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 تقديم 

يوما بعد يوم يتأكد الدور والمردود الفاعل للمسااااااااهمات القيمية للشاااااااركات في مجتمعاتها،  -1

في كندا الدور  2002اسااتشاارم مجموعة من الءبراء من أكثر من ءمسااون دولة وذلا ف  عام 

منتجات وآلية وأكدوا من أن هذا الدور سيؤثر في آلية تسويق ال للمساهمات المجتمعية، المستقبلي

 تأسيس الشركات والدور الفاعل للمساهمين في إنجاح هذه الشركات. 

دراسة أءرى أشارت ال  أن مردود المساهمات القيمة له مردود مباشر ويزيد من أصول  في -2

الشااااااركات وأسااااااعار أسااااااهمها في البورصااااااات العالمية، وهذا ما جعل المعادلة تنقلب في تقييم 

هي االكثر قيمة وأثرا في زيادة أثمانها إذا فيها الصااول رير الملموسااة الشااركات التي أصاابحت ا

العينية، رير أن هذا االدراا جعل هذه الشاااااااركات تتساااااااابق وتطور في األصاااااااول ما قورنت ب

وجعلها محل انتقاد  ،جعلها تفرد إدارات للءدمات المجتمعية ضااااامن هياكلها والذي ،مسااااااهماتها

عالمة ل شااركة حين تشاااراساامعة عل  حساااب معاناة البشاار عندما تكون المساااهمة في كسااب ال

 أذهانهم . فيتلا العالمة  بقصد برمجةلشعب منكوب  جوالةفة للهواتم الومعر

البعض يتنبأ من أن محور الحياة سااايعتمد بشاااكل كبير عل  محور المسااااهمات المجتمعية لذا  -3

 االجيال. فيبدأت برامج تعليمية تعد لذلا لغرس تلا القيم الفاضلة 

مظلتها "اسااتشاافائية " كشااركات كون هذا بالررم من  القيميتعاملها  في احتالتثمة شااركات  -4

 تعمد ال  أساليب ترويجية ملتوية ومضلله لتحقيق مآربها الربحية. فهياالدوية، 

 ، كدولدولبعض التمءض مسااار المسااؤولية المجتمعية للشااركات عن دور جديد تنادت اليه  -5

، يكمن في دور شاااااااراكه فيما بين الحكومة والشاااااااركة في وكندا وبريطانيا، ،وروبياألاالتحاد 

التءفيم من ميزانية الدولة، عبر نقل ما يمكن نقله من مشااااااااريا وإدارات كانت تديرها الدولة، 

 كي يديرها القطاع الءاص.

 المجتمعية للشركات كأداة تسويق: ةالمسؤولي

تتطور بتطورات العلوم  فهيشااأن كافة العلوم االنسااانية، التسااويق والصااناعة التسااويقية شااأنها 

أكثر من مرحلة، نذكر منها عل  سااااابيل المثال  فيوتطورات البشااااار، والتساااااويق تاريءيا  مر 

، ثم الماضيالستينيات من القرن  فيوهذا ما ظهر  USP السلعةمرحلة التركيز عل  ما تتفرد به 

تسويق ودعم توجيه تسويق  فيكأساس  OSPؤسسة تبعته مرحلة التركيز عل  تسويق صورة الم

رواج المؤسسة  اسم، فتبعته مرحلة التأكيد عل  الماضيسبعينيات القرن  فيظهر  السلا وهو ما

، ثم ما تشهده الماضيالقرن تسعينيات  فيتسويق السلا وهو ما ظهر  فيكأساس  BSP التجاري

يتم التسويق للفرد بعينه فلكل فرد  أي MSP أن يكون محور التسويق هو "أالنا" فيالساحة اليوم 

 يتعامل ما االنساااااان ال كيمرحلتنا هذه  فيالتساااااويق  يأتيل ،مطلب مءتلم وشاااااغم يتطلا اليه

تطالعنا به  التيكل فرد بعينه، وهذا ما تؤكده عمليات التسااااااويق  احتياجيلب   كيكجماهير وإنما 

قدرتها عل  تلبية  فيز عل  ساابيل المثال مواقا االنترنت عل  ساابيل المثال، طالا شااركة كيلور

يفضاالها،  التيكل شااءص وفق االساام والتصااميم الذى يءتاره لنفسااه ونوع ءلطة الحبوب  احتياج

تعامله ما شااريحة المراهقين كما لو أن كال منهم أصاابم يتملا شااكل  فيوطالا مشااروب جون  
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كذلا الحظنا حملة شركة فنادق يدعوا اليه زمالئه للشراء، و كي ،التصميم الذى يصطنعه لنفسه

ليس عل  أساااااس التعامل ما  الفندقةتسااااويقها للءدمات  فيماريوت كيم اسااااتطاعت أن تتعامل 

ما يتطلا اليه من   ،بل ءصااااصاااات لكل قاطن ررفه ،لءدمة تتغير مواصاااافاتها ،قطيا من البشاااار

 تحقيق أهدافه. فيشريكا له  ما جعل ماريوتأجنده ءاصة به، عبر رربات 

ور المؤسااسااات التجارية والشااركات بتطورات واحتياجات الجماهير، رير أن المرشااد دائما وتتط

 ،نهاية العام المحاسااابية دفاترها فيتحول أو تطور تقدم عليه هو ما يثبت  أي فيلهذه الشاااركات 

تستعرضه بءيالء ما مساهميها ف  تقاريرها  كي ،ليعبر بحق عن النمو الذى حققته تجاه أصولها

نهاية كل عام، فكلما تعاظمت االصاااااول كلما كان ذلا مدعاة للرضااااا  الذى يكون  ماة السااااانوي

متبادال فيما بين مجلس إدارة الشااركة والمساااهمين، رير أن التطور الذى يشاامل مفهوم التسااويق 

حيث أنه أشاارا معه العمالء، وما هذا  ،االسااتحواذ عل  رضاا  المساااهمين فيما عاد مقتصاارا 

ساااويق مرحلة جديده أصااابم فيه العميل هو المحور الذى تتصاااارع من أجل االشاااراا  أدءل الت

ترضااا  عمالئها أصاااوال من نوع جديد،  التيإرضاااائه كافة الشاااركات، وصاااار يجلب للشاااركة 

 فيصورة المؤسسة معززة ب،  Reputation أصبم يجلب أصوال رير ملموسة أساسها "السمعة

 مدققوالحظ قد " ، و Awarenessلمؤسااسااة ، وحجم االسااتحضااار الذهني لBrandingاألذهان 

وأدرجوها بعد ذلا   احترافية،وفق آليات ومعادالت  هذه العناصاااار وتعاملوا ما ،الحسااااابات ذلا

ضااامن االصاااول االساااتثمارية الءاصاااة بالشاااركة، ثم لوحظ وما مرور الوقت أن االصاااول رير 

معظم الشاااركات الكبرى  قيمها تلا الملموساااة، ما أدى إل  حرص كبير من فيالملموساااة تفوق 

مؤسااساااتها تعمل عل  تحفيزها  فيإدارات  اسااتحداثلتعظيم االصااول رير الملموسااة من ءالل 

بيليون  12شركة فيليب مورس تشترى عالمة كرافت الغذائية بمبلغ وصل ال   هيوتنميتها، فها 

بليون  2د حدو في، وبعد التدقيق عل  حجم االصااااااول وجد أن الملموس منها يقا أمريكيدوالر 

 الصول رير الملموسة .كانت لصالم ابليون دوالر  ةدوالر فقط، ما يعن  أن عشر

 :عبرووجدت الشركات أن عناصر تفعيل االصول رير الملموسة تتم 

  .زيادة حجم الميزانيات االعالنية والتسويقية -1
 . Social contributionsزيادة حجم المساهمات المجتمعية  -2
  .عقول العمالء المستهدفين فيلعالمة الشركة التجارية  يالذهنحجم االستحضار  -3
  .نسبة رض  العمالء -4

 

والعالقات  والمجتمعي والتسااويقي اإلعالميوهو ما يشااير ال  مزيج من االنشااطة ذات المحور  

 عل  الشركة أن تمارسها ما الجماهير والمجتمعات. لمحاور التي باتتالعامة( ا

يوجه حركة االسواق فأصبم العمالء  أساسيالعميل كمحور  االسواق وظهر اتجاهاتوتطورت 

أصااابم يملا فيها  التيقسااامان، أحدهما ينشاااد الربم الساااريا، وال يلتفت ال  ممارساااات الشاااركة 

شطتها ال  تلويث البيئة  شركة تعمد من ءالل أن ستثمارية، فهو اليعنية إن كانت هذه ال حصصا إ

 فيأو تسااتءدم أساااليب االسااتهواء واالسااتثارة الجنسااية  والقمار، بالءمرةالمحيطة، أو أن تتاجر 

الترويج لمنتجاتها، والقسم أآلءر من العمالء أصبم حذرا بشكل كبير حيال ممارسات الشركات 

ويتأكد من أن منتجاتها  ،شااااااراء أسااااااهمها فييررب  التيهذه فأصاااااابم يتفحص أداء الشااااااركة 
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 فيمال من ءالل مساااهمات هذه الشااركات ، بل أصاابم يسااتوالقيم التي يحملهاوأنشااطتها تنسااجم 

التنمية المجتمعية من حوله، فأصااابحت هذه الشاااركات ليسااات مجرد تساااتهدم الربم فحساااب بل 

 تنمية المجتما بكافة صوره من حوله. فيمساهمتها  فيكذلا 

كذلا ال  قسااااامين، منها من أصااااابم يهتم  فانقسااااامتوأدركت الشاااااركات توجهات العمالء هذه 

مات ما هذهالعم باهت كان عل   ،الء  قه من أرباح حت  وإن  ما يحق عاد يهتم إال ب ما  ما أآلءر ف أ

حسااااااااب عمالءه ، وكان البد من أن يحدد كل قسااااااام توجهه ويؤكد عليه بل ويعلن عنه، والحظ 

ال  عوائدها  باإلضااااااافةإدراا العمالء حيال مساااااااهمات الشااااااركات هذه  فيالمراقبون تعاظما 

 فيينعكس عل  أصاااااول الشاااااركة  إيجابيلهذا االدراا من أثر  ، وأدركت الشاااااركات ماالربحية

سنوية،  شركات  عبرالتقارير المالية ال سم ال سلط االضواء عل  ق ستعرض ون مبحثنا هذا سوم ن

وتحقيق رضاااا  العميل حيال  ،األصااااولأدركت دور المساااااهمة المجتمعية وعوائدها عل   التي

 ءالله:متكامل نتناول من  استعراضذلا، وذلا من ءالل 

 الشركة  اسم -1
 ءالل الءمسون سنة الماضية  الربحيأدائها  -2
  ما أمكننمو أصول الشركة  -3
 تاريخ ونشأة الشركة  -4
 مساهمات الشركة المجتمعية  -5
 مجاالت التنمية المجتمعية  فينماذج من حمالتها االعالنية  -6

ا الصااورة تكتمل لن كيمن الشااركات  الثانيوسااوم نفرد فصااال نتناول فيه نماذج من القساام 

 .بال تفصيل

ما ساااوم نساااتعرضاااه من معلومات وبيانات، ما أكدته مؤساااساااة فيهذا وساااوم يكون دليلنا 

من ءالل ما حققته تلا الشركات عل  مدى ءمسون  Fortune 500فورتشن فايم هندريد 

 ومالحقة أداءمالحظة  في ءمس وعشااارون عامادامت  التي، إضاااافة ال  نتائج أبحاثنا اعام

سنوية فيالشركات  أو حمالتها االعالنية  ،المجاالت المجتمعية المءتلفة من واقا تقاريرها ال

والمراجا  باألدلةمجاالت العالقات العامة، مدعمين ذلا كلة  فيأو أنشااااااطتها  ،والتسااااااويقية

 .عالمي المعتمدة
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 األولالباب 

 

  Business ethicsآداب التعامل التجاري 

 ؟ التجاريالتعامل  في اأو ءلق اكون أدبوهل ثمة حقا ما يمكن أن ي

هذا االدب موجود فقط  ية فيوهل  نا نحن العرب قافت نا  ،ث لدينمعتنأو كون  اإلساااااااالمي قين ا

بالعهود والعقود،  كذب أو الغش أو الوفاء  بذ ال نا ال  ن يدعو نا الحنيم  الحنيم، ذلا أن دين

سواء  ،تعامالتنا فين أءالق نحن ملزمين به م فيماوهذه صور عل  سبيل المثال ال الحصر 

هو هل في االذهان يبق  الذي شاااااااملت الجوانب التجارية أو رير التجارية، ولكن الساااااااؤال 

 معالم تلا االءالق؟  هي؟ وما التجارييؤمن رير المسلمين بآداب التعامل 

تلا الفضااائم  لدى رير المساالمين، التجاريإن ما يؤكد وجود معايير أءالقية تضاابط السااوق 

 اآلونةتطالعنا بها وساااااااائل االعالم الغربية بين  التيمجال ممارساااااااة التجارة  فيءالقية اال

تناقضاات  التي، وما نحن بعيدين عن فضاايحة الشااركة النفطية االمريكية "إنرون " واألءرى

التعامل ما الشاااركات الزميلة  فيحرصاااها عل  الشااافافية  فيوثائقها  فيرساااائلها وما أكدته 

جد أنها وباالتفاق المسبق ما شركة تدقيق الحسابات "آرثر آند أندرسون " والمساهمين، ثم ن

كانت فيه  الذيالوقت  فيتظهر ربحية الشاااااركة  كيتعمد ال  تزييم الساااااجالت الحساااااابية 

 الشركة تنهار! 

سيا فيوجهت بها عالمة "نايك "  التيوكيم نفسر الحملة المضادة  من قبل الجمهور  إندوني

نظام التوظيم، أو تفسااير ما وجهت به شااركة  فيركة التفرقة العنصاارية نتيجة ممارسااة الشاا

كلفة  الذيالوقت  في ،من االحذية الرياضاااية أثمان منتجاتها ارتفاع"أديداس" االلمانية نتيجة 

نتيجة تساااءير وقبول تشاااغيل االطفال  فقط، دوالرات ةحدود الثالث فيإنتاج الحذاء لديها تقا 

 فيموظم  2600تعرض اليها  التيالفجائية ا!، وماذا عن االقالة مصانا شرق آسي فيلديها 

! الساانويكانت تسااتهدم التحسااين من أداء الشااركة  والتيفرنسااا من قبل شااركة "مولينكس" 

 أراضي فيتدفن مءلفاتها النووية  التيوماذا عن مصانا الطاقة النووية البريطانية والغربية 

 ال التيأو تلا المصاااااااانا  ،زهيد ماديالمقابل يكون ال، ناهيا عن الدول االفريقية الفقيرة

ستمراريعنيها سوى  سواء فيما  ،االنتاج حت  وإن كان عل  حساب تلويث البيئة من حولها ا

الذى تحدثه،  تلا الفضاااااائم  الفضاااااائيالتلوث في أو  ،األنهار فيكيميائية  مءلفاتتلقيه من 

ما من حولنا، كما  التجاريسااس التعامل " تفرضااه أءلقيوريرها تشااير ال  أن ثمة مفهوم "

الحياة، جميعها  فيأو الحق  كاإلجهاضإن مناقشااة موضااوعات ذات عالقة بوجود االنسااان 

يشاااير ال  ما له أصااال بأءالقيات العمل،  ثم نساااأل، هل يشاااترا البشااار عل  العموم بآداب 

الجراء يتفق ما الءلق ؟ ومن يحدد ما إن كان هذا ا يةتعامالتهم التجارية واالءالق فيموحدة 

الءلفيات الحضاااااااارية  باءتالمأم ال؟ وهل التعامالت التجارية االءالقية تءتلم  التجاري

 للشعوب؟ 
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مثل ممارساااات  فيأءالقيا!  يعتقد البعض أن ممارساااة التجارة تعن  بالضااارورة أن تكون ال

لشاااااركات وهذا يفرض عل  جميا ا، الموروثةتتعارض والقيم  التيبعض صااااانوم التجارة 

ها التجارية ما ظلت عاملة في مجاالت كل يومي ءلق وأن تمارس  ،عل  تنوعها ،طال بشااااااا

التعاون، وريرها من االءالق، ويصاابم ممارسااة وءلق الثقة الناتجة عن الشاافافية، واالمانة، 

النشاااط التجاري من المحال إذا كان القائمون عل  العمل التجاري يمارسااون الكذب مثال، أو 

يثق الشاااري بالبائا، وعليه يصاابم من الضاارورة بمكان أن يكون ثمة من المقاييس  عندما ال

يرشااااادنا لما يمكن أن يكون ل ،في ممارسااااااتنا التجارية اليومية ، ما يلجئ أليهومعايير التقييم

مقبوال أو مرفوضا، مقبوال ما ما نؤمن به ونمارسه من أءالق، ومرفوضا ما ما يتعارض 

من أءالق، عندئذ يصاابم من الواضاام ورير المتشاااكل علينا "مفهوم بما نؤمن به ونمارسااه 

 أو تفسيرين متضادين في ذات الوقت. ،يمكن أن يكون له أكثر من تفسير الءلق" الذى ال

بما نهاية المطام ال  ما يمكن أن نوصاافه بكلمات قليله  فيلذا يصاابم من االهمية أن نصاال 

 :بارة كالتاليعبر ع "ممارسة االءالق التجارية " تعنيه

بما يكون له عالقة  ،والقرارات التجارية ،واالنشااااطة التجارية التجارية،"إنه دراسااااة للحالة 

 الءطأ ". عالقة بالصوابأو مجاالت ذات  ،بموضوعات

، والءطأ هو فيما يتعارض ما االءالق، الءلقيونقصاااد هنا بالصاااواب من ناحية الصاااواب 

 ،تمارس االنشطة التجارية الصرفة التيالمؤسسات  ونحن هنا ليس بالضرورة نعن  فقط تلا

وقوى الضغط  ،والمؤسسات رير الهافة للربم ،وإنما أيضا يقا ضمنها المؤسسات الحكومية

 وريرها .. ،واالجتماعية ،السياسية ،بمءتلم صورها

عدالة  عبرالمؤسسة  موظفيكافة صور التعامل ما  الءلقيعل  سبيل المثال يضم التعامل ف

ما العمالء، فيما يروج من سلا الصادق ورير الءادع  اإلعالني والتعاملواة التعامل، ومسا

أو االتحادات وجمعيات النفا العام عل  تنوعها،  ،األءضااااروف  تحركات منظمات السااااالم 

أو شركات رذائية  سواء كانت سيارات أو بنوا أو مستشفيات أو ،وكذلا الشركات التجارية

 رياضية. نوادي
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 التجارية والقانون: األخالق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقة فيما بين االءالق والضوابط القاونية

 

ثمة تداءل فيما بين االءالق والقانون فكالهما معن  بالصااواب والءطأ، والشااكل فشااا  بالو

القانون، فال يوجد قانون عل   هيالسابق يوضم التداءل فيما بينهما، كما أن االءالق ليست 

 فيصااااداقتا ما من تحب، كما ال يوجد قانون  فيل المثال يعاقب عل  عدم االءالص ساااابي

الكثير من الاادول االوروبيااة تجرم من يعماال التجااارب عل  الحيوانااات، وثمااة مجاااالت تم 

مثل القيادة عل  يمين الطريق أو يساااااره،  في ،تنظيمها قانونيا رير أنها ليساااات من االءالق

 فيأرلب االحيان أن ممارساااااااة الءلق  فيما يرشاااااااد لذلا، لذا يقال  القانون ال يمنمأحيانا و

يشااااترا فيها القانون ما االءالق،  التيالمساااااحة الرمادية  فيهو أن تعمل  التجاريالتعامل 

 أو البها تؤمن  التيكثيرة القيم  نأحيا فيالمسااااااااحة الرمادية قد يعارض  فيالقرار  واتءاذ

 تتفق معها.

