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The corporate social responsibility between legal duty and
taxes stimulation
سالمي الرشيد

عميرات إيمان

كلّية العلوم االقتصاديّة والعلوم التّجاريّة وعلوم التّسيري
جامعة املدية
ملخص:

كلّية العلوم االقتصاديّة والعلوم التّجاريّة وعلوم التّسيري
جامعة املدية

يف عامل يتصف بالعوملة وباألزمات االقتصادية ،أصبح من الضرورة امللحة واملتزايدة على منظمات االعمال أن تعي وتواكب أثرها يف البيئة واجملتمع

ككل ،حيث مل يعد االهتمام بتعظيم األرباح اهلدف الوحيد الذي يربر أي شيء لصاحلها على حساب مصلحة كل ما له عالقة هبا ،بل ظهرت مفاهيم حديثة
هتتم بتضمني مصلحة مجيع األطراف املتفاعلة معها يف اسرتاتيجياهتا ،ولعل من أبرزها جند مفهوم املسؤولية االجتماعية اليت هتدف اىل تطبيق أساليب إدارية تعزز
دور ومكانة املنظمات ليس فقط ككيان اقتصادي وإمنا أيضا ككيان اجتماعي لتصبح بذلك املنظمة جزءا من نظام املواطنة الصاحلة.
لذلك سنربز يف هذه الورقة البحثية الدور الذي يلعبه التشريع اجلزائري لتشجيع وتنمية النشاطات االجتماعية من طرف املنظمات سواء من الناحية
اإللزامية واليت مفادها أن تلتزم املنظمات برفع األضرار على اجملتمع ككل وكذا احرتام القوانني لتفادي اجلزاء العقايب من الدولة ،أو من الناحية التحفيزية واليت
مفادها أن تلتزم املنظمات طوعا باملسامهة الفعالة يف خدمة اجملتمع وربطها باحلوافز الضريبية كتشجيع هلا لتبين النشاطات االجتماعية ضمن براجمها.
الكلمات المفتاحية :املسؤولية االجتماعية ،البعد القانوين ،البعد األخالقي ،البعد االقتصادي ،البعد اخلريي.
Abstract:
In a world characterized by Globalization and economic crises, business organizations need to show
more awareness about them and cope with the impacts they leave on the environment and society as a whole.
Optimizing profits is no longer the only goal that justifies anything carried out in their favour on the
expense of all that has a relationship with them, because new concepts have appeared taking the interest of
implicating all the parties which are interacting with them in their strategies . Social responsibility may be
one of the most prominent of them; this latter aims at applying modern management techniques that
enhance the role and the status of organizations not only as an economic entity but also as a social entity so
that this organization can be part of good citizenship system.
Thus, this paper will highlight the role played by Algerian legislation to encourage the development
of social activities through organizations, either from the mandatory point of view in which organizations
are committed to lift damage that may harm the society as a whole, and to respect the laws in order to avoid
penal sanctions by the state, or from the motivational one, where organizations pledge to voluntarily
participate in serving community and getting linked to tax incentives as a way to encourage them to adopt
social activities within their programs.
Key words: social responsibility, legal dimension, moral dimension, economic dimension, charity
dimension.

تمهيد:

شهد العامل خالل الثورة الصناعية هنضة علمية شاملة كان هلا األثر البالغ يف تنشيط احلياة االقتصادية ودفع عجلة التطور

الصناعي باي مثن ،وذلك بتوجه جل املنظمات لالهتمام بتعظيم األرباح كهدف وحيد يربر أي شيء لصاحلها على حساب مصاحل كل
ما له عالقة هبا ،وكنتيجة هلذه النظرة الضيقة واملشكالت املرتبطة باإلخفاق يف االستجابة الحتياجات بيئتها واألطراف الفاعلة فيها،
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بدأت املنظمات تواجه ضغوطات من خمتلف اجلماعات ،مما محلها مسؤولية مراعاة األطراف املتعامل معها ووضعها ضمن أولويات
أهدافها .وان كانت هذه املسؤولية نشأت حتت تأثري خمتلف الضغوطات املمارسة ،فإهنا منت وتطورت خالل العقود األخرية حتت تأثري
التغريات احلاصلة يف بيئة االعمال على املستويني احمللي والدويل والظواهر العاملية اجلديدة من خصخصة وعوملة وتقدم تكنولوجي...إذ
تطلب هذا الوضع تبين املنظمات أدوارا حتاول من خالهل ا تعزيز مشروعية وجودها وتطوير اداءها وحتسني عمعتها باالعتماد على تبين
فلسفة املسؤولية االجتماعية للمنظمات اجملسدة يف البعد القانوين ،البعد األخالقي ،البعد االقتصادي ،والبعد اخلريي .وهناك العديد من
الباحثني من يعترب أن املسؤولية االجتماعية هي مبثابة واجب ق انوين ملزما على املنظمات بتحمل مسؤوليتها وواجباهتا اجتاه اجملتمع ،باعتبار
أن املسؤولية تعين أنه جيب على املنظمات القيام بدورها لصاحل الفئات املستهدفة وحتاسب قانونيا عند عدم قيامها بذلك ،ومن جانب
آخر هناك من يرى أن مقتضى هذه املسؤولية االجتماعية ال يتجاوز جمرد مبادرات اختيارية ،لذلك فهي تعترب مشاركة أخالقية تطوعية يف
خمتلف القضايا االجتماعية ،ولكن يف حقيقة االمر املسؤولية االجتماعية تضم كال اجلانبني االلزامي واالختياري .إن هذا الطرح هو جوهر
اإلشكالية اليت حناول من خالل هذا املقال اإلجابة عليها :كيف يساهم املشرع اجلزائري يف جتسيد مرتكزات املسؤولية االجتماعية يف
منظمات االعمال؟

