداخيل 
 .يف ظروف صعبة

بتوقيع عقد مع مثاين مجعيات جزائرية يف خمتل  دينار على كل مشرتك جلمعيات خريية  1عملية منح  -
ستتم مساعدة هذه اجلمعيات مبا يقرب من أين . القطاعات واليت تنشط من أجل حتسني حياة اجلزائريني اليومّية

مجعّية اليت  16مع العلم أن املتعامل يرافق أكثر من  .مليون دينار، وهو مبلغ ميثل عدد مشرتكي جيزي 17.5
 تساعد اجملتمع و تعطي االبتسامة لألطفال.

)اجلزائر يشارك جيزي يف شهر أوت من كل سنة يف تنظيم يوم لالسرتخاء والرتفيه على شاطئ اندي الصنوبر  -
طفل مريض أو حمروم من خمتل  أقسام طب األطفال واملستشفيات واملراكز األخرى  800لصاحل العاصمة( 

ض للمهرجني واأللعاب السحرية واملوسيقى على: السباحة وعرو  حيتويللطفولة املسعفة لوالية اجلزائر. أما الربانمج 
بفضل .و  وألعاب الشاطئ ومسابقة قلعة الرمال، ووجبات، ورحلة على منت قارب، ابإلضافة إىل توزيع هدااي، اخل

 .جيزي، استطاعت اجلمعية منح حقائب مدرسية ولوازم مدرسية أخرى لألطفال

ابحلظرية التكنولوجية سيدي عبد هللا ابجلزائر كل سنة " يف شهر ماي من  2.0رعاية الطبعة الثالثة " اجلزائر -
وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وابلشراكة الرمسية مع الوكالة الوطنية لرتقية وتطوير احلظائر  رعايةب

ا حنو التكنولوجية، يدخل هذا احلدث يف إطار اسرتاتيجية اجلزائر اإللكرتونية وهدفه الرئيسي االنتقال مبجتمعن
مستقبل رقمي.هذا املوعد اهلام هو ملتقى دويل جيمع احملرتفني يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واألنرتنت 

WEB 2.0 . 

  .ابلصحراء سواء كانوا أطباء متطوعني جزائريني أو أجانبابملستشفيات التضامن الصحي لألطباء  عملمتويل  -

 أوراسكوم تيليكوم اجلزائر.تنظيم محلة فحص سرطان الثدي ملوظفات  -

 يره مجعية بدر.دساعدة يف عملية بناء مركز استقبال املرضى املصابني ابلسرطان تامل -

اليت متت رعايتها من طرف أوراسكوم تيليكوم  "الندوة الدولية فكرة"تنظيم مسابقة املؤسسات الفتية يف إطار  -
أين حصلت على عام  " الفتية يف "حتدي جيزي للمؤسساتمؤسسات فتية جزائرية جوائز  10تلقت اجلزائر، أين 

 .من التدريب املهين إضافة إىل دعم مايل
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، اجلزائر شراكة مع اجلامعات الرائدة من مجيع أحناء 18، 2009أبرم جيزي منذ عام يف إطار رعاية اجلامعات  -
 وتشجيع اإلبدا  العلمي اجلامعي.وأتطري الباحثني  ختص عدة جماالت متعلقة بتمويل التظاهرات العلمية

 

 اخلالص  :

 األعمالأن من أهم العناوين اليت بدأت تركز عليها إدارة  من خالل ما مت تناولناه يف هذه الدراسة برز جلياً   
الدولية هي موضو  العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر ممثال ابلشركة األجنبية والشركات التابعة هلا واجملتمع 

السائد، بعد أن كانت استعراضاً  للشركات اآلن مبثابة االجتاه املسؤولية االجتماعيةاملستقبل هلا، حيث أصبحت 
لفعل اخلري يف السابق. إال أن عددًا قليال من الشركات ميارسها بصورة جيدة، ففي عصران هذا )عصر العوملة، 
واالندماجات الضخمة( تتفاقم املشكالت االجتماعية وتطفو إىل السطح تناقضاٌت وأزماٌت كانت جمهولًة مل  

 .ة عليها ومعاجلتهاتنجح إجراءات سابقة يف السيطر 
لقد تطور اهلدف االجتماعي الذي هتدف إليه الشركات األجنبية، ولكن ضمن مطلبية اجملتمعات املستقبلة،   

وابتت تشكل أحد أهم القضااي واحملاور يف قبول االستثمار األجنيب ورفضه خاصة من خالل ما دأبت بعض 
ملفاهيم املسؤولية االجتماعية عن طريق إصدار املواصفة  املنظمات ومنها املنظمة الدولية للتقييس من إرساء

وليتها االجتماعية. ولقد حاولنا يف هذه الدراسة اإلشارة إىل ؤ كآلية تسرتشد هبا املنظمات لتبين مس  26000االيزو
قبلة مع حتقيق أمهية التزام الشركات األجنبية هبذه املواصفة مما يساعدها على ممارسة نشاطها أبرحيية يف البلدان املست

 ميزة تنافسية يف السوق.
كما الحظنا من خالل عيينة الشركات األجنبية يف اجلزائر مدى تباين اإللتزمات اإلجتماعية بني خمتل  الشركات 

وهذا ما يتطلب يف املستقبل الوقوف على توجيه أكثر يف هذا سواء تعلق األمر ابلعاملني أو البيئة أو العمل اخلريي 
ال سيما و ، كإنشاء مرصد وطين للمسؤولية اإلجتماعية من شأنه متابعة اآلداء اإلجتماعي للشركات األجنبية  اجملال

 تقوية التعاقد اإلجتماعي بني هذه الشركات وابقي األطراف كاحلكومة، اجملتمع املدين واملستهلكني.
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