 ممارساتنا التجارية؟ فيهتمام للممارسات االخالقية لماذا نضع كل هذا اال

 العتبارات عدة منها أنها:

  .مؤسساتهم فيالقرار ءاصة لدى المدراء التنفيذيين  اتءاذ فيتساعد  -1
أصااااااابم ما الوقت لهذه المؤساااااااساااااااات والشاااااااركات من أثر عل   الذيالتداءل الكبير  -2

 .المجتمعات
دام هذه المؤساساات عل  ما يؤثر سالبا عل  إضاافة ال  أثر ساوء التصارم الناتج من إق  -3

 ا.حياة االفراد أو الطبيعة من حولن

 االءالق 

 القانون 

منطقة 

 رمادية 
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أصاابحت متنامية بشااكل  التيتلبية مطالب الشااركاء سااواء من حملة االسااهم أو العمالء   -4
 فيكبير حيال ممارسااااات ومنتجات ذات توجهات قيمية وداعمة لوجود االنسااااان االمثل 

 .بيئته ومجتمعه
الشااركات والمؤسااسااات للتوصاال ال   فيالقرار  متءذوهم ويساااعد يسااا الءلقيالتعامل   -5

حلول مثل  محل مطلب وشاااااااغم المسااااااااهمون والعمالء من ءالل أدوات تمكنهم من 
 .وعبر برامج تدريبية مءصصه لذلا ،التعريم والتشءيص والتحليل

تشااير  يوالتالواليات المتحدة االمريكية  فينتيجة أشااارت اليها الدراسااات الميدانية ثمة   -6
ا الءلق الساليم، حيث أشاار االساتبيان ال  أن ممواجهة قضاايا تتعارض  اساتمراريةال  
% من الموظفين هناااا يقرون ممااارساااااااتهم لمءااالفااات ءلقيااة وهااذا مااا ياادعو تلااا 48

 .المؤسسات لسن تشريعات تطور من ءاللها وتحسن االداء بما يتفق وأءالقيات المهنة
تعامالتنا  فيبنا المشااااكل نويج ،تحديد أمثل للمنافا فيدنا تجاريا يسااااع الءلقيوالتعامل   -7

 .مؤسساتنا فياليومية االدارية 
 

 العالم االلكتروني معني أيضا:
  

فثمة أكثر  ،مجال الممارسااات االءالقية التجارية فيتناميا مضااطردا االلكتروني شااهد العالم 

كتاب كتب  1200ثر من وأك ،يتناول هذا الموضاااوع الحسااااس الكرتونيموقا  20.000من 

مثل  فيالمشاااااهورة عالميا البحوث والدراساااااات لذلا مكاتب  تف  هذا المضااااامار، وأصااااال

مثل  فيهذا المجال  فيوضاااااائم جديده  واساااااتحدثتكووبرز، ومكانزى، وك  ب  أم ج ، 

 Corporate ethics officer , ethics consultants  تنسااجم  اسااتثمارات( ، وظهرت

كصاااناعة، عندما ظهرت  انفساااه تبالفعل فرضااا االءالق نؤكد هنا بأنهما هذه الصاااناعة، و

 ( .Ethical investment trusts مجالس استثمار 

 :التجاريالعولمة ومفهوم الخلق 

، ذلا التجاريثمة تعارض يحدث بشااكل مسااتمر فيما بين مفهوم العولمة وممارسااة الءلق   

 فيممارساتها المتناقضة  فيعابرة القارات  إن االنتقاد يتوجه بالدرجة االول  لتلا الشركات

ما تقوم به من تلويث للبيئة  في، أو الفقيرةالدول  فيالعمالة الرءيصااااة مثال  اسااااتغاللمجال 

إجهاض البنية االقتصاااااادية  لبعض الدول، فهذه الشاااااركات تتعامل ما تلا  فيأو  ،المحيطة

منءفضة  أو نسب ،ل تلويث البيئةمجال قبو في ضعيفةتكون ضوابطها القانونية  التيالدول 

العمالة، وبال شااااا فثن مثل هذه الممارسااااات تفرض عل   اسااااتغالل فيأو  ،الضاااارائب في 

 حيال ممارساتها. التجاريأءالقيات العمل ولما يمكن أن يسم  ضوابط  االعولمة تحديد

 ما المقصود بالعولمة؟  

نحوه بين مؤيدين ومعارضاااااين، العالم  وانقسااااام، كثر فيه الجدل، ءالفيالعولمة موضاااااوع 

حكرا  هي، فالمقدرات االقتصادية أصال عالميهناا ال يوجد أساسا القتصاد  ،فالبعض يقول

% من التجارة العالمية، 90 فيذلا متحكمة بعل  أوروبا وشما أميركا واليابان، وه  تكون 

 يا؟، فلم التشرالعشر بالمئة المتبقية فيليضل سائر العالم بعد ذلا يتعامل 
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 ما هو ليس بعولمة:

  .تعبرعن مفهوم العولمة التجارة البينية فيما بين الحدود الدولية ال    
 

 مالمح العولمة:

جعلت المناطق  منتشااااااارة: فيما نراه من أدوات تكنولوجية التكنولوجيعل  الصاااااااعيد  -1
 باإلضاااااافة ،واالذاعات ،والمحطات التلفازية الفضاااااائية ،الهاتم عبرالجغرافية تتقارب 

 تعددت وتنوعت. التيوسائل التنقل  ناهيا عنل  االنترنت، ا
العديد من االقاليم الجغرافية  فيعل  صااعيد السااياسااة: فما عادت الحدود السااياسااية قائمة  -2

مثل فتم الحدود فيما بين الدول االوروبية أو الءليجية أو  في الماضااااااايمقارنة بالقرن 
  . أءرىالواليات االمريكية أو الكندية وكذلا ما دوال

إنه تنام  التآكل فيما بين به دراساااااااات أجنبية بما يل :  جاءتويمكننا أن نعرم العولمة بما 

 الحدود الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية ف  مجاالت العالقات واالجراءات.

 لحظة بلحظة ساااااااواء الذى كان يقطن العالميفالعالم أجما عاين حادثة تفجير مبن  التجارة 

أميركا أو بريطانيا أو الهند ، كما إن الناس عالميا أصااااابحوا متآلفين ما عالمات تجارية في 

أكل ما تقدمه  فيأو  ات،السااااااايارقيادة  فيأو التيوتا  ،مثل الرولكس للسااااااااعات فيعالمية 

المطابخ المكسااااايكية أو الفرنساااااية أو االمريكية، وما عدنا نقلق حيال أين يدءر البنا المبالغ 

لحظة الساااااحب من حسااااااباتنا أو دفا فواتيرنا أينما كنا  أيفنحن قادرون وف   ،نودعها التي

أو عبر شااابكة االنترنت، فثمة  ،حول العالم شااارةتالمنساااواء عبر شااابكة البنوا  ،حول العالم

 شبكة من االتصاالت العالمية والمنتجات العالمية وأنظمة للتمويل عالمية وأسواق عالمية.

 :األخالقي التجاريفيما بين العولمة والتعامل  الوطيدةالعالقة 

 مجاالت، الثقافة والقانون. فيتكمن العالقة ذلا أنه 

فور عبور الشااركات محلية االنتاج والتسااويق ال  دولية االنتاج والتوزيا فمجال الثقافة:  فيف

 يفهذه الدول، فعل  سااابيل المثال  فيجدها تصاااطدم بأءالقيات وآداب راساااءة نوالتساااويق 

ماح المرأةمجاالت توظيم  أن تفكر كذلا بما له عالقة  االطفال ويمكنالتوظيم  والسااااااا

عارضاااات العديد  التي( Fcukمثل عالمة   فيبمدلوالت وأسااااماء بعض العالمات التجارية 

 من الدول قبول عالمتها أو حت  بعض الدول االوروبية بالسماح لنشر حمالتها االعالنية .

هاية نبداية التساااااااعينيات والقت رواجا ما  فيمن بريطانيا  انطلقته فعالمة تجارية مثل هذ

 التي ةالجراءالذى يؤكد من  ،يقم من وراءها السااايد ساااتيفن ماتسالعالمة التي عام االلفين، 

للعالمة من معنا يدركه  اءتيرللشاااااباب بما لالسااااام الذى  اساااااتهدافها فيعمدت اليها العالمة 

شباب تماما ! ،   Advertisingبالررم من االنتقاد الذى وجه للعالمة من قبل  المراهقين وال

standard authority   )عام  فيفالذى تدعوا له،  مءزيحمالتها االعالنية للجانب ال في

مساااااااتهدفة االساااااااواق  الدوليءرجت العالمة التجارية عن النطاق المحل  للنطاق  2001

 فيبريطانيا  فيساااابق نشاااارها  التية الشااااركة ذات الحملة االعالني واسااااتءدمتاالمريكية، 

وسان مثل نيويورا  في المتحررةالمدن  فياالسواق االمريكية، ووجهت بمشاكل جمه حت  
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 األمريكياوساط المجتما  فيحرمة القانون  انتهكت التي، للحملة  أنجلوسولوس  وفرانسسك

ها ، واالمر مركبات فيرفضت وضا إعالنات هذه العالمة  األجرةبعض سيارات حت  أن ، 

وضعت  التي، فقد عارض الجماهير بعنم وهاجم  تلا الباصات العامة  ةسنغافورمماثل ف  

ذلا سااتيم  روباسااك  وهو أحد مديروا  فيإعالن  العبارة الحاثة عل  الدعارة هذه، ويقول 

 فيبأن أنظمتنا  أنجلوسلوس  فيومقرها  "آتشااا  آند ساااآتشااا ساااشاااركة االعالن العالمية "

الواليااات المتحاادة مااازالاات تنبض بااالحياااة كمااا أن المجتما  فيعل  االعالن هنااا الرقااابااة 

واالساااااااتهواء  التعريالحد من نشااااااار رذيلة  فييقوم منذ أمد  الحكوميوالتوجه  األمريكي

 ذلا.  فيوصناعة االعالن أحد الصناعات المستهدفة  الجنسي

بها فيما يمكن أن يكون مقبوال هذه تبين الفرق الواضاام فيما بين الدول وشااعوكنموذج عالمة 

أو مرفوضا، إشارة ال  وجود أءالقيات البد أن يوضا لها حسبان من قبل الشركات عابرة 

 (1 القارات.

 

 :القانونيالجانب 

قانون أو  المالحظةتؤكد  ية ما ال ما بين الممارسااااااااة والمواقم الءلق ءل في تدا مة  من أن ث

 الجغرافيءرجت العالمة التجارية من نطاق االقليم القوانين، وهذا يتضم إذا عرفنا أنه كلما 

كلما زادت المضاااااااايقات  ،تمت اليه بصاااااااله ه ال  أقاليم جغرافية أءرى اليلإالذى تنتم  

يطبق فقط عل   البريطااانيإذا علمنااا أن القااانون  طبيعيوالقوانين الحكوميااة لهااا، وهااذا 

ا. ولا أن تتصور معاناة مدراء الفرنسة وهكذ األراضيعل   والفرنسيالبريطانية  األراضي

 أيدولة ءارج نطاق دولة العالمة التجارية االم،  أيالتعامل ما  فيالتسويق عندما يرربون 

، مااا يجعلهم رير المراد االنتقااال لهاااالاادولااة  فيمعمول بهااا  التجاااريالعماال  فيأءالقيااات 

ذلا العتبارات مستحدثة قادرين عل  االعتماد عل  الشئون القانونية الءاصة بالشركة االم و

مثل عمالة االطفال، وأسواق المال  فيالجديد، لذا تظهر قضايا  الجغرافيعل  ساحة النطاق 

  .تءضا لقانون دولة محدده ال أيضا هيالدولية 

 

مجال أخالقيات العمل  فيهدف جديد  Sustainabilityإطالة قدرة الشرررررررركات قلء البقا  

 : التجاري

ت أكثر التصااااااقا بالمجتمعات من حولها، ومن أجل تقليل اآلثار ذلا أن الشاااااركات أصااااابح

المسؤولية  تعمد ال  برامج فهيالسلبية لما تقوم به من أنشطة قد يكون لها مردودها السلب ، 

لبية هذه، ويمكننا أن نستعرض نزر بسيط من آثارها السلبية سال اآلثار عبرهتقلل ل المجتمعية

الناتج من مءلفات مصااااانعها أو الناتج من  البيئيل  التلوث وذلا عل  ساااابيل المثال من ءال

البيئة البرية أو البحرية أو الجوية، فالتدمير الذى  فيمنتجات النقل بأنواعها ساااواء  اساااتءدام

المانيا  فيفرنساااا وحت  الروهر  فيجنوب ويلز بريطانيا وف  اللورين  فيأحدثته المصاااانا 

العديد من  فيأحدثته الساااااااياحة الجماعية  التيلتعرية شاااااااواهد تؤكد ذلا، وعوامل التآكل وا
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مالوركن أو مجتمعات مرتفعات االلب  فيمثل قرى صااايد االساااماا  فيالثقافات حول العالم 

وتأت  ، شاااواهد عل  ذلا أيضااااوالمصااارية الرومانية القديمة  اآلثار لمبانيالساااويسااارية أو 

مما حوته تقاريرهم الساااانوية بما  الشااااركات لتؤكد هذا التوجه، وفيما يلي نسااااتعرض أجزاء

 يعزز ذلا، وكل ذلا بهدم تعزيز أمد البقاء واستمراريته. 

 فيالثقافة التجارية اليوم  فيأصاااابم مصااااطلحا دراجا  Sustainabilityإن مصااااطلم البقاء 

ولدى المكاتب االستشارية ومن قبل قوى الضغط  ،المؤسسات بأنواعها التجارية والحكومية

 فيساااريا ما يشاااير ال  ذلا من واقا ما لمساااناه  اساااتعرض فييما يل  ندلل المجتمعية، وف

  :التقارير والمصادر المعتمدة لكل جهة

 

 المصدر  العبارة التى تشير الى الرغبة فى البقاء  الشركة 

Bp  شررررررركة

الررررربرررررتررررررول 

 البريطانية 

‘We are committed to respond to 
the challenges posed by the 
objective of sustainable 
development. In our view 
sustainable 
development is a long term 
strategic issue that will involve 
business in considerations beyond 
its normal responsibilities.’ 

Environmental 
and 
Social Review, 
2000. 

Nokia  ‘Global industries are moving 
towards operating by social 
and ethical principles, such as 
environmentally sustainable 
practices. We wholeheartedly 
support this development and 
also participate actively in the 
global initiatives that support it.’ 

www.nokia.com. 

Shell ‘Shell companies are committed to 
contribute to sustainable 
development.’ 

People, Planets 
and 
Profits: The Shell 
Report, 2000. 

Volvo ‘Volvo’s environmental 
programmes shall be 
characterised 
by a holistic view, continuous 
improvement, technical 
development and resource 
efficiency. Volvo shall, by these 

Environmental 
Report, 
2000. 
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means, gain competitive 
advantage and contribute to a 
sustainable development.’ 

P&G  السنويتقرير السوشيال فى التقرير  فيينقل ما 

2006 

 2006 السنويالتقرير 

 

 

أحيان كثير عل  التطوير والتنمية  فييعبر كذلا  كياالستءدام  فيمصطلم "البقاء "  ويأتي

Development  :لذا نسرد فيما يل  تعريفا يؤكد العالقة فيما بينهما ، 

"Sustainable development is development that meets the needs of 

the present without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs. 