أوالا -إطار مفاهيمي للمسؤولية االجتماعية للمنظمات:

 -1مفهوم المسؤولية االجتماعية:

إن أول من كتب يف املسؤولية االجتماعية للمنظمات هو االقتصادي األمريكي "جون موريس كالرك ،"Gohn Morice Klark
والذي صدر له أول مقال حيمل عنوان "التغريات اجلوهرية يف املسؤولية االقتصادية" وكان ذلك عام  ،9191وبواسطة هذا البحث اقرتح
توسعة نطاق مسؤولية املنظمة لكي تشمل البعد االجتماعي.
وقد تلت هذه الدراسة حبثا آخر قدمه األب املؤسس للمسؤولية االجتماعية للمنظمات "هوارد بوان " Howard Bowen
1

عام  ،9191حتت عنوان "املسؤولية االجتماعية لألعمال" ،حبيث من وجهة نظره فإن " املئات من منظمات األعمال متتاز بسلطة حتديد
مسار حياة املواطنني باإلضافة إىل أشياء أخرى " ،وبالتايل فإن املسؤولية االجتماعية لرجل األعمال قد تكون إحدى الوسائل اليت تسمح
مبعاجلة الكثري من املسائل االقتصادية ،كما يرى أن لرجال األعمال مسؤولية يف متابعة السياسات واختاذ القرارات والقيام باألنشطة اليت
تعترب صاحلة ومفيدة من حيث األهداف والقيم يف اجملتمع.

2

كما تناول موضوع املسؤولية االجتماعية "بيرت دروكر  "Peter Druckerيف كتابه "مقدمة متهيدية لإلدارة" عام ،9111
حبيث عرف املسؤولية االجتماعية على أهنا" :التزام املنظمة اجتاه اجملتمع الذي تعمل فيه" ،3فبالرغم من ضيق هذا التعريف ملفهوم املسؤولية
االجتماعية إال أنه شكل منطلقا لدراسات الحقة فتحت الباب واسعا لدراسة املوضوع يف اجتاهات خمتلفة.
أما فيليب كوتلر و نانسي يل يقدمان التعريف التايل " :املسؤولية االجتماعية للمنظمات هي التزام بتحسني رفاهية اجملتمع من خالل
ممارسات أعمال اختيارية تقديرية ومسامهات باملوارد املؤسسية".
وجتدر اإلشارة إىل أن رأيا طرح من قبل الباحث "" Robbinsميز فيه بني املسؤولية االجتماعية واالستجابة االجتماعية وفق
جمموعة من األبعاد ،مشريا إىل أن األوىل تستند إىل اعتبارات أخالقية مركزة على النهايات من األهداف بشكل التزامات بعيدة املدى ،يف
4

حني أن االستجابة االجتماعية ما هي إال الرد العملي بوسائل خمتلف ة على ما جيري من تغريات وأحداث اجتماعية على املديني املتوسط
5
والقريب.
أما الباحث "كارول  "Carrollفقد عرف املسؤولية االجتماعية أهنا " :مجيع القرارات والفلسفات والطرق واألفعال التدبريية اليت تعترب
تطور ورفاهية اجملتمع هدفا هلا ،وهي بذلك التزام يتوجب على قطاع األعمال القيام به اجتاه اجملتمع ،وأن من شأن هذا االلتزام أن يعمل
على تعظيم اآلثار االجيابية لنشاطات املنظمات على اجملتمع وختفيض اآلثار السلبية لتلك النشاطات إىل أكرب قدر ممكن".
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وعليه يعترب  Carrollأول من أعطى تعريفا شامال للمسؤولية االجتماعية وأول من وضع هلا أسسها النظرية.
 -2أهمية المسؤولية االجتماعية:

مما ال شك فيه أن تبين املنظمات للمسؤولية االجتماعية حيقق العديد من املكاسب تتجلى من خالهلا أمهية املسؤولية
االجتماعية .وفيما يلي سنربز أمهيتها من خالل املردود املتحقق للجهات الثالث الرئيسية اليت ستجين الفائدة من هذا االلتزام وهي:
املنظمة ،اجملتمع ،والدولة.
 -أهمية المسؤولية االجتماعية بالنسبة للمنظمة:

تكمن يف حتسني صورة املنظمة يف اجملتمع وترسيخ املظهر االجيايب لدى أصحاب املصاحل كالعمالء والعاملني وأفراد اجملتمع ،خاصة إذا
اعتربنا أن املسؤولية االجتماعية متثل مبادرات طوعية للمنظمة جتاه أطراف متعددة ذات مصلحة مباشرة أو غري مباشرة من وجود
املنظمة 7.وكذا خلق الرضا والوفاء لدى العمالء مما يساهم يف الدعاية اجملانية هلا.
تشري دراسات حديثة صادرة عن جامعة هارفرد إىل أن املنظمات اليت تطبق مفهوم املسؤولية االجتماعية يزيد معدل الربح فيها إىل %91
8
عن تلك اليت ليس هلا برامج يف املسؤولية االجتماعية ،كما أن املنظمات امللتزمة اجتماعيا زاد معدل منوها مبعدل أربعة أضعاف.
كما يؤكد " "Grayأن املنظمات اليت تواجه املتاعب ملراجعة مسؤوليتها االجتماعية وإجراء التعديالت الالزمة لتطبيقها ستحقق منافع
طويلة األجل وذات أمهية جتعلها تتفوق على منافسيها األقل دراية مبثل هذه القضايا.