 (World Commission on Environment and Development 1987) 

 

سرررلبيا يكون له مردودا  يحقق حاجات الحاضرررر بما ال الذيفهو إذا يعبر عن التنمية والتطوير 

 .المستقبل فيأو يهضم حاجات االجيال 

من حق  انتقصنانكون قد  ال كييمكن أن نلجئ اليه  الذيالتوازن  فيوهو ما يزيد االمر حيره 

" تطور Sustainabilityالبقاء "نفس الوقت، كما إن مصررررررطل   فيالمسررررررتقبل  فياالجيال 

جوانب االجتماعية واالقتصاااادية بل تعداه ليشااامل ال ،كمفهوم ليشااامل ليس البيئة المحيطة فقط

(Elkington 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقتصادية 

 البيئية

 المجتمعية

   توازن البقاء للشركات   
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يمكن أن يكون ممكنا بيئيا ما لم يكن مشااااركا له وممتزجا ما  ال الذيذلا التمدد لمفهوم "البقاء" 

 االقتصادية. والنواحيالمجتمعية  النواحي

كامال بالجوانب  باطاارتترتبط  فهيبرامج شاااق الطرق عل  سااابيل المثال  فيمثال ذلا واضااام 

نب ذات العالقة بتسااااااايير الحركة االقتصااااااااادية ية والجوا ثارها كذلا عل  حركة  ،البيئ ها آ ول

منم آءرون  فيالطرقات وكذلا  فيمنم مسااااحات أوساااا لتءفيم آثار االزدحام  فيالمجتمعات 

 وظائم جديده.

الءطوط الجوية البريطانية ما فيها كل من  اشااتركت التيوأبلغ مثال تمنحنا إياه الحالة الدراسااية 

 " أجواء حره "  اسمءطوط فيرجن للطيران تحت برنامج منم له 

 فيلتساااايير برنامج  من نوع جديد يبقيهما  اندماجعمدت كال الشااااركتين ال  تحالم أو  فقد      

مليون راكب يعبرون االجواء البريطانية حسب ما  180االجواء ال  آماد أطول، الستهدام عدد 

عام  هو مار 2000متوقا ل يدعو لالساااااااتث ما  يده ومحطات  في، وهو  فتم مدارج للطائرات جد

Terminals  قد أعضاااااااء التحالم أن من رير هذا االندماج تجديده للطائرات أيضااااااا، حيث يع

بل الغاء البعض لعدم تمكنها من تلبية  ،فسااوم تتعرض حركة المسااافرين ال  ضااغط الحجوزات

ندماج هذا ساااااااوم يساااااااتوعب توفير عدد كبير من الوظائم، ويحد من زيادة الطلب، كما إن اال

عديده، فبالررم من ترحيب قطاعات  اقتصااااديةأساااعار التذاكر، ويحد من معاناة قطاعات  ارتفاع

 فيساااااالبية  ا االقتصاااااااد وجماعات البيئة وجمعية الحد من االزعاج، رير أن لهاذا البرنامج آثار

الذى يزداد يوما بعد يوم، إضاااافة ال  التلوث و  باألرضلمحيط عل  المناخ ا ارياالحتباس الحر

الناس الذين  وباألءصواالزعاج الناتج من زيادة حركة الطائرات،  ،الذى ساااااااوم يءلفه البيئي

الطائرات، تصاااادت جماعات ضااااغط لهذا البرنامج معلنة  عبرهات التييقطنون تحت المسااااارات 

لنوم عوضاااا عن حرية االجواء، وهذا ما يشاااير ال  أن رربتها بالمزيد من الحرية حيال الءلود ل

ضد أما تأمين  ستمراريةبرنامج " االجواء الحرة " يقم عل  ال شكل  ا شركات هذه، بما ي وبقاء ال

 (2 الناس. واهتماماتمن عالقات متداءلة فيما بين االقتصاد والبيئة 

اقتصااادية وبيئية  اعتبارات وفقناء بال لألنظمةبأنه الصاايانة طويلة المدى  :تعريف البقاء يأتيلذا 

 واجتماعية.

Sustainability refers to the long-term maintenance of systems 

according to environmental, economic, and social considerations. 

 

 : مجال ممارسة أخالقيات التجارة فيوالسياق الجديد  أوروبا،

 أيوعل   بامتيازيمارس االءالقيات التجارية  األوروبيتما إن كانت المج نناقشفيما يل  

أوروبا،  فيأءالقية أصاااابم موضااااوعا عاما  اعتباراتمدى، ذلا أن ممارسااااة التجارة وفق 

با  األطلنطيمن المحيط  الثاانيالجااناب  فيباالررم من إناه ولاد  ونعن  هناا أميركاا، فاأورو

الثمانينيات من القرن  فيبأنها ولجته حيث تفيد الدراساااااااات  ،هذا المجال فيدءلت متأءرة 

مجال  فيجوانب عديده عن النظرة االوروبية  في، ذلا أن النظرة االمريكية تءتلم الماضي
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الممارساااااااات التجارية، وهذا االءتالم مرده للءلفيات الحضاااااااارية  فيممارساااااااة االءالق 

  .لألمتين، والدينية، والتاريءية والفلسفية

(von Weltzien Hoivik 2002). 

هذه االختالفات فإن ذلك يحتم علينا االجابة عن السرررؤال، هل من  فيأن نتعمق  فيوإذا رغبنا 

 ؟ ألوروبامعنى ثابت وواض  

الذى يعنى تلك البقعة الجغرافية  الجغرافيمن الجانب  انطالقا  أوروبا لهل نعنى بمصررررررط

 لية جنوبا؟الى البرتغال والسويد شماال الى صق ايدأيرلنالواقعة فيما بين 

أما إن كان من الزاوية االقتصادية فإننا سوف نصل الى معنى غير متجانس تماما، لذا يصب  

تنتمى لهذا  التيللشعوب  والثقافي التاريخيمن االفضل أن يتم التعريف على أساس الموروث 

  (Morin 1987) .االسم 

، بما األوروبيمى لالتحاد فسرررررروف نعنى بأوروبا هو ذلك الكيان الذى ينت ،وكى نكون عمليين

نرويج وسررويسرررا والدول أوروبا الشرررقية، بالرغم من إننا نعتقد لفيها الدول غير االعضرراء كا

بالشعب  البريطانيبعدم دقة هذا التعريف، كما إننا نقر شبه التداخل الكبير الذى يجمع الشعب 

 كيان.كعن أوروبا  ، غير أنه من الواض  أن أميركا كأمة تختلفاألمريكي

نظرتيها  فيبينا فيما بين االمتين االوروبية واالمريكية  اختالفاويؤكد الدارسررون من أن هناك 

 :خمسةويمكن تبين ذلك من خالل أسئلة  التجاري،العمل  فياالخالقية  ةللممارس

 

 

 

1 Who is responsible 
for ethical? 
conduct in 
business? 
 

United States 
The individual 
 

Europe 
Social control by 
the collective 
 

2 Who is the key 
actor in business 
ethics? 
 

The corporation 
 

Government, trade 
unions, 
corporate 
associations 
 

3 What are the key 
guidelines for 
ethical behaviour? 
 

Corporate codes 
of ethics 
Misconduct and 
immorality 
 

Negotiated legal 
framework of 
business 
 

4 What are the key 
issues in 

in single decision 
situations 

Social issues in 
organizing 
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business ethics? 
 

  

5 What is the 
dominant 
stakeholder 
management 
approach? 
 

Focus on 
shareholder value 
 

the framework of 
business 
 

Multiple stakeholder approach 

من أن النموذج  واألمريكي األوروبيكماا تؤكاد الادراسااااااااات التحليلياة لكال النموذجين  -1
االسااااهم وهو ما   ما لكالوقت الذى تتسااااا فيه مساااااحة  فييتمتا بحرية أكبر  األمريكي

من قبل شاااااااريحة  الرربة حيال االلتزام بمعايير البقاء فييدعو ال  المزيد من الحيطة 
عل   اتصاابم حصاار كياالسااهم   ما لكتضاايق دائرة  األوروبيمتسااعة، بينما النموذج 

وهو ما يقلل من حرص هذه  ،شاااركة تقريبا أيالشاااركات المالكة والبنوا ضااامن إطار 
 أيحيال  الفرديالقرار  اتءاذويزيد من فرصاااااة  ،معايير البقاءبااللتزام  فيالشاااااركات 

يتمتا بنظام  الغربي، رير أن النموذج اتءاذهالشاااااااركة  فيرار الق متءذيتوجه يتطلا 
 تصبم تشريعا عاما بعد ذلا. التيفيه الشركات عموما بالقوانين  تلتزم إجرائي

يتضااام من الدراساااات أن التزام الشاااركات بمعايير البقاء يعتمد عل  حجم التزام الجانب  -2
، أو االتحادات جغرافيطر كل ق فيبالشركة وكذا حجم وقوة جماعات الضغط  الحكومي
 العاملة.

مجاالت الممارسااااة التجارية نسااااتطيا أن نتبينه من  فيمدى التزام الشااااركات باألءالق  -3
 (3 شركة وتقاريرها الدورية والسنوية. أيسياق أدبيات 

 
 

تعمق فيه الدراساااون وفصااالوا فكانت مصاااطلحات متشاااعبة  الءلقيثم إن موضاااوع االلتزام 

الساااياساااة  فيوالتطبيب، االءالق  الصاااحيالمجال  فيبيئة، االءالق تضااام، االءالق تجاه ال

 ، وهكذا:، والرياضةممارسة الوظيفة فيواالقتصاد، االءالق 

1. Meta-ethics 

2. Normative ethics 

3. Descriptive ethics 

4. Applied ethics 

5. Environmental ethics 

6. Ethics in politics and economics 

7. Ethics in the professions 

8. Ethics in health care 

9. Ethics in psychology 

10. Legal ethics 
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 في Brussels, 22.3.2006ورجوعا ال  تقرير المفوضاااااااية االوروبية الصاااااااادر بتاريخ 

 Corporate Social بلجيكا، الذى يشرررير الى أن ممارسرررة المسرررؤولية الشررراملة المجتمعية 

Responsibility (CSR)  مجاالت  فيما مالكها  الشاااااااركات تمارساااااااه طوعيهو أمر

 فيفدعم االقتصاد ودعم مجاالت التنمية المجتمعية والبيئية،  فيتساعدها  ،المجتمعات تطلبهات

مية المجتمعية من قبل الشررررررركات الحاجة للدفاع عن قيم نأوروبا يعكس  الترويج لبرامج الت

 رض تنمية ثقةتف التجاري، ممارسرررة العمل المجتمعيمشرررتركة ورفع نسررربة اللحمة والتعاون 

 فيفحسررررب وإنما كذلك  الربحيالعميل ومالك الشررررركة بأداء الشررررركات، ليس على الصررررعيد 

 فيلمتطلبات مجتمعاتها التنموية، وعليه فإن المفوضررية ترغب  والمتحديمجال دورها الرائد 

 فيمن  المزيد من الجدوى والدعم  السياسي للمساهمات المجتمعية هذه لما تقوم به الشركات 

هذا المجال بل وتدعوها للمزيد، ذلك أن برامج المسرررررراهمات المجتمعية تعتبر برامج تجارية 

، المفهوم الذى يعنى المزيد من االلتزامات االدارية إضرررافة الى حسررراب ما تطوعيذات طابع 

قد يؤدى الى مواجهة المخاطر، إن المفوضررررية االوروبية تدعو الى تشرررركيل تحالف يعزز من 

أوروبا  فيجتمعية من قبل كافة صرررور وأحجام المؤسرررسرررات التجارية العاملة المسررراهمات الم

يعتبر تشريع أو أداة قانونية  كما ال ،تستدعى توقيع االطراف المتحالفة عليها لتشكيل مظلة ال

أن يشررعر المسرراهمون والمالكون والعمالء والشررركاء  فييحاسررب عليها المنضررمون، والرغبة 

تعمل بها الشررركة، ومنظمات  التيالمزودة، والحكومات أو الدول وعالقة الشررركة بالمصررانع 

حيث يعد (، Stakeholder)مجموعه  فيذلك ما يشررررركل فغير الحكومية ووسرررررائل االعالم، 

هذا التحالم بمثابة مفتاح لفرص كبيره تجما فيما بين المنضااااااامون وكذلا نحو شاااااااراكات 

 the open book of socialفي كتاب والنتائج شاهدة عل  ذلا عبر ما تم إدراجه جديده، 

innovation, Robin murray,2010  

عوائد إبداعية في تفعيل المسااؤولية المجتمعية عل  نطاق دولي عبر  اسااتعرضالكتاب الذي 

، لعدد رير قليل من الجهات والمؤسااااااسااااااات واالفراد لفات ما الغير في تحقيق األهداماتح

 فعل  سبيل المثال:

 : في الدول االفريقيةشحة المياه فحيال 

مليون نساااامة يموتون بساااابب عدم توفر مياه صااااالحة  2المشااااكلة: حول العالم هناا  -1 •

 % منهم أطفال.90للشرب، معظم من يموت 

 واالمطار كاألنهارمصادر المياه في الغالب تكون بعيده من القرى  •

 125 اباساااتيع$ بساااعة 20المطلوب: تطوير ءزانات مياه بكلفة منءفضاااه ال تزيد عن  •

 رالون

 الم$ 15حل / قيمة الجائزة لمن يفوز بالحل  164 استالمتم  •

 $ 3الفائز قدم حل بقيمة  •

المشاااااكلة: في المناطق رير المزودة بالكهرباء، بحاجة لبطاريات قادرة لالساااااتمرار  -2 •

 لءمس سنوات
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 دوله  64الحل: جاء من  •

 500 المستلمةعدد الحلول  •

 ذاعية واستءدام الجوال عبر تكنولوجيا إعادة التدويرالقنوات اال استالمتم حل مشاكل  •

 حيال وظائم القرن القادم: -4

المشكلة: العديد من الشركات تتطلا لمعرفة نوع الوظائم التي ستستجد كي تحضر لها  •

 ، ويتطلا الشباب لالحترام في مجاالت احترافية رير مهيئين لها

األساااااااواق ونوع الوظااائم  المطلوب: إيجاااد اساااااااتراتيجيااة في التعرم عل  توجهااات •

 بشكل ميسر المستحدثة

الحل: كان عبر اسااااتغالل شاااابكة وسااااائل التواصاااال المجتمعي، عبر تحليل ما يدور في  •

 الساحات عبر كلمات مفتاحية

 $ ألم 10قيمة المكافئة  •

 88 المقبولةشءص، الحلول  604عدد من شارا في الحل  •

 يوم 99للحل  المستغرقةالمدة  •

 لفضاء:شنطة طبية لرواد ا -5

الفضااااء واجهت مشاااكلة ما تزويد رواد الفضااااء بحقيبة طبيه  ألبحاثالمشاااكلة: وكالة ناساااا 

 قادرة وبشكل سريا منم المعلومات الالزمة ما متابعة رائد الفضاء حيال الجرعات

نات  47الحل: جاء من  يا ئد الفضاااااااااء الب قادرة عل  منم را يد  بة الفيرس ا دولة، ذات حقي

 الالزمة بشكل دقيق 

 $ ألم 15المكافئة 

 رسيل مالبس رواد الفضاء: -6

سا  الفضاء واجهت مشكلة في تنظيم مالبس الرواد لتءلصها من  ألبحاثالمشكلة: وكالة نا

 االوساخ والروائم، دون استءدام سوائل

 $ ألم 25المكافئة: 

 حل  108دولة وعدد  50الحل: من 
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 العمل التجارى المسؤول:

فحساااااب وإنما  التجاريريرها من أن أوروبا ال تتطلا للتوساااااا تق فيتقر المفوضاااااية وتؤكد 

 socially responsibleهذا  التجااريأيضااااااااا التطلا للمساااااااؤولياة االجتمااعياة للقطااع 

business جانب ها تؤكد من أن ال تاح آلفاق جديده  المجتمعي، كما أن بة مف ثا سااااااايكون بم

شار ال  أنه من أجل  2005عام  ف  األوروبيوإبداعية تتطلا اليها أوروبا ككل، والمجلس  أ

التجارية فثن ذلا يستوجب  هبالفعل لنمو مشاريع ةمتهيئوإتاحة قاعدة  هجذب االستثمارات الي

يجب أن تمارسااها المؤسااسااات والشااركات لما لذلا  التيتأمين وتأكيد المسااؤولية االجتماعية 

أن يساااااااتكمل النظم  وبياألور، وعل  االتحاد ألوروبا التجاريتعاظم الدور  في انعكاسمن 

بما يؤكد توافقه ما المجتما والبيئة من حولة، وقد أكد االتحاد  التجاري باألداءالءاصاااااااة 

بأن يقوم كل رئيس دولة بتشاااااااجيا  2003و2002 لألعوامقراراته الساااااااابقة  في األوروبي

توفير نسااااااابة عظيمة من  فيكبيره  انعكاسااااااااتالقطاع الءاص بالقيام بذلا، ولما لذلا من 

تعظيم الجانب  فيتؤكد المفوضية مجددا االسراع و ،والحد من نسبة زيادة البطالة ،الوظائم

ية  المجتمعي جارية، ثم تؤكد المفوضااااااا نب الت نب آءر من تقريرها  فيمن ءالل الجوا جا

لكافة  الشاااافيمن أن تنفيذ برامج المساااؤولية االجتماعية ال يعتبر الدواء  2006 فيالصاااادر 

 الحد منها ، فهو يمكن أن يحد عل  سبيل المثال من: في رئيسيه مساهم رير أن ،االمراض

المزيد من الفرص الوظيفية ورفا مساااااااتوى المسااااااااهمات المجتمعية من ءالل توظيم  -1
حيال المساااااؤولية  اآلءروكساااااب المزيد من األفراد من مجاميا كانت تقم عل  الجانب 

 االجتماعية.
 ارتفاعمن  تعانيمجتمعات أصبحت  فيوتوظيفها  الحياتية تنمية المهرات فياالستثمار  -2

 .معدالت كبار السن
برامج الصاااااحة العامة وبرامج التساااااويق، وترميز المنتجات  فياالنءراط والمسااااااهمة  -3

 بقصد دعم الترويج لها ضمن برامج تطوعية. البيئة،والسلا ذات التوجه المنسجم ما 
 .البيئين مسببات التلوث المصادر الطبيعية والتقليل م استغالل فيالزيادة  -4
أذهان  فيوحشد مواقم إيجابية لسمعتها  ،تأمين صورة مشرقة السم الشركات مجتمعيا -5

 العامة.
برامج حقوق االنسااااااااان، وزيادة معايير نظم التعامل ما الموظفين،  احترام فيالزيادة  -6

 ما الدول النامية. باألءص
 تقليص نسبة الفقر. -7
 من المعاقين وأصحاب االحتياجات الءاصة. االقليات الصغيرة احتياجاتدعم  -8

 

من الممكن من خاللها أن تحفز الشررررررركات ويلهبها من  التيأآلليات والبرامج  في التحديويكمن 

هذا القطاع، وهو ما يجرى بحثه  في األساسيأجل زيادة مشاركاتها المجتمعية بحكم أنها الالعب 

االسهم والعمالء، وهو ما  ىما لكلشركات أو وكشفة من خالل دراسات ميدانية سواء كانت تضم ا

(، التحالم الذى ساااايعتبر بمثابة مظلة CSR)نهاية المطاف تحالفا أوروبيا لبرامج  فيسرررريشرررركل 

 .سياسية لمنظمين جدد أو أعضاء حاليين مهتمة ببرامج االسهامات المجتمعية

الجتماعية فإن المفوضررية ومن أجل تعزيز الشررفافية والمصررداقية لبرامج المسررؤولية والمسرراهمات ا

أن تجعل برامج المسرررراهمات المجتمعية هذه مشرررراعة  فيتشررررجع الشررررركات الداعمة لهذا التحالف 
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ومتاحة للجميع بما فيهم العمالء والمسررررتثمرين وعموم الجمهور وبالمقابل فإن المفوضررررية سرررروف 

تدعم كافة برامج الحوار تدعم المالكين لتطوير آلية لتقييم مسرررراهماتهم المجتمعية هذه، كما إنها سرررر

 .من شأنها أن تزيد أواصر التعاون فيما بين مالك الشركات من خالل ندوات حوارية دورية  التي

 فستقوم بما يلي: المفوضية  لدى لتعزيز وترويج برامج المساهمات المجتمعيةو

ها دعم مدركات الجمهور عما تقوم به الشرررركات حيال هذه المسررراهمات المجتمعية، كما إن -1

مثل أداة إدارة االنظمة البيئية، وبرامج ترويج  فيأدوات  تطوعيسرررررروف تروج بشرررررركل 

سررلبية على البيئة المحيطة  انعكاسرراتليس لها  التيالمنتجات المنسررجمة مع البيئة أو لتلك 

ومبادرات أءرى لجعل المواطنين مدركين  Ecolabel schemeمصررطلحا وهى تدعى 
 واءتياااراتهمة وصاااااااادى ذلااا كنتيجااة الساااااااتهالكاااتهم لمااا يتم إنجااازه من برامج بيئياا

 االستثمارية.
  Support to multi-stakeholder initiativesدعم مبادرات متعددة المالا  -2
 يتم شرح العوائد االيجابية لمثل برامج  كييتعدد فيها المالك  التيتعنى بالشركات  وهي         

 رباح الشركات، وذلك من خالل عقد ندوات دورية المساهمات المجتمعية على أصول وأ          

 حوارية بهدف تنمية وتعزيز هذا النوع من المبادرات والبرامج، والمفوضية ستدعم تلك           

 المبادرات حتى إن كان منشأها المنظمات وجمعيات النفع العام غير الهادفة للرب            

            NGOs.   

ذلك أن برامج المساهمات المجتمعية تعتبر مدركة : األوروبياالتحاد التعاون مع أعضاء  -3

 فيغير أن هذا االدراك يتباين  األوروبيدول االتحاد  فيمن قبل الشررررررركات والجمهور 

من دولة عضررو الى دولة عضررو أخرى، والتعاون هذا يحتم  خصررائصررهوإدراك  وضرروحه

لتأمين تفعيل أكبر لبرنامج  رفيعة رتب وظيفية أو ممثلين عن كل دولة بمستويات انضمام

 .المساهمات المجتمعية

فافية كاملة -4 جعل  فيفالعمالء يلعبون دورا هاما : من  العميل المعلومات الالزمة وبشرررررر

تصرررفات الشررركة تجاريا، فالتوقعات تصررب  فيمجال االنتاج أو  فيالشررركات مسررؤولة 

لم يدرك تماما  الحاليالوقت إنتاج االمثل من السررررلع، وفى  فينحو تشررررجيعهم لشررررركاتهم 

ذلك كافة  فييمكن أن تكون فيه هذه السرررلع سرررببا بما  الذيالعميل اآلثار الجانبية السرررلبية 

شفافية كاملة لجعل العميل  ستأمن نشر المعلومات ب مراحل التزويد واالنتاج، والمفوضية 

 . واعيا ومدركا للدور الذى يمكن أن يقوم به

اجة لتنفيذ العديد من الدراسررررررات الميدانية الدقيقة للتعرف على فهناك ح: الميدانيالبحث  -5

بين بقاء الشررررررركات ومدى  إيجابية فيماالعالقة الوطيدة والجامعة مع ما يترتب من آثار 

يمكن أن تبنى وآفاقها فيما  التيتنفيذها لبرامج المسرررررراهمات المجتمعية، وفيما بين العالقة 

ذلك على  انعكاسررات، إضررافة الى هاعة بكافة صرروربين المجتمع بقطاعاته وقطاع الصررنا

  والمجتمعي. الصناعيالمجالين  فيالتطوير واالبداع 

المجاالت االنتاج والتصنيع  فيالى دراسة تأثير ذلك على وقع دورة حياة المجتمع  ةإضاف

 .والخدمات

ا فيما بين المجتمعية يجب أن يتم تنميتها والدعوة اليه ةالمسررررررؤوليذلك إن برامج : التعليم -6

الموظفين الذين سررريكونون مدراء المسرررتقبل فهى تعتبر قضرررية تمتد بإمتداد الحياة ، وعلية 
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فالمفوضررررررية تدعو كافة الجامعات والمعاهد العالمية بكافة صررررررورها الدراج موضرررررروع 

 .المسؤولية المجتمعية ضمن مناهجهم الدراسية والتدريبية 

سوف تعمل المفوضية االوروبية على ترويج : ةلبرامج المساهمات المجتمعي الدوليالبعد  -7

برنامج المسررررررؤولية االجتماعية دوليا بما ينسررررررجم وتتطلع اليه برامج التنمية لدى  االمم 

القرن الواحد والعشررررين ، من أجل التوصرررل الى صرررورة مرجعية عالمية لما  فيالمتحدة 

اعد فى تفعيل هذه يجب أن تكون عليه هذه البرامج ، كما سررررررتعمل على بناء أدوات تسرررررر

شركات أو الحكومات من أجل تعزيز آثارها ، وسوف  شارك فيها مع مالك ال البرامج وتت

 .تعمل على التوصل لمقاييس عالية المستوى والدعوة اليها دوليا 

ية ملزمة بتقديم محفزات تجارية لتشررررررجيع أولئك الذين يحترمون حقوق العمال  والمفوضرررررر

 " النظام العام للتفضيالت " امة فيما بين الحكومات، من خالل وحماية البيئة، والمبادئ الع

“Generalized System of Preferences Plus”  الذي دخل في حيز التنفيذ منذ تاريخ

في أوروبا، حيث سررتناقا المفوضررية مع شررركائها من الدول والشررركات كيفية  2006يناير 1

 .الترويج

شاملف   تعكس القيمة الحقيقية للمجتما الذى  ألنها ةهمتعتبر ة برامج المساهمات المجتمعية ال

نررب أن نعيش فيه، إنه مهم لكل شاااركة كانت صاااغيره أم كبيره، أن يحسااانون االقتصااااد و 

ما  تحفيزمهمة تلا الشاااركات وأداء مجتمعهم عل  المدى القصاااير والطويل، ويحسااانون من 

للعمالء الذين يدفعون المزيد  همهمي مثلما هبيئة العمل،  فييتطلا اليه الموظفين من طموح 

أن  فيتررب  التيإنه مهم للمجتمعات كما للشااااااراء ويرربون بالمزيد من الرعاية والعناية، 

شاااااااركها االهتمامات، إنه مهم تتشاااااااركها المؤسااااااسااااااات من حولها لما تؤمن به من قيم أو 

سااالوا يجب أن ما ليس ادعاء وانللمسااااهمين الذين يشاااعرون من أن المساااؤولية االجتماعية 

بمبادئ  قي تعامل مماثلتررب  التيالمجتمعات الدولية  لباقييشاااااااجا، وهو مهم بالنسااااااابة 

عالم يحترم االنسان   فيالصاعدة ألن يعيشوا  ولألجيال ألطفالناوممارسة للقيم ، كما إنه مهم 

 من حولة .  والطبيعة

مة فيما بين الشاااااااركات أصااااااابحت متالز التيوف  تقرير آءر يشاااااااير ال  العالقة الوطيدة 

وإقبال المستثمر عل  شراء أسهم الشركة ،  ،والمساهمات المجتمعية ،المستوفية بالمسؤولية

حيث طالعنا أكثر من دراسااااة وتقرير يشااااير ال  ذات النتائج ، فالدراسااااة التالية عل  ساااابيل 

 المثال تؤكد ما يل :

الطبيعة من حوله أضح  قلقا عاما  الذى يستهلا موارد اإلنسانيإن القلق حيال بقاء العنصر 

 المناءييشترا فيه سكان االرض قاطبة، وثمة دالئل ثابته ومؤكدة  تدعم هذا القلق، فالتغير 

يزداد يوما بعد يوم، ويبدو أن قضية "البقاء" سوم يتم تناولها من قبل المؤسسات التمويلية، 

ون المترتبة عل  االنتاج ساااااااتتعرض لفقدان الملكية، أو للدي التيءاصاااااااة لتلا الشاااااااركات 

والمنتجات، وما هذه المعطيات يصاااابم ليس من المسااااتغرب أن يكون ثمة دراسااااات عديده 

عل  الساااااااؤال، ما إذا كان ممارساااااااة الدور المجتمع  أو المحافظة عل   لإلجابةتتعرض 

لها ، بالررم من  االساااتثماريص و يحد  من االداء قين "البقاء" من قبل الشاااركات يحسااان أو

عل  هذا الساااااااؤال، منها مدى ما يتمتا به مديرها العام من  لإلجابةود حدود وضاااااااوابط وج

 Derwall etؤثر عل  العوائد الربحية للشاااركة، ودراساااة رائدة يشاااا  بال ذيوالمهارات 
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al. (2004)  لتقييم ما  المتغيرةمنظومة من العناصررر  متداسررتخذلك عندما  فيأحرزت تقدما

على رفع أصررول الشررركة أو  اإليجابيمات المجتمعية لها مردودها إذا كانت ممارسررة المسرراه

ما يشررير الى عالقة جوهرية  فيما  فيأدائها ، خلصررت الى أن ثمة إثباتات وشررواهد على ذلك 

 . بين االهتمام بالبيئة المحيطة والعائد على االستثمار 

ة،  من أن معدل أكثر من سررررررتون مواصررررررفة بيئي اعتمدت التيلقد أكدت الدراسررررررات العلمية 

تضررررم شررررركات لديها مسرررراهمات مجتمعية حيال البيئة قد  التيالمعلومات الخاصررررة بالمحفظة 

مع  االسررتثماريتحسررن أداء الشررركات  فيتحسررن بشرركل كبير، كما أكدت وجود عالقة طردية 

 ( 4)وتفصيل هذه الدراسة ونتائجها يمكن الرجوع اليها فى المرجع . مرور الوقت

 

سات كما تؤكد الد سبته  تلا االمريكية ال  أن العائد عل  االرباح يصل ال  ما وباألءصرا ن

التسااااويقية المساااااهمات المجتمعية  اسااااتراتيجياتهاتضاااامن  التي( 5  % أكثر للشااااركات52

يه العميل  التيواالهتمامات  ته أو  فييتطلا ال ناءه أو زوجته أو عائل ته ساااااااواء ما أب عالق

ا تؤكد الدراساااااااات العلمية لدى قياس مردود المسااااااااهمات كم ،تهئالمجتما من حوله أو بي

 األصول.المجتمعية ال  عنصر ارتباط بالعائد عل  
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 الثاني بابال

 

 نماذج شركات ممارسة ألنشطة المسؤولية االجتماقية

 

المساااااااهمات  في رياديكان لها دور  التينسااااااتعرض قائمة بأسااااااماء الشااااااركات  يليفيما 

 مجالياء تلا الشاااااركات عل  مدى زمن  قوامه ءمساااااون سااااانة ف  المجتمعية، نرصاااااد أد

لتاريخ الشركة ومساهماتها المجتمعية ونبدأها بما  استعراضنااالرباح واالصول إضافة ال  

 ":500لنا "فورشن  استعرضتهيل  وذلا وفقا للترتيب الذى 

 

   GEأوال: شركة 

 

 

 شعار جنيرال الكتريا

 

 /http://www.ge.com: اإللكترونيالموقا 

 Imagination at Work: ياللفظالشعار 

 أمريكيةصااااناعية وتكنولوجية  كةشاااارهي  GE( أو General Electricجينيرال إلكتريا  

جينيرال  إديساااونبعد دمج شاااركة  1892في عام  نيويورامتعددة الجنسااايات. تأساااسااات في 

، للرسااملة السااوقيةبائيتين أءريين. وفقاً ( ما شااركتين كهر1878إلكتريا  تأسااساات في عام 

. تنتج الشااااركة إكسااااون موبيلشااااركة جينيرال إلكتريا هي ثاني أكبر شااااركة في العالم بعد 

التصاااااااوير المعاادات الكهربااائيااة، واإللكترونيااة، واللاادائن، ومحركااات الطااائرات، ومعاادات 

أسااااساااات الشااااركة مءتبر أبحاث، وطورت معظم  1900، والءدمات المالية. في عام الطبي

اشاااااترت جينيرال إلكتريا  1986الالحقة  مثل األدوات المنزلية المءتلفة(. في عام منتجاته 

التلفزيونية. يقا مقر الشااركة الرئيسااي في مدينة  NBC، ومن ضاامن ذلا شاابكة RCAشااركة 

 األمريكية. تيكتككونابوالية  فيرفيلد

 

http://www.ge.com/
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ø§Ù�Ø§Øª_Ù�ØªØØ¯Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/1892
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØªÙ�Ù�Ø§Ø³_Ø¥Ø¯Ù�Ø³Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/1878
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/1900
http://ar.wikipedia.org/wiki/1986
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=RCA&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/NBC
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ø§ØªÙ�Ù�Øª
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 ثومس إدسون مءترع المصباح

 

   فتم معمال  1876ويبدأ تاريخ الشااااااركة من شااااااءص يدع  ثوماس ألفا إديسااااااون ف  عام 

Laboratory  االمريكية ، حيث ءرج من هذا  نيوجيرسااااااايبارا ف  والية  له ف  منلو

نظم  1890عام  في، الكهربائيل أشاااهر مءترع عل  وجه االرض ذلا هو المصاااباح المعم

 "  الكتريا جنيرالمن ءالل التأسيس لشركة أسماها "إديسون  التجاريإدسون نشاطه 

مجال الصاااناعة  فيالرجالن ثومساااون وهيوساااتون شاااكال شاااركة منافساااة  1879وف  عام 

ما شااركات عدة من أجل  اندمجت"  مبانيك االكتر" ثومسااون هيوسااتون  اساامهاالكهربائية 

رقعة الصاااااناعة الكهربائية  اتسااااااعاالساااااتحواذ عل  ساااااوق الصاااااناعات الكهربائية، وما 

السوق بنفسها أو  احتياجاتشركة سد  أيتعقدت أصبم من المستحيل عل   التيومتطلباتها 

هاتين  مجتااند 1892عام  فيتوصااااااال كل منهم اليها،  التيعل  التقنية  اعتمادهامن ءالل 

"جنيرال  اسمهلتشكيل كيان جديد   J.P.Morganالشركتين بثشرام شركة ج  ب  موررن 

 ف  نيويورا . الرئيسي" وموقعها  كمبانيالكتريا 

 

 

 مبن  المقر الرئيس  ف  مدينة نيويورا االمريكية

 

عشررر شررركة أخرى لتشرركيل ما يسررمى  اثنىضررمن  كالكترأدرجت شررركة جنرال  1896عام  في

سنة،  111ومازالت مدرجة طيلة  Dow Jones Industrial Average الصناعيبالداو جونز 

عام  فيز، االسررتمرار ضررمن قائمة داو جون فيبالرغم من عدم قدرة صررمود الشررركات االخريات 

ن وأسرررسرررت على  كمبانيالمب  كالكترالشرررركة االم على شرررركة نناشررريونال  اسرررتحوذت 1911

http://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average
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 Radioمدينة كليفالند أوهايو، وتم تأسرررررريس شررررررركة  في لإلضرررررراءةضرررررروئها قطاع خصرررررر  

Corporation of America (RCA)  من قبل شركةGE  وشركةAmerican Telephone     

& Telegraph (AT&T)  اعياإلذمجال صناعة الراديو والبث  في 1919عام  في  . 

 مسار إنجازات الشركة تاريخيا العام

يدعى  كهربائيسرررررروقت الشررررررركة أول جهاز    1935 ما   للتخل  من الفضررررررالت وهو 

garbage disposal 

  أمريكيطورت أول محرك نفاث     1942

 الصرررررناعي لالسرررررتخداماتلن معمل أبحاث الشرررررركة عن قدرته لتصرررررنيع الماس أع   1955

 الصناعية.