9

كما يرى "  " Conollyأن عدم التزام املنظمة مببادئ املسؤولية االجتماعية سيعرضها للمقاطعة من قبل أصحاب املصاحل ،حيث أثبتت
الدراسات أن  %11من املصارف األمريكية غريت من إجراءات إقراض األموال لبعض املنظمات اليت حيتمل أن تسبب ضررا بيئيا يف
املستقبل ،كما أن مستهلكني ملنتجات عديدة ملنظمات قد بدأوا بأخذ جمال املسؤولية االجتماعية لتلك املنظمات يف اعتبارهم عند اختاذ
10
قرار الشراء.
تتمثل األمهية بالنسبة للمنظمة كذلك يف املسامهة يف حيوية املنظمة على املدى البعيد عن طريق تعزيز استدامة املوارد الطبيعية واخلدمات
البيئية 11.إذ أن قيام املنظمات بدورها اجتاه املسؤولية االجتماعية يضمن إىل حد ما دعم أفراد اجملتمع ألهدافها ورسالتها التنموية،
واالعرتاف مبمارستها واملسامهة يف إجناح خططها وأهدافها وهنا يشري" هنري جانت  " H.Ganttيف آخر كتبه" التنظيم للعمل" إىل أنه:
" إذا حدث يف أي وقت أن وجد اجملتمع أن مثن وجود املنظمات يفوق ما جيين من ورائها من نفع فإن السماح بوجودها ينتفي".

12

باإلضافة إىل تعزيز والء العاملني للمنظمة املسؤولة اجتماعيا ،وحتسني قدرهتا على االحتفاظ بالعاملني األكفاء وجذب الكفاءات البشرية
اليت متثل ميزة تتنافس عليها املنظمات.
إن املنظمات ذات االسم التجاري اجلذاب بفعل السياسات املستجيبة اجتماعيا تستفيد من عمعتها احلسنة من أجل تنمية مبيعاهتا
وخلق التزام أقوى لدى العمالء بسلعها أو خدماهتا .ويف دراسة أجرهتا شركة " هيل أند نولتون "عام  7001على ( )971طالبا يتابعون
املاجستري يف أفضل  97كلية إلدارة األعمال يف الواليات املتحدة وأوروبا وآسيا ،تبني أن  %91من عينة الدراسة اعتربوا املسؤولية
االجتماعية للمنظمة عامال مهما يف قراراهتم املهنية ،خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار أن تلك املسؤولية هلا أثر بالغ يف بناء السمعة احلسنة
اليت اعتربهتا عينة الدراسة مفتاحا أساسيا لتلك القرارات يف املستقبل ،وكل ذلك الرتابط ليس بغريب إذا علمنا أن آالف املنظمات
تعرضت ألزمة فقدان السمعة نتيجة إمهاهلا ملسؤوليتها اجتاه اجملتمع.
يضاف إىل كل ما سبق احلصول على معاملة أفضل من طرف احلكومة ،فهذه األخرية تكون أكثر استعدادا ملنح املنظمات اليت
متارس نشاطات لفائدة اجملتمع ،ختفيضات أو إعفاءات ضريبية.
13
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 أهمية المسؤولية االجتماعية بالنسبة للمجتمع :14ميكن اجيازها يف اآليت:
 زيادة التكافل االجتماعي بني خمتلف شرائح اجملتمع ،مع توليد شعور عايل باالنتماء من قبل األفراد ذوي االحتياجاتاخلاصة كاملعوقني وقليلي التأهيل واألقليات وغريهم...إخل.
 االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفري نوع من العدالة االجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو جوهر املسؤوليةاالجتماعية ملنظمات األعمال.
 حتسني نوعية احلياة يف اجملتمع ،سواء من ناحية البنية التحتية أو من الناحية الثقافية. ازدياد الوعي بأمهية االندماج التام بني منظمات اجملتمع وخمتلف الفئات ذات املصلحة. حتسني التنمية السياسية انطالقا من زيادة الوعي االجتماعي على مستوى األفراد ،اجملموعات واملنظمات حبيث هذا يساهميف االستقرار السياسي والشعور بالعدالة االجتماعية.
 كون املسؤولية االجتماعية مرتبطة مبفاهيم أساسية كتقليل السرية ب العمل وزيادة الشفافية والصدق يف التعامل ،مما يزيد منالرتابط االجتماعي وازدهار اجملتمع يف خمتلف املستويات.
 إجياد خمتلف احللول للمشكالت اليت تتحملها واليت تقف عائقا يف وجه النمو االقتصادي ورفاه اجملتمع على املدى الطويل. تتجلى أمهية املسؤولية االجتماعية اجتاه اجملتمع ككل يف العمل الدائم واملسؤول لتلبية حاجات األجيال احلاضرة مع عدم هدرحق األجيال القادمة ،فضال عن حتسني ظروف املعيشة وجودة احلياة.