أشررررررعة الليزر  اختراعهالشررررررركة يعلن عن  موظفيالعالم نبوب هول ن وهو أحد     1962

 .the solid state laser الموجهة

 Honeywellتم بيع قسم أنظمة الكمبيوتر لشركة    1970

للشررررركة والذى كان يتمتع بقدرات  التنفيذيتقلد السرررريد جاك والا منصررررب الرئيس    1981

حسب وإنما أيضا على مستوى إدارية فذة تركت بصماتها ليس على مستوى الشركة ف

 الشركات االمريكية. فياالدارة 

 

1989 

التلفازية لتقديم االخبار االقتصررررررادية لمشررررررتركي الكيبل  CNBCتم التأسرررررريس لقناة 

 التلفازي.

1996 
لمنافسرررررة كيبل نيوز  MSNBCتمة المشررررراركة مع شرررررركة مايكروسررررروفت لالطالق 

 Cable News Networkنتوورك 

 بليون $ 1.4بمبلغ  Bombardierتم شراء شركة صناعة الطائرات كندية تدعى  2005

2007 
تم االستحواذ على من قبل قطاع المالحة الجوية على نسمث النظمة الطيران ن بمبلغ 

 بليون باوند 2.4

  

 وإيرباص العالميتينلمثل شركات بوينغ  توالتوربيناناهيك عن تصنيعها لمكائن الطائرات النفاثة 

ان كالبريطانية والفرنسررررررية وشررررررركات تصررررررنيع وفى المالحة الجوية للعديد من شررررررركات الطير

 الى ناسا الفضائية.  ةالطائرات مثل   مكدونالد دوغالس ولوكهيد جالكسى إضاف

يؤكد مسااؤوليتها المجتمعية  تسااويقيأن تسااتحوذ عل  مركز  فيرربت الشااركة  2005عام  في

وتعن  الرفيق للبيئة المحيطة  "Ecomagination" اسممبادرة أطلق عليها  من ءالل برنامج أو

ءضراء، وال ررابة  "green"والمنسجم ما ما يتءيله ويطمم به االنسان، أو ما يسم  بشركة 

في التحسين تلوث البيئة، لذا إجتهدت  فيذلا إذا عرفنا أن الشركة اليوم تعتبر االكبر عالميا  في

مجال صاااناعة الطاقة عبر الرياح، كما تطور منتجات منساااجمة من صاااورتها عبر االجتهاد في 

، كما إنها  hybrid locomotives and photovoltaic cellsمثل  فيوصاااااديقة ما البيئة، 

 حددت أهدام لكافة شركاتها التابعة للتءفيض من آثار االنبعاثات الحرارية.

أسررررواق  فيتشررررارك  GEات التجارية والصررررناعية نالحف كيف أن شررررركة من خالل هذه القطاع

قائم  صرررناعيكقطاع  اإلضررراءةمتباينة تتضرررمن االنتاج والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية وتأمين 

بذاته، وفى مجال االئتمتة، والصناعات الطبية، والمركبات والقاطرات، ومكائن الطائرات النفاثة، 

مثل البالستيك، والسليكون، ومواد الكشط،  فية، وفى مجال تصنيع المواد وخدمات المالحة الجوي

http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Corporation_of_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Corporation_of_America
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Telephone_&_Telegraph
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Telephone_&_Telegraph
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Telephone_&_Telegraph
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Telephone_&_Telegraph
http://en.wikipedia.org/wiki/Garbage_disposal
http://en.wikipedia.org/wiki/Solid_state_laser
http://en.wikipedia.org/wiki/Honeywell
http://en.wikipedia.org/wiki/MSNBC
http://en.wikipedia.org/wiki/Cable_News_Network
http://en.wikipedia.org/wiki/Bombardier
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecomagination
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يونيفيرسررررررال، ولديها خدمات تمويلية خاصررررررة بها وخدمات التأمين  NBC% من 80تملك  وهي

 دولة حول العالم. 100ولديها تواجد فى أكثر من 

 فء مجال المساهمات المجتمعية كان للشركة ما يلء:  -4

 Environmental record السجل البيئي 

 في، فالشركة مسجلة حاليا كأكبر رابع شركة والمائي الجويالتلوث  فيلدى الشركة تاريخ حافل 

العام  فيمليون باوند  4.4تلويث البيئة الجوية على مسررررررتوى الواليات المتحدة االمريكية، بمعدل 

رك أجبر الشركة لتنظيف قضاء نيويو 1983الفضاء من حولنا، وفى عام  فيمن الملوثات السمية 

قبلت الشررررررركة  1999طن من المواد الكيميائية فى المياه، وفى  100.000مطالبة الدولة تقدر ب

تلويث أحد االنهار يدعى هوسررررتونك رفر مع مواقع أخرى،  فيمليون $ لتسررررببها  250لدفع مبلغ 

عام  فيفه، مايل من نهر هدسررررون وطولبت بتنظي 40تلويث  فيتسررررببت الشررررركة  2002عام  في

بنية تطوير حلول مسررررررتقبلية  ",Ecomagination"عن برنامجها  GEأعلنت شررررررركة  2005

مثل حلول الطاقة الشرررمسرررية، خاليا للوقود، تقليل مبتعثات مكائن الطائرات من  فيلمشررراكل بيئية 

ئة والتزامها بالمسرررررؤولية االجتماعية نحو البي اهتماماتهاوقد أكدت الشرررررركة على ، ملوثات غازية

 فيوما يتعلق بذلك من تطوير للمنتجات كذلك، بقصرررررد تحسرررررين صرررررورة الشرررررركة حيال االرث 

 كانت تحدثها. التي الملوثات

مايو، فثنا بمجرد تحميلا للتقرير من  2007لشااركة ج  إى لعام  الساانويالتقرير  فياللطيم و

 المجتمعيالجانب  فثن الشااااركة بناء عل  تحميلا تزرع شااااجره، ما يؤكد اإللكترونيالموقا  قبل

 للشركة من الوهلة االول .

والبنا التحتية  الصرررناعيمجال المسررراهمات المجتمعية، تطوع الشرررركة خبراتها فى فى المجال  في

لتأمين الماء الصررررال  للشرررررب، والطاقة النظيفة، والرعاية الصررررحية الالزمة للمجتمعات، وتعمل 

زمررة لهررا وتعمررل على تطوير القرردرات على تطوير حلول كثيرة عبر ضررررررخ االسررررررتثمررارات الال

 .أسواق جديده واستكشافاالنسانية، 

 ضم الدوائر االربا التالية:ليمعزز لمحور المواطنة ء الشركة أدا

 Ecomaginationإكوماجنيشن  -1

 ما الحكومات  ة الشركةعالق -2
 البيئة المحيطة، الصحة، واالمان  -3
حيم لتفعيل مجاالت التنمية : وهو التوجه الصاااEmerging marketsاالساااواق  اندماج -4

ذات الوقت ينذر  فيالمتاحة فيها ، وهو  الكبيرةتتطلا اليه الشاااااااركة نتيجة للفرص  التي
للطاقة ويمثل  العالمياالسااواق يسااتهلا أكثر من نصاام االنتاج  فاندماجكبيره،  تبتحديا
% من سااااكان العالم ، وتشااااير االرهاصااااات ال  أن واحد بليون عميل جديد سااااوم 80

ءل االساااااواق العالمية ءالل العقد الزمن  القادم ، وأكثر من واحد بليون شاااااءص ف  يد
الحوار الدائم ما المالا والشاركاء  اساتراتيجيةالعالم لن يجد الماء الصاالم للشارب ، إن 

وشاااغم هذا  احتياجاتتدور حول  هاعل  جعل ءدمات رةبصااافة دائمة قادالشاااركة تجعل 
 .االنسان
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"إيكوماجنيشااان " ف  المجاالت التالية ف   اساااتراتيجيةى تطورا ف  وقد حققت شاااركة ج  إ

 :2006عام 

مليون $ لدعم أبحاث 900 اسااااتثمرت فهياالبحاث النظيفة،  في اسااااتثماراتهاضاااااعفت  -1

ما تنميتهااا، والهاادم أن  cleaner technology researchتطوير التكنولوجيااا النظيفااة 

البحث والتطوير ضمن استراتيجية  في 2010عام  بليون $ ما 1.5مبلغ  استثمارتصل ال  

 "إيكوماجنيشن".

عام  فيبليون $  12الناتجة عن "منتجات إيكوماجنيشااااااان " لتصااااااال ال   األرباحزادة  -2

 .2010بليون بالمبيعات ما عام  20رقم  استهدام، ما 2006

 اللاساااااااتغ كفاءة، وزادت من 2004% عن عام 4تقليص نسااااااابة االنبعاثات الحرارية  -3

سين ح، وت2004% عن عام 21الطاقة بمعدل  استغاللعمليات االنتاج، وقلصت  فيالطاقة 

 .2012% ما عام 30استغالل الطاقة بنسبة  كفاءة
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 شعارات الحملة
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 معدل الصرم في مجال البحث والتطوير لتعزيز المسؤولية المجتمعية

 

 

 

 

 رنامجتوقعات العائد عل  االستثمار عبر ذات الب

 

 

فالشاااركة ترفض برامج العرى أو ما يساااتثير الجنس، العنم، أو الحوار واللغة الداعية لذلا، أو 

عرقية أو ما  ألقلياتءين، أو برامج تسااااااايئ دالت برامج داعية لتعاط  المءدرات أو الكحول أو

 ، film rating systemكما للشركة نظام . stereotypesمعين، أو سالب  حياتييؤكد نمط 
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 البحث والتطوير: 

سبة تزيد عن  % 37الشركة متعهدة بزيادة االستثمار والصرف على مشاريع البحث والتطوير بن

، ولدى الشررررررركة أفضررررررل معمل مختبرية فى 2004 مقارنة بعامبليون$ 3,7بليون $ الى 2.7من 

 عالم وباحث. 2600 حوليتضم  فهيالعالم 

االنسررررررانية والمجتمعية، وللشررررررركة أبحاث متقدمة فى  قضررررررايانا البحثية تتنوع بتنوع االحتياجات

خاليا متالئمة مع الخاليا اإلنسررانية، كما تطبق االبحاث  اسررتصررناعالخاليا الجذعية، وأبحاث حول 

تقرها الحكومات وال تتعداها، وتسررررررراهم تلك االبحاث فى تطوير  التي لألحكامعلى الحيوان وفقا 

  .نسانياإلخواص المنتجات المصنعة لالستخدام 

 مناصرة المجتمعات: 

العديد من دول  فيإى لتمويل برامج المسررراعدات االنسرررانية: يدعم التعليم والصرررحة  صرررندوق جى

مليون $ لتمويل إنشاء مؤسسات لتأهيل 1.8، فهو على سبيل المثال من  الناميالعالم الثالث وغير 

 .مدرس 400شاب ومرن  10.000منها  فاستفادفى بولندا وهنغاريا  المهنيالراغبين بالعمل 

 شركة جى إى بالخدمات أو الخامات:  مزودي

فالشررركة تفرض على المزودين من المصررانع أو المؤسررسررات بأن تحترم القوانين الخاصررة بحماية 

الموظف، ومنحهم بيئة صررحية مناسرربة وتضررمن حماية كافية ذات نوعية راقية للبيئة من  واحترام

 حولها. 

  الصناقي:من البيئة والصحة واال

، ومعلومات قابلة للقياس صااااناعيتأمين بيئة ورعاية صااااحية وأمن  يهايفرض عل الشااااركة نظام

 تمكنا من تطبيق أفضل الممارسات وتحسن من االداء.

 المرضية بنسبةتم تءفيض معدل عدد حاالت االصابات والحاالت  ،2006ففي عام  •

 % 4%، ومعدل تبديد االوقات بنسبة 9

المائية،  المجاري، الهوائيمن االداء حيال  الحد من التلوث  مرتفعة تحقيق معدالت •
 فايات( نال

 هذه المجاالت. فيوتقدير  امتيازشهاد  215حيازة أكثر من  •
 

 مجال التعليم: في

ما بين الكليات والمعاهد التعليمية فىما بين في، أوجد برنامج الربط الخيريفإن صررررررندوق جى إى 

، التعليميالسررررررلك  فيالطالب  انخراطلرفع معدالت  1989عام  فيريكية مقاطعات الواليات االم

منراهج %، ومن خالل التركيز على 40% بعرد أن كران 75نمى حجم االنتسررررررراب ليصرررررررل الى 

 .2005عام  فيمليون$ 100هيئة من  الى  فيوالعلوم ليصل الدعم  الرياضيات

• Continue focus on research-based education initiatives 
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 الرعاية الصحية: 

أفريقية،  الصحي لدولمليون$ تبرعات عينية من المنتجات الصحية وتحسين الوضع  20تم دفع 

ورواندا  ومالويكينيا  فيمشروع  13غانا و فيمستشفى  12الدعم حقق ترميم وتشغيل وتطوير 

 أنحاء أفريقيا. فيعيادة ومستشفى  30التطوير لعدد  جاريوالسنيغال، 

 

 الكوارث الطبيعية:مجال 

السررررودان وفى فيتنام، وللعديد من  فيمثل كاترينا ودارفور  فيالكوارث  فيفللشررررركة مسرررراهمات 

 حول العالم. الدوليتديرها اليونيسيف والصليب االحمر  التيالبرامج 

 

 مليون $ 219بلغت  الخيريمساهمات موظفى جى إى مع الصندوق 

 

ل والوقت لتطوير المجتمعات المحيطة ببيئة العمل. وثمة شررملت التبرع بالما التيالمسرراهمات 

متطوع على نفقة جى إى يطورن بيئات العمل المحيطة والتعليم والصحة وللتخفيف من  131

 (6) كل مجتمع يعملون فيه. فيالمعاناة الخاصة بالمشاكل المجتمعية 
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   P&Gثانيا: شركة بروكتورآند غامبل  

 الشعار 

 بنفسها لتقول:  تعرم الشركة

االنسااااااان عل   احتياجات تالمساليوم منتجات شااااااركة بروكتورآند جامبل  فيبليون مرة 3

وجه االرض، مؤمنين بأن شااااااامولية تقاليدنا لها جذور مما نؤمن به من مبادئ التكاملية، 

 ذات االنسان، وعمل الصواب والصالم عل  المدى البعيد. واحترام

 

 تاريخ الشركة: 
 

لم يكن أى من وليااام بروكتور وال جيمس جااامباال ينويااا االساااااااتقرار ف   1837في عااام 

كانا يقصدان الغرب فقد سنسنات ، بروكتور هاجر من بريطانيا، وجامبل وصل من أيرلندا، 

وبغض النظر عن النوايا فثن كالهما حطت بهما الرحال ف  مدينة كوين ست  ف   ،االمريك 

وجته التي وافتها المنية بعد ذلا، وانشغل جامبل في الغرب، فانشغل بروكتور في تمريض ز

تطبيب نفساااه من االمراض الت  أصاااابته، أساااس بروكتور نفساااه بعد ذلا تجاريا ف  مجال 

صاااناعة الشاااما ، وانشاااغل جامبل في التعرم عل  مبادئ صاااناعة الصاااابون، والغريب أن 

ن أءوات "أولفيا والزابيث االثنين لم يسااااااابق لهما أن التقيا ف  الوقت الذى كانا متزوجين م

نورس "، حيث اسااااتطاع عمهم، والد زوجتيهما، أن يقنعهما بتأساااايس شااااراكة تجارية، وف  

 بعد نصيحة العم الكزاندجر، ولدت الشركة  بروكتور وجامبل (. 1837

شما والصابون، وف   1837ابريل  12في تاريخ  أرسطس أكدا  22بدأ الشريكين في بيا ال

، وتم التوقيا عل  االتفاقية 3,596.47$ضمان بنكي من كل منهما بمقدار شراكيهما بثيداع 

  1837أكتوبر  31بتاريخ 

 
 

 

 بروكتور وجامبل، ويظهر بروكتور ف  شمال الصورة
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الواليات المتحدة االمريكية،  فيعمل تجارى  بأيكان من الصاااااااعوبة البدء  1837ف  عام 

أوهايو االمريكية مركزا للتجارة نشط، وكانت كانت مدينة سنسنات   وه   إحدى مدن والية 

شاامل   امالي وتفليساااتلا الحقبة التاريءية تعان  من موجة كساااد تجارى وءسااائر  فيأميركا 

هذه االجواء  في،  لإلفالسحيلت أالمئات من  البنوا، حت  أشااااااايا من أن القارة االمريكية 

تجارية، كان القلق يراود المالا االقتصااادية دشاانت شااركة بروكتور آند جامبل مشااروعها  ال

قاتل وف  ذات  اقتصاااااااديالموقم الذى ال يحسااااااد عليه، فهم من جهة يعانون من ركود  في

إنتاجه أال وهو الصاااااااابون  فيعالمة تنتج ما يرربون  14الوقت يواجهون منافساااااااة من 

مات وقت االز فيبالحلم  التحليالشاااريكان بروكتر وجامبل بالقدرة عل   اتصااافاوالشاااموع، 

عل  سااابيل المثال فلم يتأثرا  1850عام  ففيوهذا كان سااار من أسااارار نجاح هذه الشاااركة، 

الواليات المتحدة االمريكية، فقررا بناء مصنا جديد  فيالءاصة بالحرب االهلية  باإلشاعات

 الستكمال وإبقاء وتنمية تجارتهم.

ما حققته من  فيمريكية وفيما بعد أصااااابحت الشاااااركة رائده عل  نطاق الواليات المتحدة اال

مجال االبحاث وتدشاااااين المعامل، وما  فيتساااااتثمر  التيمجال الشاااااركات االهلية  فينجاح 

 لم يهدأ. مستقبليزالت الشركة أمامها طموح 

 

 لإلنجازاتالمسار التاريخي  العام

ن كأول عالمة تجارية غير رسمية ظهرت Moon and starsالقمر والنجوم ن 1850

 باقيرمز هذه العالمة على  استعمال انتشر 1960، وفى 1850 للشركة بتاريخ

  اختراعالشموع مع ظهور  استخدامشهرة  تانخفضمنتجات الشركة، ولكن 

 .1920، ما جعل الشركة توقف إنتاج الشمع مع عام الكهربائيالمصباح 

 
 

، مليون $ من المبيعات 1أن تحقق الشررركة  اسررتطاعتعام من الشررراكة  22بعد  1859

 عامل فى الشركة. 80مع توظيف 

يد الجيا  1862 عدة عقود لتزو حازت الشررررررركة على  ية،  ناء الحرب االهل حاد أث االت

االنتاج طوال  فيبمنتجاتها من الصررررابون، ما جعل المصررررنع مسررررتمرا  األمريكي

أذهان الجنود  فيفترة الحرب، أدى ذلك الى بناء سررمعة إيجابية لمنتجات الشررركة 

هاليهم  هاليهم محملين بمنتجات ومع أ كان الجنود يرجعون الى أ ما  أيضرررررررا عند

 الشركة.

الشررررركة  فيامبل، وأحد الكيميائيين العاملين غنورس  واسررررمهل بامغإبن جيمس  1879

جودته تلك  فيرخي  السعر وفائق البياض، يعادل  صوبونيطورا مستحضرا 

 .لى هذا الصابونن آيفورىن ع اسماالصناف المستوردة من الخارج، وقد أطلق 
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 مصنا الصابون

عن هذا  لإلعالن$  11,000هارى بروكتور أقنع الشررررررركاء بتخصرررررري  مبلغ  1882

 االنديبندنت.االسبوعية صحيفة  مرة فيالصابون كأول 

 

منحت الشررررركة العمال جزء من أسررررهم الشررررركة لتخفيف وطئ موجة المطالبات  1887

 العمالية بالحقوق واالمتيازات.

 

نوع من أنواع الصررررابون، وبدأت حمالتها  30أصرررربحت الشررررركة تنتج أكثر من  1890

توسررررعة عملياتها لتخرج من  فياالعالنية تتألق فى الصررررحف والمجالت، وبدأت 

إطار سررررنسررررناتى الى مصررررنع فى كانسرررراس ثم خارج الواليات المتحدة من خالل 

عة في تطوير وكانت مختبراتها تعمل على مدار السررررامصررررنع فى أونتاريو كندا، 

المنتجات فغطت مسرراحات عديده في مسررتحضرررات التنظيف وظهر أول نوع من 

، وصررررابون كمسررررحوق  Chipsoأنواع الصررررابون المسررررتخدم لغسرررريل الماكينات 

Dreft  وأول مستحضر لزيت نباتى ،Crisco. 

 

 

 
 

 Cosmopolitan مجلة ن فيظهر أول إعالن ملون للشررررررركة لعالمة آيفورى  1896

magazine  كوزموبوليتان ماغازين ن 

 .إمراهيحمل صورة 
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1917-

1918 

 البحثية للتطوير واالبداع . الكفاءاتتنشيط عملية توظيف  فيبدأ قسم المختبرات 

وضع التشريعات القانونية  فيذلك الوقت بدأ  في يالتنفيذوليام بروكتور الرئيس  1919

 لحفف حقوق الموظفين وعالقتهم بالشركة االم.

 

 
 

1919-

1920 

لتلبية االحتياجات الموسرمية وطلبات محال بيع التجزئة، عمدت الشرركة لتوظيف 

 بائع. 450المبيعات ووظفت  لموظفيقسم مخص  

 

 
 

عالمة نكرسرررررركون رعت برامج الطبخ فى شرررررربكات الراديو، معلنة عن رعاية  1923

 كرسكو لذلك.

 

 
 

اريخ لعقد دراسرررررات ميدانية للتعرف على الت فيتم تشررررركيل أول إدارة من نوعها  1924

 تفضيالت العمالء وعاداتهم التسويقية.

 

 
 

 



وممارستهامفهوم المسؤولية المجتمعية         

 
35 

هذا  في، أعلنت الشررررركة عن أول منتج وانتشررررارهامواكبة لتوجه سرررروق العطور  1926

 القطاع، صابون كامى 

 

 
تنِشرررئ الشرررركة أول فرع خارج أميركا من خالل شرررراء شرررركة بريطانية تدعى   1930

Thomas Hedley & Sons Co., Ltd  وصررابون نفيرى ،Fairy Soap  ن

 .يعتبر أحد منتجاتها

جارية وفق  1931 ظام إدارة العالمة الت  brand managementالرواج  اسررررررمولد ن

system الستحداث  1931- 1920، فقد عمدت إدارة الترويج عبر السنوات من

لشررررررركة بالعديد من نظام بناء على أداء المنافسررررررين، دعم هذا النظام منتجات ا

 .الخطط االستراتيجية لكل عالمة تجارية

 أسس لصناعة جديده فى هذا المجال. الذيولد مسحوق درفت لغسيل المالبس  1933

 

 
 

الشررركة، ودخلت الشررركة فى  مؤسررسرريوليام بروكتور توفى وهو آخر سرراللة من  1934

 مجال العناية بالشعر وظهر شامبو لغسيل الشعر.

 

 
 

 دشنت الشركة أول مصنع لها فى آسيا فى مدينة مانيال الفلبين   1935

 

 230سرررنة على التأسررريس، حيث ناهزت المبيعات  100 بمضررريالشرررركة  احتفلت  1937

 مليون $ 

أميركا، وبعد خمس أشهر من البث تبث الشركة  في تلفزيونيبعد تدشين أول بث  1939

 leagueض مباريات كرة السلة لصابون آيفورى أثناء عر تلفزيونيأول إعالن 

baseball game. 
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 NBCشبكة  فيكما ظهر  التلفزيونياالعالن 

ذلك الوقت من حيث  فيكان بمثابة السرررحر  والذيولد مسرررحوق تايد للصرررابون،  1946

 أداءه وسعره.

 
 

 أمريكا الالتينية  ك فيالمكسي فيدشنت أول فرع لها  1948

 ، فرنسا أوروبا فيدشنت فرع لها  1954

 ولد معجون االسنان كرست، االول من نوعه مع مستحضر الفلورايد  1955

 
دخلت الشرررركة فى مجال الصرررناعات الورقية من خالل االسرررتحواذ على شرررركة  1957

Charmin Paper Mills  االنتاج لورق الحمامات والفوط والمناديل  فيوبدأت

 الورقية.

 فرع فراكفورت المانيا   1960

ولدت عالمة حفاظات االطفال نبامبرزن وكان أول تجربه له فى والية الينيويز  1961

عالميا، ودشررررررن  اعتمادهاالمريكية ولم يكن موفقا وبعد عدة عمليات تطويرية تم 

 السعودية لخدمة الشرق االوسط. فيفرع لهذه العالمة 

 إشترت الشركة قهوة نفولغرزن  1963

تعمل على تطرية المالبس ونعومتها بعد الغسرررررريل  التي Bounceولدت عالمة  1972

 والذى يعتبر االكثر مبيعا بعد بونى وهى عالمة أخرى للشركة.

لها هو  دوائيمجال الصررناعات الدوائية وكان أول مسررتحضررر  فيدخلت الشررركة  1978

Didronel 

 بليون $ 10وصلت المبيعات الى   1980

كثر إنتشرررررررارا فى العالم فى قطاع المنتجات ولدت عالمة نسرررررررائية نأولويزن اال  1983

 النسائية.

 ولد الشامبو ن بيرت بالس ن كأول شامبو له وظيفتى الغسيل والكونديشنر  1986
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شررراكه مع إحدى الشررركات الصررينية، وبذلك تصررب  للشررركة  فيدخلت الشررركة   1988

ا يبقيها % وهذ85القدرة على تقلي  إنتاج العلب البالسرررررتيكية والتعليب بنسررررربة 

 منافسة لآلخرين.

 مجال مستحضرات التجميل نكوزماتكسن  فيدخلت الشركة   1989

فى دول شررق أوروبا  وانتشررتالشرركة على عالمة نماكسرفاكتور ن  اسرتحوذت 1991

 وروسيا 

لعناية بالبيئة لما حققته من  العالميحازت الشرررررركة على الميدالية الذهبية للمركز  1992

 البيئة.إنجازات حيال 

طورت الشركة إداريا قدراتها على تقلي  عمليات االنتاج لخدمة االسواق بشكل  1993

 طوكيو  فيأفضل، كما دشنت مبناها الجديد 

 قطاع التجميل ن عالمة جورجيو بفرلى هلز ن  فيأضاقت الشركة لمجموعتها  1994

التوظيف لتعاملها العادل مع العمال وفى مجال  2000كما حازت على شررررررهادة 

 غير المنحاز وتنمية قدرات الموظفين.

 
 المساهمات المجتمعية: 

 
 :يليشركة بروكتور آند جامبل ما  فيمؤشرات المسؤولية االجتماعية تتنوع لتشمل 

وفضالت المواد،  الحراري، االنبعاث الحيويالمواد، الطاقة، المياه، التنوع ) استخدامات  -1

 (ةوقع منتجاتنا وخدماتنا على البيئ
تدريب  -2 حة واالمان، ال بالموظفين، الصااااااا لة والتوظيم  التوظيم، عالقة االدارة  العما

 والتعليم، الفرص المتاحة(
 العنم( نبذحقوق االنسان  توظيم االطفال،  -3
 والجاليات، الفساد الرشاوى، المساهمات السياسية(  الجماعاتالمجتما  -4
 الءصوصية(  احتراممنتجات، مسؤولية االنتاج  صحة العميل وسالمته، الءدمات وال -5
 

 فيحيث قد تم االطالع عل  تقارير تفصاايلية توضاام نوع االسااتهالا ونساابه وحجم التقليص 

االنبعاااث الحرارى عل  ماادى أكثر من عااام، وعالقااة التنااارم الت  تطمم اليهااا منتجااات 

ركة تكون صاديقة ومتوائمة رير ضاارة، فبالررم من أن الشا كيبروكتور وجامبل ما البيئة 

الحد من  فيليساااااات من الشااااااركات المحسااااااوبة عل  إنتاج الطاقة، رير أنها تمارس دورها 

قارير ال   تاجية، وتشاااااااير الت يات إن به من عمل ثات الحرارية لكل ما تقوم   انءفاضاالنبعا

 معدالت االنبعاثات الحرارية بشكل مستمر عل  مدى أكثر من عام . 
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القانونية واالحكام العامة تؤكد لنا شاااافافية المعلومات الحقائق  مجال االلتزام بالضااااوابط ففي

التالية، فيما يءص عدد االنتهاكات والغرامات الت  تعرضاااااات اليها الشااااااركة ءالل االعوام 

2004-2006 

 

 ذلا. في املحوظ اانءفاضما يشير ال  

 :الصناقيالتوافق مع الصحة واالمن  في

المحافظة على  فياتها آمنة وصحية عالميا، فالهدف يكمن الشركة ملتزمة بأن تكون كافة عملي

 حياة الموظفين والمجتمعات المحيطة حول مقار عملياتها حول العالم، 

 إجراءات الساااااااالمة، االهتمام بالبيئة من حولها، فيوثمة ثالثة التزامات للشاااااااركة تكمن 

ناعية وتطبيق إجراءات الصاااااااحة والنظافة، وإجراءات الحماية من ا لحريق ونظام الصااااااا

مثل  فيلشاااهادات قياس معيارية عالمية  اجتيازهاطب ، وهو ما يفرض  عالجي اساااتشااافائي

ISO 14001  وف  مجال إدارة السالمة شهادة قياس ،OHSAS 18001. 

 :فى فهيإجراءات السالمة هذه  فيلذا تحرص الشركة على أن تستوفى المعدالت المرجعية    

 % 25القل عالميا حيث تصل الى ا هيمعدالت االصابات والمرض  -1
 %25االقل عالميا أيضا حيث تصل الى  هيوفى معدالت خصم أيام العمل للموظف  -2
 % 33االقل لتصل الى  هيدفع الغرامات بالدوالر لكل بليون دوالر  -3
 

 :الفرص العادلة المتاحة لكافة الموظفين على تنوع أجناسهم وجنسهم

شركة عل  تأمين هذا التن شريحة القيادة العليا وعددهم ثالثمحرصا من ال  ائةوع، فقد حفزت 

 بأن ربطت منحة االسهم بحجم التنوع هذا.

 فيالساااعودية  المرأةة عل  سااابيل المثال نجد أن الشاااركة حريصاااة عل  إشاااراا يوف  الساااعود

لها صااالحية مناقشااة ومناضاارة قرنائها كما إنها تقود فرق عمل، والتنوع  فهيوظائم الشااركة، 

ويعتبر أمر توظيم المرأة موظم،  850مءتلفة، ضااااااامن طاقم عمل من  هيجنسااااااا 20 يحوي

% 25وإشراكها قضية أيضا ف  اليابان، فهي تنعم باليابان بنسبة نسائية من الموظفات تصل ال  

 % 3.4مقارنة بمتوسط حجم العمالة في باقي الشركات اليابانية التي تصل فيها النسبة ال  
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 فياليابان يتنوع نشرررراطها ليشررررمل تطوير أدوات التعليم  ففيالحكومات كما إن الشررررركة تعمل مع 

 فيمؤتمرات سرررررنوية تعقد  هذا، وثمة الوظيفيقطاعات الصرررررناعة المحلية وتعميم برنامج التنوع 

 .اليابان بإشراف الشركة لتحفيز تنمية التنوع هذا

 

 

لثانوية العامة، مرحلة ما قبل كما تدعم الشااركة برامج التعليم، من مراحل الحضااانة ال  مرحلة ا

الجامعة، من ءالل مساااهمات تمويلية  وبرامج االرشاااد والتوجيه، تعمل ذلا الشااركة من ءالل 

مسااااااااهمات تطوعية يقوم بها موظفيها ف  المجتمعات المحيطة بهم، وبرامج رعايات تقوم بها 

مليون $، إضافة ال  25.3مولت الشركة برامج تعليمية بمقدار  2004-2003عام  ففيالشركة، 

ية 8.4و، مليون $ لءدمات  صاااااااحية13.6 فة وءدمات  فيمليون $ لبرامج مدن قا مجاالت الث

كما إن للشركة مساهمات كبيره لتنمية اقتصاديات األقليات المجتمعية والمؤسسات التي المجتما، 

مبلغ  تدار من قبل المرأة حول العالم، ففي الواليات المتحدة االمريكية ءصاااااااصااااااات الشاااااااركة

$1.145 billion  أقلية ومنشآت تديرها النساء، كما تدعم الشركة برامج التعليم  1,300لحولي

عاون ما وكالئ يادة من ءالل الت تأهيل الراربين في هالمساااااااتمر وبرامج الق ية  ا لتساااااااهيل عمل

 االنءراط في العمل التجاري.

 :والعالقة مع الشركات المزودة" البقاء "دليل مد حياة الشركة 

 :ملخ  لهذا الدليل يليفيما 

ذلك قوانين التوظيف  فيتتوقع الشرررررركة أن يسرررررتجيب كافة المزودون لكافة قوانين دولهم بما  -1

، وااللتزام بنظم السررررررالمة والصررررررحة، كما إن العنصررررررريواالهتمام بالبيئة ونبذ قوانين التمييز 

 فينوع لن يكون لها حف تمارس االضرررررطهاد أو لها سررررروابق لمشررررراكل من هذا ال التيالشرررررركات 

 .اهمع التجاريالتعامل 
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  .جريمة ا تعتبرالرشوة التجارية غير مسموح بها وهى معرضة للمسائلة القانونية بحكم أنه -2

تعامل تعمل بها، أو مع من ت التيفى المناطق  وباألخ تدعم الشررركة حقوق االنسرران عالميا،  -3

تعامل معه تا ومن هالشركات المزودة أو المصدرة ل على أن ندعم كافة ةعمل جاهدتمعه تجاريا، و

 .بحقوق االنسان  التزمتجاريا بالدعم الالزم ما 

ئة  فيتطوع الشررررررركة وتهيئ تعامالت عادلة مع موظفيها،  -4 حة والبي مثل االجراءات الصرررررر

ابط رو أيللعطاء واالنتاج، وهى تحترم رغبة موظفيها باالرتباط مع  ةمتهيئالمجهزة أمنيا وبيئة 

 . تعمل معها بالقيام بذلك أيضا التيمجتمعية أو هيئات وتحث الشركات 

 المجتمعات المصغرة: 

للشاااااركة مطالب حيثما كان جغرافيا بأن يبن  عالقة بناءه ما السااااالطات  إنتاجيإن كل مقر 

المحلية والروابط الصااناعية والمناطق السااكنية للجيران المحيطين، ويعتمد عل  ءصااوصااية 

طات والمجتمعات  كل مجتما طة السااااااال حا ما يتم إ ته، ك فا قا ته وث عا ته وتطل محيط وتوجها

ها أوال بأول، فيتم عل  معوتجاذب أطرام الحديث  ،الءاصااااااة بالشااااااركة باألءبارالمحيطة 

، فتعم الفائدة عل  المجتمعيضااوء ذلا رعاية العديد من المناساابات واالحداث ذات االهتمام 

دعم بالمجتمعات هذه،  فيساابل تطوير وتنمية أساااليب الحياة الجميا، كما تؤكد الشااركة عل  

 .يتقدم بها الموظفون التيالمبادرات الفردية والمبادرات 

شركة لبرامج ذات آماد عمرية مستمرة  مثل التعليم والصحة، ما التركيز عل   فيوتتطلا ال

عمل عل  بناء لذا ت اإليجابيبرامج الشاااااااباب، فالشاااااااركة تتطلا لما يمكن أن يحدث التغيير 

 التحالفات ما السلطات بما يؤمن ذلا.