 أهمية المسؤولية االجتماعية بالنسبة للدولة :15تتمثل يف:

 ختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهماهتا وخدماهتا التعليمية ،الصحية ،الثقافية واالجتماعية األخرى. يؤدي االلتزام باملسؤولية البيئية إىل تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي املنظمات بأمهية املسامهة العادلة والصحيحة يف حتملالتكاليف االجتماعية املختلفة.
 املسامهة يف التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغريها من اجملاالت اليت جتد الدولة احلديثة نفسها غري قادرة على حتملأعبائها مجيعا ،بعيدا عن حتمل املنظمات دورها يف هذا اإلطار.
 -3أبعاد المسؤولية االجتماعية:
يسعى العديد من الباحثني إىل حماولة حتديد أبعاد ا ملسؤولية االجتماعية ،وقد تناول كل منهم تلك األبعاد من وجهات نظر
خمتلفة كما وضعوا هلا مسميات ومناذج متعددة ،ومن خالل حبثنا ملا جاء يف األدبيات نالحظ أن هناك تقاربا كبري بني الباحثني يف
حتديدهم ألهم أبعاد املسؤولية االجتماعية واليت تعد متكاملة مع بعضها لتشكل يف النهاية فلسفة املسؤولية االجتماعية اليت تسعى املنظمة
إىل تبنيها .هلذا فإن مشولية حمتوى املسؤولية االجتماعية جعلت الباحث  Carrollيشري إىل جوهرها بأربعة أبعاد رئيسية هي:16
 البعد االقتصادي :كمنع االحتكار وعدم اإلضرار باملستهلكني ،احرتام قواعد املنافسة وعدم إحلاق األذى باملنافسني،استفادة اجملتمع من التقدم التكنولوجي واخلدمات اليت ميكن أن يوفرها... ،إخل.

 البعد القانوين :قوانني محاية املستهلك ،قوانني محاية البيئة ،السالمة والعدالة... ،إخل. البعد األخالقي :مراعاة اجلوانب األخالقية يف االستهالك ،مراعاة حقوق اإلنسان ،األعراف والقيم االجتماعية ... ،إخل. البعد اخلريي :كل ما يتعلق بتحسني نوعية احلياة يف اجملتمع ،كاملسامهة يف تطوير التعليم وحمو االمية ،املسامهة يف برامجلتحسني الظروف املعيشية وختطيط املدن وتنميتها ،القيام مببادرات تطوعية لفائدة اجملتمع ... ،إخل.
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إ ن فهم هذه األبعاد األربعة للمسؤولية االجتماعية اليت قدمها  Carrollيتطلب اجياد عالقة وثيقة بني متطلبات النجاح يف
العمل ومتطلبات تلبية حاجات اجملتمع .وجتدر اإلشارة إىل أن وجهات النظر ملختلف الفئات ذات املصلحة األساسية حول املسؤولية
االجتماعية ملنظمة األعمال تتباين من ناحية ترتيبها وفق األمهية اليت تعكس مصلحتها ،فمثال يركز املالكون يف الدرجة األوىل على البعد
االقتصادي بشكل عام ،يف حني يركز الزبائن على البعد األخالقي أوال ،أما العاملني فما يهمهم هو البعد القانوين بالدرجة األوىل ولكن
اجملتمع احمللي يعطي أمهية كربى للبعد اخلريي من املسؤولية.
وقد وضع كارول  Carrollهذه األبعاد بشكل هرمي متسلسل لتوضيح طبيعة الرتابط بني هذه األبعاد من جانب ،ومن جانب
آخر فإن استناد أي بعد على بعد آخر ميثل حالة واقعية ،فال ميكن أن تتوقع من املنظمة مبادرات خرية إذا مل تكن قد قطعت شوطا يف
حتملها ملسؤوليتها االقتصادية والقانونية واألخالقية اجتاه اجملتمعات اليت تعمل فيها ،والشكل أدناه يوضح ذلك:
الشكل ( :)1هرم  Carrollللمسؤولية االجتماعية

المصدر :الغاليب طاهر حمسن منصور ،والعامري صاحل مهدي حمسن ،املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال :األعمال واجملتمع ،الطبعة الثالثة ،دار وائل للنشر والتوزيع،
عمان ،7090 ،ص.11

إن القراءة اليت ميكن إجراؤها هلرم  Carrollأن املسؤولية االجتماعية الكلية تشتمل على مستويات أربعة ،أوهلا يتمثل يف كفاءة
األداء االقتصادي فيجب أن تعمل املنظمة على إنتاج السلع واخلدمات بفعالية وجناح ،وأن تسعى لتحقيق مستويات األرباح املطلوبة،
وجيب أن يتم ذلك يف ضوء االلتزام بالقوانني والتشريعات اليت تعمل يف ظلها ،كما أن اجملتمع ينتظر أن هتتم باملسؤوليات األخالقية ،وهي
السلوكيات غري املنصوص عليها يف القوانني واملتوقع االلتزام هبا من طرف املنظمة ،أما املسؤولية التطوعية فرتجع إىل مدى شعور وتقدير
املنظمة ملتطلبات بيئتها والعمل على املشاركة فيها.
وعليه نستنتج أن :املسؤولية االجتماعية الشاملة هي حاصل جمموع األبعاد األربعة واليت أوردها كارول  Carrollيف شكل
معادلة كالتايل 17:املسؤولية االجتماعية الشاملة = املسؤولية االقتصادية  +املسؤولية القانونية  +املسؤولية األخالقية  +املسؤولية اخلرية.
ثاني ا -المسؤولية االجتماعية بين االلزام والتحفيز في القانون الجزائري:

سنعرض فيما يلي دور القانون اجلزائري يف جتسيد ابعاد املسؤولية االجتماعية يف املنظمات اجلزائرية سواء عن طريق القوانني اجلربية
والردعية أو عن طريق القوانني اجلبائية التحفيزية.
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 -1الجانب اإللزامي في المسؤولية االجتماعية:
إن املسؤولية االجتماعية تشمل مظاهر وعناصر كثرية ،منها االلتزام باألنظمة والقوانني املتبعة حلماية البيئة ومراعاة حقوق العاملني
باملنظمات ،وتطوير اجملتمع احمللي وااللتزام باملنافسة العادلة ومحاية املستهلكني ....وفيما يلي سنذكر على سبيل األمثلة ال احلصر ألهم
العناصر اليت متثل اجلانب اإللزامي يف التشريع اجلزائري.