 
قطاع القهوة فى الشركة كصورة توضيحية للتناغم مع المجتمعات التى تعمل " بقاء"قصة 

 :بها الشركة

 

من خالل تمكين المزارعين من حياة رغدة  المجتمعيالشركة يؤكد التواصل  فيالقهوة  قطاع

ومن ساعات  ،الدخل في اضطراباتيعانون من ، حيث من سنوات عدة مضت كانوا مستقرة

هذا  فيالعمل مطولة، أثر على سررررررعر بيع القهوة باالنخفاض، وبعد سررررررنوات من العمل  في

ذلك على أجورهم بشرركل كبير، غير أن المشرراكل المجتمعية  وانعكساالسررعار  ارتفعتالقطاع 

المحلية للتوصل الى ، وظلت الشركة تكاف  من أجل التوصل الى حلول مع السلطات استمرت

عملت فيه الشركة  التيحلول جذرية وفق نظام قابل لحل المشكلة، وفيما يلى االربع مساحات 

 :لتأمين ذلك

 ،العمل على تكثيف زيادة طلب العمالء لتحاشى فرصة إغراق االسواق مستقبال بالمنتوج -1

ع وتطوير وقد تم ذلك من خالل تحسررين الجودة وتحسررن طرق العرض والترويج والتوزي

الواليات المتحدة االمريكية الى  فيرأى  استطالعالمنتج الى أصناف عدة، لذا يشير آخر 

شررررهدته طيلة السررررنوات الخمسررررون  انخفاضالقهوة بدأ باالرتفاع بعد  اسررررتهالكأن معدل 

 .الماضية



وممارستهامفهوم المسؤولية المجتمعية         

 
42 

حل المشاكل على مستوى الصناعة واالنتاج، لذا فقد قامت الشركة بجهود دولية لضمان  -2

وتضررررمن االمداد الالزم  ،إنتاج القهوة وفق معايير تفرضررررها المنظمات الدواية اراسررررتقر

 .بقاء المنتج عالميا واستقرار
تأمين البنية التحتية لمجاالت التعليم والصحة، فقد عملت الشركة على التحالف مع منظمة  -3

غير الهادفة للرب ، لمسرررررراعدة المزارعين من الصررررررغار كى يكونون " التكنو سرررررريرف "

 فيمثل مسرررراعدة المزارعين لتشرررركيل روابط وجمعيات تسرررراعدهم  فيمقاولين ملتزمين، 

المشررررررراركة من أجل تخفيال كلف االنتاج، كما تسررررررراعدهم هذه المنظمة بتنمية قدراتهم 

 .االدارية ومهارات التسويق من أجل الحصول على عوائد أفضل ماليا
مثل  فيعاية واالمومة وتسرررراعد بهذا الصرررردد الشررررركة من خالل برامج مخصررررصررررة للر -4

نيكرراراغوا، وبرامج التنميررة الصررررررحيررة وتخفيال معرردالت الوفيررات النرراتجررة من أمراض 

كا رمناطق نائية من أمي فيبناء المدارس لت دعم قدو. االسررهال أو االدمان أو نق  اليود

 لألطفالالدخل  فيويمن  فرصررررا أفضررررل  ،الالتينية بما يحسررررن من مسررررتوى الحياة هناك

ما حدث أيضررررررا فى كل من غواتيماال ونيكاراغوا وهندوراس  االحقول. وهذ في العاملين

 .وكولومبيا
 

 : والبيئي الجانبين االنساني فيمنتجات الشركة  في األمنيالجانب 

عن تأمين سررررالمة المنتج والتغليف الخاص بها  المسررررؤولة هيشررررؤون النظم وأمن المنتجات 

 الذي الجغرافيالموقع  فييتفق مع القوانين المعتمدة للمسررررررتهلكين، االمن من حيث البيئة وما 

فرض نظام لتحديد  وتباع فيه، كما إنها تتأكد من تطابق ذلك مع أنظمة إدارة الفضررررررالت، 

ها،  يات جات ومحتو مان المنت ظام يطبق للتعرف على معدل ودرجة أ معدالت المخاطر هو ن

ياوية،  ما يخت  بمخاطر المواد الكيم لهأبضرررررررا ب ما يجع واللوائ  معلوم وخاضررررررع للنظم  ب

  .لذلك المخصصة

يتضااام من أداء الشاااركة حيال المساااؤولية االجتماعية الربط المنساااجم فيما بين كل منتج أو 

تقابله، وهذا يعكس االنساااااجام من جهة  التيوشاااااكل المساااااؤولية المجتمعية  صاااااناعيقطاع 

ة تقول إنه إن لم يكن هناا ، وكأن الشاااااااركاألداءينيمكن أن ينفا فيما بين  ال الذيوالترابط 

منتجات فهذا يعم  أن هناا ال يوجد نشاط ومسؤولية مجتمعية والعكس صحيم، فثذا لم يكن 

شاااااااا يدفا  هناا مساااااااؤولية مجتمعية فثن ذلا يعن  أننا مجتما رير منتج. هذا التالزم بال

 .Green marketingبصورة الشركة نحو االمام وهو ما يسم  أيضا بالتسويق االءضر 
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 : شركة جونسون آند جونسون ثالثا

 

 

 الشعار

 التاريخ:  -1
  A health care company العناية بالصحة :التسويقيالمركز 

 مسار اإلنجاز للشركة  العام

جيمس ادوارد وود  االخوين  نجونسرررررون س جونسررررروننشررررركل الشرررررركة  1887

 يوجيرزينوالية نيو برونزويك،  فيجونسون وجونسون نفي مكان مؤجر 

روبرت وود  االخ  دخل الشررررراكة في وقت الحق من السررررنة و ،  االمريكية

وهو من كان مهتما بعمليات التعقيم ، ينضرررررم الى هذه الشرررررركةلجونسرررررون، 

 % من حصة الشركة.40الشركة ويملك  في الجراحي

بورصرررررررة االسررررررهم بعررد أن أعلن عن رأس مررالهررا  فيأدرجررت الشررررررركررة 

100.000  $ 

 

 موظف  125الشركة بشكل سريع وضمت توسعت  1888

إنتشرررارا كبيرا فيما بين  تأنتجت الشرررركة بودرة نتالكومن لالطفال وإنتشرررر 1890

 لمستهن على أطفالهن  حميدةاالمهات لما كان له من آثار 

أولية لعمال سرركك الحديد، وطورت  إسررعافاتكما قدمت الشررركة أول حقيبة 

وصرررلت الى ما وصرررلت اليه من  االسرررعاف الى أن فيإرشررراداتها الصرررحية 

 االنقاذ والتضميد. فيتقنيات وأساليب معروفة اآلن 

بيع أو منتجاتها للعمليات الجراحية، عبارة عن ضرررمادات  فيبدأت الشرررركة  1892

العدوى بعد  احتماالتتقل  لالعمليات الجراحية،  فيمسربقة التعقيم تسرتخدم 

  .العمليات

 

 Dental flossسنان تنتج الشركة أول خيوط لال 1896

 $ 230.000مليون $ واالرباح  1.3المبيعات  1900

أول مسررؤولية إجتماعية تدخلها الشررركة لتضررميد المتضررررين من إعصررار 

 شخ   6000ضرب تكساس وقتل 

 فى زلزال ضرب سانفرانسسسكو  1906وعملية إنقاذ أخرى فى عام 

 فيغنى عنه  صب  مرشدا الاالولية وأ لإلسعافاتنشرت الشركة أول دليل   1901

 عمليات الطوارئ عالميا.

 ٪ من القطن والشاش والضمادات المستعمله في العالم. 90الشركة تنتج  1911

أوروبا، لتغطية  في اسررررررتعرت التييزيد نشررررررراط الشررررررركة نتيجة للحرب  1916

 الجيا. احتياجات
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ل الى فكرة المطبخ، فيتوص فيالشركة تتعرض زوجته لحادث  موظفيأحد   1920

الوسط على شريط الصق لوقف  فيمن خالله يتم وضع قطن  ذيالباندج ال

 .الفوريالنزيف 

 
 اسررررتمرادخلت أميركا فى حالة كسرررراد كبير، وعملت الشررررركة على ضررررمان  1929

 إنتاجها والحفاظ على الموظفين ما أمكن.

، 1924فى لندن لخدمة القارة االوروبية  فيتؤسررس الشررركة أول فرع لها  1930

 فيتخصررررر   ذيجنوب أفريقيا وال فيتؤسرررررس أول فرع لها  1930وفى 

 شركة ننتروجينان  باسمأصب  أسمها فيما بعد  ذيوال ،مستحضرات التجميل

 االدارة، وهو مفهوم فاعل الى يومنا هذا  فيمفهوم الالمركزية  اعتماد 1934

 Ourإسررم  روبرت جونسررون يؤصررل لتجربة الشررركة بإصرردار كتيب تحت 1935

Credo   رؤيته وعالقته مع شركائة من حملة االسهم والشركات يبين فيه

 ( Stakeholderوالمالك )

 

مجال تحديد النسرررررل وتنظيم االسررررررة  فييدا داسرررررتحدثت الشرررررركة مجاال ج  1937

-Ortho هيذلك  فيوالتعرف على الحمل المبكر وأنشررررررأت لها شررررررركة 

McNeil Pharmaceutical, Inc 

عاما مختبره  27فى عمر مبكره  Dr. Paul Janssenأنشررأ الدكتور  1953

الذى تخص  فيه فى إنتاج مستحضرات التخدير واالدوية فى بلجيكا، وبعد 

عشرررر سرررنوات يتم شرررراء شرررركته من قبل جونسرررون وجونسرررون السرررتكمال 

 الشركة . تكشافاتسارة يمس

 3تم إعادة هيكلة الشركة وأصب  ثمة تسعة مدراء تنفيذيين فى الشكة بينهم  1954
 ء نسا

 ولد منتج تايلينول  1959

 
 

 83عام وأصرررربحت شررررركة عالمية تحضررررى ب 75مضررررى على الشررررركة  1962
 .أجنبيفرع  53موقع  و 30مصنعا، و

عام وتم تأسرررريس مؤسررررسررررة خيرية بإسرررم  74توفى روبرت جونسررررون عن  1968

بليون$ للرعاية الصررررحية ومقرها والية 1.2روبرت جونسررررون برأس مال 

ي الصررررررحية الالزمة  والراعياتة لمن  المسررررررراعدات نيوجرسررررررى االمريك

 للمحتاجين.

 

http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/our_company/our_credo/index.htm%3Bjsessionid%3DIZ0MAESUBOFLQCQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/our_company/our_credo/index.htm%3Bjsessionid%3DIZ0MAESUBOFLQCQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX
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، وسررررررحبت كافة 1982آخر بعد إعتداء تعرض منتج التايلينول االعتداء  1986

 الكميات من االسواق ، وصمم كاب سيلد للعبوة جديد .

 ولد جهاز رصد كمية الجولوكوز فى الدم لمرضى السكر  1987

 
شرررركة االقرب  100جونسرررون من أصرررل  فى ذات العام شرررركة واعتبرت

 االم وحازت جائزة على ذلك. واحتياجاتلمتطلبات 

 

 تم دمج كافة الشركات البحثية تحت مظلة شركة واحدة  1988

  Disposable lenceتم إختراع أول عدسة الصقة قابلة للتخل  

سم نأطفال آمنينن  شركة تحت إ شين حملة مجتمعية برعاية ال  Safeتم تد

kids   عام . 14لالهتمام بإصابات االطفال ما دون 
 

 
الشرررررررركرررة قطررراعرررا خررراصرررررررررا بمسرررررررتلزمرررات االطفرررال   تاسرررررررتحررردثررر 1989

JOHNSON'S® Baby  

 تم إختراع مستحضر دوائى لمعالجة تجعدات الجلد  1993

 توفر الشركة االطراف الصناعية  2000

 منتج ريمينيل لعالج مرض الزهايمر 
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 : المساهمات المجتمعية -2
يذكر االصدار الءاص بالمساهمات االنسانية ف  مقدمته العبارة التالية: إن أفضل هدية يمكن 

أن تقدمها الشاااركة للمجتمعات هو ف  أن تذلل كافة إمكاناتها ومواهبها ومواردها ووقتها ك  

ما شركة الرعاية الصحية  ما تم حياة الناس بشكل إيجابي، وهذا فيتحدث ما يحدث تغييرا 

 سون وجونسون.جون

  1906فقد كانت البداية ما كارثة الزلزال الذى أصاب مدينة سانفرانسيسكو عام 

بعدها أسااساات الشااركة تصااورا حيال آلية لالسااتجابة السااريعة ءالل ساااعات من وقوع أى 

كارثة من فعل االنسااااان أو طبيعية حول العالم، شااااكلتها من مجموع الشااااركات التابعة لها، 

ن عاما أصاااابحت الشااااركة تقدم ءدمات الطوارئ االنسااااانية هذه يساااابع وعل  مدى أكثر من

الت  كتبها الساايد روبرت جونسااون،  Credoويعززها ف  ذلا ما يلهمها به رسااالة الكريدو 

ومن فترة الساااااتينيات ال  الثمانينيات مرت الشاااااركة بعدة مراحل دعت فيها لتأسااااايس فريق 

ت الطوارئ وتشاااااكل الفريق من قبل مشاااااترا وبمسااااااهمة الشاااااركات الراربة ف  دعم حاال

 : يليما يالشركة وكانت له مبادئ نلءصها ف

  .يتم تشكيل فريق يمثل قيم ومبادئ جونسون وجونسون -1
  .الشركة فيهذا الفريق يكون مدعوم بءبرات الصم االول  -2
التءديم  فيما يميزه من أساااااااليب ونظم وآليات  أييكون لهذا الفريق "توقيعه الءاص"،  -3

 .حولهدمه من ءدمات تعكس العالقة الوطيدة والمستدامة ما المجتمعات من يق وبما
 

الشركة أن تؤكد لها توقيعا ءاصا بما تقدم من  استطاعتن عاما تلت يوعل  مدى أكثر من عشر

، فقد تعاونت األوروبيعل  الساحة االراثية، وما فترة التسعينيات وظهور االتحاد  فريدةبرامج 

حيال البرامج والمسااااهمات االنساااانية وأصااابم لهذه  األوروبياليه االتحاد  دعيالشاااركة ما ما 

 أفريقيا. فيآسيا وآءر  فيليصبم له مقرا  انتشرأوروبا ثم  فيالعمليات مقرا لها 

 كيما تقدمه فيعل  مدى قرن من االحسااااس بالمساااؤولية المجتمعية تطور الشاااركة تصاااوراتها 

االمراض المعدية أو  انتشااااااارمثل  فياالنسااااااان حول العالم  يعنيهيتفق ما التوجهات العامة لما 

 فيزيادة وفيات االطفال أو ما يشير ال  ندرة التءصصات والءبرات  فيتسبب  التيالمزمنة أو 

 مجاالت صحية.