 -حماية المستهلك والمنافسة العادلة:

يسعى املشرع مبوجب القانون اجلزائري لتوفري احلماية الكاملة للمستهلك من أي استغالل أو تظليل أو غش وغريها من
التجاوزات واملمارسات غري النزيهة .ولقد نظم هذه احلماية يف عدة نصوص قانونية كما هو حمدد يف القانون رقم  01-01املؤرخ يف 79
فيفري  ،7001واملتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش 18والذي ينص على:
 إلزامية النظافة الصحية للمواد الغذائية وسالمتها ،مبوجب (املادة  00إىل املادة  01من القانون .)01-01 إلزامية أمن املنتجات ،مبوجب (املادة  01واملادة  90من قانون .)01-01 إلزامية مطابقة املنتجات أي يليب الرغبات املشروعة للمستهلك من حيث التاريخ األقصى الستهالكه ،شروط حفظه،تركيبته ...مبوجب (املادة  99واملادة  97من القانون .)01-01
 إلزامية الضمان واخلدمة ما بعد البيع ،مبوجب (من املادة  91إىل املادة  91من القانون .)01-01 إلزامية إعالم املستهلك بكل املعلومات املرتبطة باملنتوج ،مبوجب (املادة  91واملادة  91من القانون .)01-01 عدم املساس باملصلحة املادية للمستهلك وأال تسبب له ضررا معنويا ،مبوجب (املادة  91واملادة  70من القانون -01.)01
 ولقد رتب املشرع عقوبات شديدة إذا مت خمالفة األحكام السابقة الذكر من خالل املواد( :من املادة  11إىل املادة 19من القانون  ، )01-01واليت قد تصل إىل عقوبة احلبس ملدة مخس سنوات لكل من خيدع أو حياول أن خيدع املستهلك
بأية وسيلة ،كالغش يف تركيب أو وزن أو حجم املنتوج مثال.
إضافة ملا سبق جند بعض األعوان االقتصاديني يسعون إىل اختاذ أساليب منافية لبسط نفوذهم وكذا حتقيق الربح السريع على
حساب املستهلك ،مما دفع باملشرع إىل اختاذ التدابري الالزمة لوقف هذه األعمال غري الشرعية اليت تضر مبصلحة املستهلك وتضر أيضا
باملنافسني اآل خرين ،وقد أصدر مبوجب قانون املنافسة العديد من القواعد اليت حتظر اللجوء إىل استعمال مثل هذه األساليب وأعطى
صالحية مراقبة ومتابعة ذلك جمللس املنافسة ،ومن املمارسات املنافية للمنافسة اليت جاء هبا القانون رقم  01-01املتعلق باملنافسة:19

 حظر االتفاقات املقيدة للمنافسة ،مبوجب (املادة  01من القانون رقم  01-01واملتممة يف املادة  09مبقتضى األمر رقم 97-01املؤرخ يف  79جوان .)7001
 حظر التعسف الناتج عن اهليمنة يف السوق واالحتكار ،مبوجب (املادة  01من القانون رقم .)01-01 حظر كل عرقلة حلرية املنافسة أو احلد منها أو اإلخالل هبا ،مبوجب (املادة  90من القانون رقم  01-01واملعدلة يفاملادة  01مبقتضى األمر  97-01املؤرخ يف  79جوان .)7001
 حظر التعسف يف وضعية التبعية االقتصادية ،مبوجب (املادة  99من القانون رقم .)01-01 حظر التعسف يف ختفيض أسعار البيع ،مبوجب (املادة  21من القانون رقم .)30-30وباعتبار أن اإلغراق يصنف على أنه منافسة غري عادلة ملا يلحقه من ضرر بنشاط املنظمات ،قامت اجلزائر بتحديد إجراءات
تنظيم التحقق فيها وكذا وضع الرسوم ملكافحتها كوسيلة أساسية يتم من خالهلا التصدي هلذه املمارسة غري الشرعية ونشري يف هذا الصدد
للتشريعات الوطنية املتعلقة باإلغراق ومكافحته.
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فحسب املرسوم التنفيذي رقم  777-09واملؤرخ يف  77جوان  ،7009حيدد شروط تنفيذ احلق ضد اإلغراق وكيفياته ،20والقرار املؤرخ
يف  30فيفري  ،1332والذي حيدد كيفيات وإجراءات تنظيم التحقيق يف جمال تطبيق احلق ضد اإلغراق" :21تطبق الرسوم ضد اإلغراق،
وقيمة هذه الرسوم تكون عادة مساوية هلامش اإلغراق أوال تتجاوزه ،ويعلق التحقيق أو يقفل دون تطبيق هذه الرسوم إذا تعهد املصدر
مبراجعة أسعاره أو بعدم التصدير مستقبال بأسعار اإلغراق".

 -حماية البيئة:

لقد تأثر املشرع اجلزائري مبوضوع البيئة واإلشكاالت املختلفة اليت تطرحها مما تطلب األمر وضع قواعد قانونية تنظم نشاط
اإلنسان يف عالقته مع البيئة وتضمن محايتها من كل أشكال التلوث واألضرار امللحقة هبا ،وترقية االستعمال العقالين للموارد الطبيعية،
وكذا استعمال ال تكنولوجيات األكثر نقاء وغريها من األهداف اليت يرجى جتسيدها من وراء سن قوانني حلماية البيئة واليت نذكر منها:
 قانون رقم  91-09املؤرخ يف  97ديسمرب  ،7009ويتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها.22 قانون رقم  90-01املؤرخ يف  91جويلية  ،7001ويتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة.23 القانون رقم  70-00املؤرخ يف  79ديسمرب  ،7000املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرية وتسيري الكوارث يف إطارالتنمية املستدامة.
 قانون رقم  01-01املؤرخ يف  91ماي  ،7001ويتعلق بتسيري املساحات اخلضراء ومحايتها وتنميتها.2524

هذه القوانني تتسم بالطابع اإللزامي كأسلوب من أساليب الضبط ،ويف حقيقة األمر هو اجملال الذي يتمكن من خالله املشرع
من الوقاية من مجيع األخطار واألضرار اليت متس بالبيئة واحمليط ،وال جيوز لألفراد خمالفتها لكوهنا تتضمن نصوصا قمعية وجزاءات ضد كل
خمالف ألحكامها ،وفيما يلي نذكر بعض األمثلة عن التدابري اجلزائية يف حالة اإلخالل بأحكام هذه القوانني واليت ال يتسع اجملال لذكرها
كلها:
 جزاء إيقاف النشاط :والذي يقع يف غالب األحيان على نشاط املنظمات ذات الطابع الصناعي وهو عبارة عن تدبريتلجأ إليه اإلدارة يف حالة وقوع خطر بسبب مزاولة املشروعات للصناعات امللوثة للبيئة أو اليت متس بالصحة العمومية.
 وهناك تطبيقات عديدة لعقوبة اإليقاف أوردها املشرع اجلزائري يف تشريع محاية البيئة من ذلك ما جنده يف نصوص قانونالبيئة  90-01والذي ينص يف املادة  79الفقرة  07أنه..." :إذا مل ميتثل املستغل يف األجل احملدد ،يوقف سري املنظمة
إىل حني تنفيذ الشروط املفروضة مع اختاذ التدابري املؤقتة الضرورية مبا فيه اليت تضمن دفع مستحقات املستخدمني مهما
كان نوعها".
 الرسوم البيئية :لقد شرعت اجلزائر ابتداءا من التسعينات بوضع جمموعة من الرسوم البيئية على أصحاب األنشطة امللوثة،ففي سنة  9117أسس رسم سنوي على النشاطات امللوثة واخلطرية على البيئة ومت تعديل الرسم حسب قانون املالية لسنة
 ،7000حبيث يطبق على كل صنف من أصناف املنظمة اخلاضعة للرتخيص حسب درجة األخطار اليت تنجم عن
استغالهلا ،كما ختصص مداخيل هذا الرسم للصندوق الوطين ومكافحة التلوث.
 ويف سنة  7009مت إدماج الرسم اإليكولوجي انطالقا من مبدأ "على من يلوث البيئة أن يدفع الثمن" ،واهلدف من وراءههو ليس العقاب بل حث املنظمات الصناعية على انتهاج تصرفات أكثر محاية للبيئة .ويف هذا الصدد مت إدخال الرسم
البيئي يف قانون املالية لسنة  ، 7009وصدرت يف نفس السنة تعليمة وزارية توضح كيفية تطبيق الرسم الذي حدد ب
 90900دج عن كل طن إذا كان امللوث ميارس نشاطا صناعيا.
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 عقوبة السجن :نصت املادة  11من القانون  91-09واملتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها ،بأنه يعاقب بالسجنمن  9إىل  1سنوات وبغرامة مالية من مليون إىل مخس ماليني دينار جزائري أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من استورد
النفايات اخلطرة أو صدرها أو عمل على عبورها خمالفا بذلك أحكام القانون.
 وعليه رغم وجود جباية بيئية يف اجلزائر ولكن ذلك غري كايف ،إذ البد من إرساء ثقافة بيئية واالهتمام بنشر الوعي البيئيلدى خمتلف فئات اجملتمع كافة ،وتكثيف الرقابة على النشاطات امللوثة قصد محاية البيئة وفق مقتضيات التنمية املستدامة.

 -حماية العمال:

لقد صدرت منظومة تشريعية يف جمال العمل والشؤون االجتماعية ،حبيث تعترب  9111سنة البدء بإصدار وتطبيق أهم قوانني
العمل ويأيت على رأسها:
 القانون املتعلق بالوقاية وتسوية اخلالفات اجلماعية يف العمل وممارسة حق اإلضراب. القانون املتعلق بتفتيش العمل. القانون املتعلق بعالقات العمل.وللتوضيح أكثر نبني بعض املواد املتعلقة بأحد هذه القوانني كمثال عن االهتمام حبقوق العاملني وحبمايتهم ،فبموجب القانون رقم -10
 99املؤرخ يف  79أبريل  9110واملتعلق بعالقات العمل ،مت النص على احلقوق األساسية للعمال ومن بينها:
 المادة  50والمادة  :50الوقاية الصحية واألمن وطب العمل ،احرتام السالمة البدنية واملعنوية للعمال وكرامتهم،الضمان االجتماعي والتقاعد ،احلماية من أي متييز لشغل منصب عمل غري املنصب القائم على أهليتهم واستحقاقاهتم،
التكوين املهين والرتقية يف العمل ،الدفع املنتظم لألجر املستحق ،توفري اخلدمات االجتماعية.

 المادة  :10ال ميكن أن يقل العمر األد ى للتوظيف عن  91سنة إال يف اجملاالت اليت تدخل يف إطار عقود التمهني ،والجيوز توظيف القاصر إال بناء على رخصة من وصيه الشرعي ،كما أنه ال جيوز استخدام العامل القاصر يف األشغال اخلطرية
أو اليت تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو متس بأخالقياته.

 المادة  :10جيب على املؤسسات املستخدمة أن ختصص مناصب عمل لألشخاص املعوقني وفق كيفيات حتدد عن طريقالتنظيم.

 المادة  :11واليت تنص على عدم التمييز بني العمال على أساس السن أو اجلنس أو الوضعية االجتماعية ،أو القرابةالعائلية أو القناعات السياسية واالنتماء إىل نقابة أو عدم االنتماء إليها.
كما أصدرت وزارة العمل والضمان االجتماعي مجلة من النصوص التنظيمية يف جمال الوقاية من األخطار املهنية واليت تتعلق مبا يلي:
-

القواعد اخلاصة املطبقة على العناصر أو املواد أو املستحضرات اخلطرة يف أماكن العمل.
اللجان املتساوية األعضاء ومندويب الوقاية الصحية واألمن.
صالحيات جلنة ما بني املنظمات للوقاية الصحية واألمن وتشكيلها وتنظيمها وسريها.
شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية واألمن يف وسط العمل وتنظيمها وسريها وكذا صالحيتها.

ولضمان تطبيق األحكام القانونية املتعلقة بظروف العمل ومحاية العمال ،أوكل املشرع مهمة الرقابة إىل جلان وهيئات اليت هتدف إىل
التحقق بصفة مستمرة من عدم وجود أي إخالل أو تقصري أو خرق قاعدة من قواعد القانون املتعلق بالعمل وظروفه ،وكذا ما يتعلق
بالوقاية الصحية واألمن ،ويف حالة وقوع ذلك يتم حترير حمضرا من طرف مفتشي العمل والذي يثبت فيه نوع املخالفة ويوجه للجهات
املختصة لتتخذ اإلجراءات الالزمة ،ومن هذه املخالفات:
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 يف حالة ما إذا مل جيد مفتش العمل السجالت القانونية يف املنظمة مثل سجل األجور ،سجل حوادث العمل ،سجل الفحصالتقين للمنشآت والتجهيزات الصناعية  ...طبقا ملا جاء يف املادة  07من املرسوم التنفيذي  ،11-11املؤرخ يف  01مارس
26
 ،9111احملدد لقائمة الدفاتر والسجالت اخلاصة اليت يلتزم هبا املستخدمون.
 أو عدم توفري وسائل الوقاية الفردية للعمال طبقا ملا جاء يف املادة  01من القانون  ،01-11املؤرخ يف  71جانفي ،911127
واملتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل.
ومن بني املخالفات أيضا نذكر:عدم االنتساب ،حبيث يرتتب على عدم االنتساب يف األجل احملدد كما جاء يف املادة 90
مبقتضى القانون رقم  ،90-11املؤرخ يف  07جويلية  9111واملتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي ،غرامات مالية
توقعها هيئة الضمان االجتماعي على اهليئة املستخدمة وقدرها  900دج عن كل عامل مل يتم انتسابه ويضاف إىل مبلغ الغرامة نسبة
28
 %70عن كل شهر من التأخري طبقا ملا جاء يف املادة  91من القانون  90-11املؤرخ يف  7جويلية .9111
باإلضافة إىل القوانني والتشريعات السالفة الذكر ،قامت الدولة اجلزائرية باملصادقة على مجلة من املعاهدات واالتفاقيات الدولية
ذات الصلة ،حيث متت املصادقة على  91اتفاقية دولية من بينها :االتفاقيات الدولية الثمانية األساسية ،واليت تعتربها منظمة العمل
الدولية من اآلليات اجلوهرية اليت يستلزم التصديق عليها وتكييف التشريع الوطين معها ووضعه حيز التنفيذ الفعلي ،وهي ختص اجملاالت
التالية :حظر العمل اجلربي ،احلرية النقابية ومحاية احلق النقايب ،التفاوض اجلماعي ،املساواة يف ميدان األجور ،عدم التمييز ،سن العمل،
خطر تشغيل األطفال.
 -2الجانب التحفيزي في المسؤولية االجتماعية:
إن إلزام املنظمات بأعمال اجتماعية من خالل التشريعات اخل اصة بالبيئة واملستهلك واملنافسة...إخل ،إمنا هو يف حقيقة األمر
ميثل املسؤولية االجتماعية يف حدودها الدنيا ،ألن خرقها يضع املنظمة أمام مساءلة قانونية ،وهكذا تكون املنظمة ذات توجه اجتماعي
فعلي كلما أخذت زمام املبادرة يف جمال املسامهات االجتماعية ،واملشرع اجلزائري كان له دور يف تشجيع املنظمات على ممارسة خمتلف
األعمال االجتماعية بشكل طوعي ألن هذا هو أساس مفهوم املسؤولية االجتماعية .ويف هذا اجلانب جند الفقرة  07من املادة  911من
قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ،تنص على أنه " ميكن خصم املبالغ املخصصة لإلشهار املايل والكفالة والرعاية اخلاصة باألنشطة
الرياضية وترقية مبادرات الشباب من أجل حتديد الربح اجلبائي ،شريطة إثباهتا يف حدود نسبة  %90من رقم أعمال السنة املالية بالنسبة
لألشخاص املعنويني و /أو الطبيعيني ،ويف حد أقصاه ثالثون مليون دينار جزائري ( 10.000.000دج)" ،وتستفيد كذلك من هذا
29
اخلصم النشاطات ذات الطابع الثقايف.
وعليه أي منظمة تساهم يف متويل نشاطات تصب يف املسؤولية االجتماعية ،ختصم تلك النفقات من النتيجة احملاسبية يف هناية
السنة ،مبعىن اهنا ال ختضع للضريبة على أرباح الشركات ( )IBSوهذه األخرية حددت يف املادة  990من قانون الضرائب املباشرة
30
والرسوم املماثلة كما يأيت:
  %91بالنسبة لألنشطة املنتجة للمواد والبناء واألشغال العمومية وكذ ا األنشطة السياحية. ويطبق هذا املعدل كذلك على األنشطة املختلطة يف حالة ما إذا كان رقم أعمال األنشطة املذكورة يف الفقرة السابقة يساوي %90من رقم األعمال اإلمجايل أو يفوقه.
  %79بالنسبة لألنشطة التجارية واخلدمات. وبالنسبة لألنشطة املختلطة عندما يتجاوز رقم األعمال احملقق يف التجارة واخلدمات أكثر من  %90من رقم األعمال اإلمجايلخارج الرسوم.
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خالصة:
لقد تناولت هذه الدراسة واحدة من أهم القضايا اإلدارية املعاصرة وتتمثل يف املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال ،واليت تشري إىل أنه
عند قيام أي منظمة بأعماهلا فإنه يتعني أن يكون هناك تسليم باختاذ ما هو يف صاحل رفاهية اجملتمع ككل وتتعداها إىل إجياد خمتلف
احللول للمشكالت اليت تقف عائقا يف وجه النمو االقتصادي ،وعليه تتجلي أمهية تبين منهج املسؤولية االجتماعية من خالل املسامهة يف
دعم التوجه املستقبلي للمنظمات خلدمة االقتصاد والتنمية.
لذلك نستنتج من خالل هذه الورقة البحثية ان املسؤولية االجتماعية للمنظمات اعمال تطوعية ،فضال على اهنا امتثال
للقانون من خالل ادراج الشواغل االجتماعية والبيئية يف السياسات واألنشطة اخلاصة بأعماهلا قصد سلوك الطريق الذي يقضي بتقدمي
كل ما فيه خري للبيئة اليت تعمل فيها ،وحتسني أثرها على اجملتمع ككل .كما توصلنا اىل ان البعد القانوين للمسؤولية االجتماعية ميثل بعد
ضروري تنطوي حتته باقي االبعاد األخرى ،الن سعي املنظمة لتحقيق مستويات األرباح املطلوبة والذي يعكس لنا املسؤولية االجتماعية يف
حدودها الدنيا جيب ان يتم يف ضوء االلتزام بالقوانني والتشريعات اخلاصة باملنافسة ،باإلنتاج ،بامللكية...،إخل.
كما أن مراعاة املنظمة للمسؤولية األخالقية يتجلى من خالل تطبيق اإلجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق مبادئ النزاهة،
العدالة ،واملوثوقية يف خمتلف عالقاهتا مع مجيع األطراف املتعامل معهم .أما اجلانب اخلريي فهو ميثل بعد حموري للمعىن احلقيقي للمسؤولية
االجتماعية ألنه يعكس ممارسات غري منصوص عليها يف القوانني ،اال ان ذلك قد ال يشجع أي منظمة على القيام مببادرات لصاحل
اجملتمع بل سيجعل هذا التوجه الفعلي لتبين املسؤولية االجتماعية يقتصر على منظمات دون غريها ،من هنا يتجلى لنا أمهية القوانني
التحفيزية اليت هتدف اىل ترسيخ ثقافة الت طوع لقيام املنظمات مبمارسات اجتاه اجملتمع مصدرها الضمري.
ومن هذا املنطلق وكذا من خالل الدراسة والبحث جند ان للمشرع اجلزائري دورا لتشجيع املنظمات اجلزائرية على املمارسة
الفعالة يف خمتلف االعمال االجتماعية ،من خالل سن القوانني اليت تتسم بالطابع االلزامي فيم ا خيص حقوق العاملني ،احلفاظ على
البيئة ،االهتمام حبماية املستهلك واملنافسة العادلة ...وكذا من خالل منح املنظمات اليت متارس نشاطات اجتماعية ختفيضات وإعفاءات
ضريبة على النشاطات اليت تصب يف جماالت املسؤولية االجتماعية والذي ينمي بدوره اجلانب الطوعي واألخالقي لتطبيق منظومة من
اإلجراءات الكفيلة برعاية اجملتمع وتنميته ،واليت متثل اعمى املراتب واملعىن احلقيقي ملفهوم املسؤولية االجتماعية يف منظمات االعمال.
ومن خالل ما سبق ميكن تقدمي التوصيات التالية:
 باعتبار ان املسؤولية االجتماعية للمنظمات حمفز العتماد القيم االخال قية والتنمية االقتصادية ،االجتماعية والبيئية لبالدنا ،فانهالبد من االلتزام املشرتك لكل املنظمات مهما كان نشاطها ،وان تكون هلا مسؤولية اجتاه االرتقاء مبستوى اجملتمعات اليت تعمل
يف ظلها اقتداءا باملنظمات الرائدة عامليا يف هذا اجملال.
 وباعتبار ان املسؤولية االجتماعية هي وليدة متطلبات التنمية املستدامة من خالل إجياد ودعم برامج اجتماعية ،اقتصادية وبيئيةمستقاة من األولويات واالحتياجات الوطنية ،فانه البد على الدولة اجلزائرية االهتمام أكثر بسن قوانني حتفيزية لرفع التنافس بني
املنظمات من اجل تبين أعمى ابعاد املسؤولية االجتماعية وهو البعد اخلريي ،فضال على االهتمام بالقوانني اإللزامية واليت جتسد
البعد االقتصادي واألخالقي للمسؤولية االجتماعية للمنظمات.
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