 مجال المرأة والطفل:

تتوفر  العديد من بقاع االرض حيث ال فيكل يوم تطلا فيه الشاااامس ، تعان  فيه المرأة و الطفل 

 في المرأةالمناساااااااب، وف  الغالب  المجتمعيالدعم  وال التعليم وال ،البيئة الصاااااااحية المناسااااااابة

ف  معدالت موت االطفال،  وارتفاعالمزمنة والمعدية  لألمراضالمجتمعات الفقيرة معرضاااااااة 

منذ عام تمويال شركة جونسون  قدم( تGFCومن ءالل المنظمة العالمية لصندوق دعم االطفال  

معنية بما ءلفة إعصااار  باألطفالا دعمت الشااركة ثالث منظمات أءرى معنية أيضااا ، كم2003

الجوانب النفس مجتمعية أو  فيجوانب إعادة تأهيل االطفال المتضاااااااررين  فيكاترينا ساااااااواء 

 التعليمية أو الصحية .
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( وهو يعمل عل  دعم GFWتسااااهم فيه الشاااركة   المرأةآءر موجه لدعم  عالميوثمة صاااندوق 

لها، ويقم ضد العنم واالضطهاد  اقتصاديةومناصرتها، ويعمل عل  تأمين موارد  المرأة حقوق

الموجه لها، إضااافة ال  توفير الرعاية الصااحية الالزمة لها ولطفلها، ويكون بذلا من ءالل هذا 

  .من المجتمعات المءتلفة حول العالم 17الصندوق قد دعم 

بر المنظمااة رير الربحيااة االول  عااالميااا المهتمااة ، يعت"Safe Kids " برنااامج "أطفااال آمنون
جهة أنشاااااطتها لرعاية الطفل وساااااالمته من الحوادث، ذلا أن معظم االطفال يلقون حتفهم ووالم

المرور والغرق والحريق والتسااامم أو الساااقوط، فالحوادث  تقتل سااانويا ساااواء بنتيجة للحوادث، 
من الممكن تحاشااااااا  معظم هذه في حين ، نيمليون طفل حول العالم، وتؤدى ال  إعاقة الكثير

بواسااااطة  1987واشاااانطن دى ساااا  عام  فيإنشاااااء المنظمة عل  ضااااوء ذلا الحوادث، فقد تم 
تعمل المنظمة حيث بدعم مباشر من شركة جونسون وجونسون،  لألطفال الوطني الطبيالمركز 

سلوا والقوانين والبيئة المحيطة إلبعاد االطفال من الحوادث الواليات المتحدة  فيف، عل  تغيير ال
طفل الن يبقوا  38.000%، وأن تحم  حياة  45ص الحوادث بنساابة يتقل تمكنت مناالمريكية 

المانيا وصاااالت ال   فيتقليص الحوادث، بينما  في% 37ساااابة ال  نف  كندا وصاااالت الوأحياء، 
لقيادة  مليون ءوذه 2.5تم توفير عدد  دفق ،%، ذلا عبر هذا البرنامج75% وف  النمساااااااا 80

مقعد سااااااايارة، هذا  740.000جرس إنذار للحريق، وتم تفقد  250.000الدراجات الهوائية و
دولة لتطبيق برامج السالمة والتدريب عليها عالميا، ويعمل  16يتمتا بعضوية  الشبكيالبرنامج 

 ءبااألوءبراء صاااااحة عالميين، إضاااااافة ال   ،ومحامين ،حريقالجنبا ال  جنب ما رجال أطفاء 
برامج  عبروشاااركات تجارية،  ،ومعلمين ،ومتطوعين ،وحكومات ،ورجال ساااياساااة ،مهاتألاو

 .وتوفير بيئة مناسبة أمنة لحماية االطفال أينما وجدوا ،توعية إعالمية

يضاااعن وقت الوالدة، فهناا  اآلتيحيال ضااابط قضاااية موت االمهات  إندونيسااايا فيالعمل كذلا 

ساانويا نضاارا لنقص الرعاية الالزمة لذلا، وعليه فقد  إندونيساايا فيتموت  إمراه 20.000معدل 

 ةالمناسب"حاضنة أو مربية " وتدريبهم عل  المعايير والءدمات  600تم تءصيص مبلغ لتدريب 

 في، وتم إنتاج برنامج العائليوتعليمهم عل  أساااااااس تءفيض العدوى والتءطيط  ،لتءفيض ذلا

 ربن بناء عل  ذلا.حاضنة ويتد 76.000هيئة شريط فيديو يستفيد منه 

مريض  70.000ف  نيوجيرس  تم إنشاء مركز لرعاية وأبحاث مرض  السرطان، إستفاد منه و

  ،2006عام  في

التمريض، ومعهد الرعاية الصحية  فيوثمة مساهمات عديده تتنوع لتشمل إنشاء أكاديمية الريادة 

وجونسااون لبرامج  ومدرسااة جونسااوندراسااة،  2000لجونسااون وجونسااون الذى قدم أكثر من 

ية الصاااااااحية  هاالرعا مات ما عاون ما جامعة الوال في واهت بالت ية   في يةدراسااااااااة المواد الكحول

 .1988 فينيوجيرس  

 أفريقيا: في اإليدزمرض  احتوا برامج 

وه  تشااااكل االسااااتراتيجية الثالثة لشااااركة جونسااااون حيال برامج تقليل إصااااابات مرض االيدز 

 لألمهاتأو المعاقين عقليا، حيث أسس مركز االمهات  ،بالسكروالمصابين  ،واالمراض المزمنة

 M2M  )يا، منذ عام  في % من 50تم مسااااااام ، حيث  2006وحت  عام  2001جنوب أفريق

 فيءمساااااة مراكز تم تدشاااااين وعمل الفحوصاااااات الالزمة لهن حيال مرض االيدز، و األمهات،
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ا من هذه المراكز مثل كينيا زامبيا الدول المحيطة به اساااااااتفادةكما جنوب أفريقيا لهذا الغرض، 

ف   إنسااانيبرنامج  100ورواندا، وبهذا الصاادد فثن شااركة جونسااون وجونسااون تدعم أكثر من 

 دولة تحتاج لهذا الدعم وتظهر بها حاالت إصابات االيدز. 40أكثر من 

رن   بين بمرض االيدز من االطفال تعتبر شااركة جونسااون شااريا الاومؤسااسااة إليزابيث للمصاا

فقط وصااالت ءدمات المؤساااساااة  2006عام  ففيالمرض بين االطفال،  انتشاااارالحد من  فينه ع

شااملت روساايا  ،حول العالم اصااح  امركز 460أكثر من  فيحامل،  إمراه 260.000من  ألكثر

 . في ذلا تم تحليل عينات لهن إمراهمليون 2والهند والصين وزمبابواى والكاميرون، وأكثر من 

مشااااارد من الفقراء ورعايتهم صاااااحيا وبناء عل   15.000يفورنيا تم رعاية وف  سااااااندييغو كال

  .برنامج مءصص لذلا

لءدمة مرض الساامنة والتءلم  عالميةأو العمل ما منظمات  ،تم التأساايس لها مشااابهومؤسااسااات 

آلية نشاار المعلومات الالزمة  في إلرشااادهمروساايا  فيوالسااكر، كما تم تدريب صااحفيين  العقلي

 يدز.عن مرض اال

 الشراكات والمؤسسات:تفعيال قيمة التكامل قبر 

 ، في المجتمعات حول العالم  الرائدةنحن شرررررريك مع مئات المنظمات تذكر شرررررركة جونسرررررون، ن

 فان ننج ندعمهم ، ومن دون جعل برامج العمل الخيري شركائنا في الحياة جهودنا تسهم في

 بعض الحلفاء: بأسماءما يلي قائمة 

1. Academy for Educational Development (AED) اكاديميه التطوير التعليمي
   دراهم االمارات العربية المتحدة(

2. The Collaborative Fundالصندوق التعاوني  

3. Dartmouth Medical Schoolدارتموث كلية الطب  

4. The Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation اليزابيث رليزر لألطفال
  المصابين باإليدز

5. Global Fund for Childrenالصندوق العالمي لالطفال  

6. Head Startانطالقة قوية  

7. Humana People to Peopleالبشريه ، من الشعب ال  الشعب  

8. International Aidالمعونة الدولية  

9. International Rescue Committeeلجنة االنقاذ الدولية  

10. Johns Hopkins Universityجامعة جونز هوبكنز  

11. MAP Internationalالءريطه الدولية  

12. Project HOPEمشروع االمل  

13. Rosalynn Carter Institute for Caregiving روساااااااالينن كارتر معهد
  الرعايه

14. Rutgers, the State University of New Jersey روتجرز وجامعة
  والية نيوجيرسي

15. UNAIDS/Global Coalition for Women & AIDS االيادز / االئتالم
  العالم  للمرأة وااليدز

16. The University of California, Los Angeles (UCLA) جااااامااااعااااة
  كاليفورنيا ، لوس انجليس  جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس(

http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#aed
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#aed
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#aed
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#fund
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#fund
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#dms
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#dms
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#elizabeth
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#elizabeth
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#elizabeth
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#gfc
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#gfc
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#hs
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#hs
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#people
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#people
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#ia
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#ia
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#irc
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#irc
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#jhu
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#jhu
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#mapint
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#mapint
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#projecthope
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#projecthope
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#rci
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#rci
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#rci
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#ru
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#ru
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#ru
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#unaids
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#unaids
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#unaids
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#cali
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#cali
http://66.249.91.104/translate_c?hl=ar&u=http://www.jnj.com/community/contributions/partnerships/index.htm%3Bjsessionid%3DNBSJDRSN23DHICQPCB3WU3QKB2IIWTT1&prev=/search%3Fq%3Djohnson%2526johnson%2Btime%2Bline%2B%26hl%3Dar%26sa%3DX#cali


وممارستهامفهوم المسؤولية المجتمعية         

 
49 

17. Wharton School, University of Pennsylvania وارتون بجااااامعااااه
  بنسلفانيا

18. Yale Universityجامعة ييل  

 

 مالحظاتنا العامة قلء أدا  الشركة المجتمعء:

من الواضاام الفرق فيما بين شااركة "فايزر" وشااركة "جونسااون وجونسااون" بالررم من  -1
تفوق شركة "فايزر " المال ، رير أن شركة جونسون تؤكد وبشكل جل  مركزا تسويقيا 

 محوره الرعاية الصحية المجتمعية.
معية الصاااااحية للشاااااركة جونساااااون تتفق ما صاااااورة ومنتجات إن برامج الرعاية المجت -2

شكيل فريق طوارئ للتفاعل الفورى ما االزمات الطبيعية حول العالم  شركة، لذا فثن ت ال
 يؤكد بأنها "تهتم " باالنسان كثنسان.

لم نالحظ عوائد حت  ولو من بعيد ف  دعم منتجات الشركة من ءالل البرامج الت  تقر،  -3
ر وجمبل تعتمد أى برنامج بما يكون له عائد رير مباشاار مثل تحسااين فثذا كانت بروكتو

 صحة المزارعين للقهوة فثن جونسون لم نلحظ أى عائد ما ما تبيا .
يبدو أن تأثير مؤسس الشركة كان له دور فاعل ف  تنمية هذا التوجه فروبرت جونسون  -4

الموظفين والمجتما يؤكد فيه دور الشااركة ما المسااتثمرين و الذيهو من كتب "كريدو" 
المحيط، لذا إنعكساااات ونمت هذه الرؤية عبر الساااانين لتثمر مؤسااااسااااات مجتمعية حول 

 العالم.
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 خامسا: والت دزنء 

 

 

 

 walt disneyالمؤسس 

 

 

 الشعار

 تاريخ الشركة وإنجازاتها:

  مسار إنجاز الشركة

ودزن  فهو المءترع لشاااااءصاااااية الميك  ماوس ومفهوم المنتزهات 
  .الند

 ميزوريمزارع  فيوترعرع وأم ألمااانيااة،  أيرلنااديولااد من أب 
وكان يهوى الرسااااااام من نعومة أظافرة، وباع أول دفتر  ،االمريكية

 في االكاديميعمر السااااابعة، تلق  تعليمة  فيلرسااااوماته ال  جيرانه 
بشااغم  الفوتوررافي" ومارس التصااوير  Fine arts" فيشاايكارو 
 م يكنم  للمجهود الحرب  رير أن عمره كااان لتقااد 1918، أثناااء 

ال  الصااليب االحمر، وكان يقود ساايارة  فانضاامعام،  16يتجاوز ال
ملئها بالرساااااوم الكرتونية من الءارج ، بعد الحرب  التياالساااااعام 

إحدى الوكاالت االعالنية كرساااااااام، ثم  فيللعمل  انظم 1922وف  
ه فظهرت الرساااوم رساااومات فيطور موهبته لما يسااام  ببعث الحياة 

  .المتحركة

 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Walt_disney_portrait.jpg
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$  40يعمل بها مسرررررتهدفا هوليوود وبمعيته رسررررروماته و التي كانترك كانسررررراس  23عام  في

وبالتشررررررجيع الذى تلقاه منه وما بحوزته من مبلغ  باألصررررررل، كان أخيه روى فى كاليفورنيا فقط

ث كلفا بإنجاز عمل كراج عميهما، ولم يطل الوقت، حي في$ وشرررريا كامرة 500 اسرررتلفا$، 250

 نأليس ن  اسمتحت  يديمكو

، كأول فيلم كرتونى مزود بالصررروت المتوافق مع الصرررورة والذى 1928تم رسرررم ميكى فى عام 

 فى نيويورك.  حينهاعرض 

 1,499,000$تم إنتاج ساااانووايت بمبلغ  1932عام  في
أثناء فترة كسااد مرت عل  أميركا والفيلم مازال يعتبر أحد 

تاج بونيكيو أبرز المعال هذا الرجل، تبعها إن ية ل م الرئيسااااااا
 وفانتازيا ودمبو 

 

 
 

 

 

 مليون $ .17بملغ وقدره  1955 فيولدت دزن  الند 

 فيلتحسررين نوعية حياة الناس  اهتمامهوجه والت  1965 في 

 سه أشرف على تصميم نموذج نحياة مجتمع فأميركا، فبن

المسررررررتقبل ن وكذلك الفكرة 

ا نمركز إبكوت ن كوجه نظر حيال شرركل الحياة قام عليه التي

شها  التي شر الصناعة مستقبالستعي شراء مساحة  في، لذا با

مساحتها ضعف مساحة جزيرة منهاتن  فيمن االرض تعادل 

مدينة  إلقامةمربع أرض بكر فى وسررررررط فلوريدا ن كم  43ن

 افتتاحهاوالت دزنى والمنتزهات والفنادق التابعة لها. وقد تم 
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، غير أنرره لم 1982أكتوبر  في، وإبكوت 1971كتوبر أ في

وجعلنا نحن  66أيا منها حيث أنه توفى فى عام  احتإفتيشرررررهد 

 .العبقريعقل هذا  فيمن نرى ما كان يجول 
 

 

أعلنت والت دزنى عن توصررررررلها التفاقية مع شررررررركة باكسررررررر من أجل  يناير -2006-24

 مايو  2ىعليها بالفعل ف واستحوذتاالستحواذ عليها، 

 بليون ظيف . 2تكون منتزهات دزنى قد إستضافت   2006مايو2

 مليون $ لمستشفى أطفال لوسآنجلوس 5تتبرع الشركة بمبلغ   2006اكتوبر 

تم تعيين نائب الرئيس التنفيذى لشررررررؤون المسررررررؤولية المجتمعية نكيرى  2006نوفمبر 

 شاندلر ن 

 الحدى المؤسسات االنسانية.تم بيع فريق نمايتى داكس ن   2005فبراير 

 ABCتم إتمام شراء شبكة التلفزيون   96فبراير 

  ESPNظهر أول بث للقناة الرياضية   96نوفمبر 1

 
 

 

 المسؤولية االجتماقية لشركة والت دزنء: 

 

لدى والت دزن  آلية واضااااحة االجراءات لمن يررب من المؤسااااسااااات بالتمويل أو الرعاية 

بتوجيه رسااالة دعم بشاارط أن تكون بهدم جما التبرعات وليساات لتوزيا تبدأ  فهيوالدعم، 

ف  مثل  لها التوجه فيجوائز أو ترويج أحداث ومنسااااااابات، وأن توجه للصااااااندوق االقرب 

، وثمة ما يساااااام   Make a wish fundصااااااندوق دعم االطفال أو صااااااندوق االمنيات 

ه من يررب من وهو برنامج ينضااااااام الي Disney VoluntEARS"متطوع  دزن " 

حول العالم،  احتياجاتهمإضفاء البهجة عل  حياة االطفال، وتفقد  فيدزن  للمساهمة  موظفي

سااااااااعة من الءدمات لجعل أمنيات االطفال  442.000بما يوازى  2006ف  العام تبرعوا 

 وعائالتهم  أقرب ال  الواقا .
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مليون $  2.5مثل التبرع بمبلغ  فية كما أن الشركة تشارا بمساهمات مالية للمجتمعات المنكوب

  .إعصار كاترينا لمتضرري

 نزالء المساااااااتشااااااافيات، ألطفالمليون $ 3كما تتبرع دزن  "لموسااااااام الحنو والرحمة " بمبلغ 

  .$ لمركز فلوريدا للمنظمات الءيرية700.000و

 

ه من نمو تعتن  دزن  بالبيئة المحيطة وفق ءليط من الموارد والصااااااايانة ما مراقبة ما تحقق   

القرار أن تكون تجارتهم ف  االسااااهامات ذات  متءذو اءتطتجارى نضااااير ذلا، وف  دزن  فقد 

 العوائد المثمرة عل  البيئة، لذا نجد ثمة:

 التعامل ما البيئة  فيسياسة ءاصة  -1
 البنية البيئية  فيمبادرات حملة االسهم تستثمر  -2
 

  بأن تطوع رسالتها االستثمارية لما فيه ءدمة وقد التزمت الشركة ومنذ االيام االول  لوالت دزن

مجال نشااااااار التعليم  فيمجتمعاتها المحيطة، كما إن تحت رعاية الشاااااااركة فثن لديها مبادرات 

 والفنون والمحبة.

  Community outreach المجتمعيالتواصل 

دزن  وطيدة الصاااااالة  من واقا ما لمسااااااناه من أنشااااااطة مجتمعية نالحظ كيم أن شااااااركة والت

ما االطفال والفنون والبيئة المحيطة "التءضااااير ورفا نوعية  باألءصلمجتمعات المحيطة بها با

تتفق ما  التيتتبرع للمؤسااااااسااااااات الءيرية المحلية حول العالم تلا  فهيالحياة " للناس عموما، 

 استثماراتتلا المجتمعات المحيطة بممتلكات ومواقا  باألءصمهمة والت دزن  وتتكامل معها، 

   .دزن 
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فقد كان التركيز منصابا عل  االطفال وعوائلهم، باإلضاافة ال  دعم التعليم والرعاية الصاحية 
ته من ءالل  نامج "فوالنتيرز" يتم قيااد عضاااااااو من اللجناة  45والمباادرات المجتمعياة، فبر

المثال تطوع منتجا دزن  الند بعدد  ،عل  سااااااابيل 2004ففي  ،الموجهة في شاااااااركة دزن 
لمشااااريا مجتمعية  اداعم امشاااروع 90من العمل التي ءصاااصااات لعدد  سااااعة 116.000

، ولألطفال نزالء المسااتشاافيات ولمرضاا  االيدز، مكفوفين، منها ءصااص لألطفال المتنوعة
$ لهذه الجهات والمنظمات المشااااارفة 865.000وتبرع االعضااااااء من مالهم الءاص بمبلغ 

 عليها.

 

 موظفي فوالنتيرز

م  من المراحل االول  لالت  تواجه االطفال ف  تحصااااايلهم الع إدراكا من دزن  الصاااااعوبات
 التعليمية ال  مرحلة الثانوية، فقد هيئت برامج لتنمية القدرات االستيعابية والتعليمية لالطفال 

  وذلا ف  مدارس أورالندو فلوريدا.

موظم من مءتلم المشااااارب  6000واللجنة المتطوعة لمدينة تيويورا، والت  شااااكلت من 
 عددمتطوع تبرعوا ب 3.465، ضمت 2003مشروع ف  عام  75اهمت ف  دعم أكثر من س

 .ساعة عمل 55.012

 إستغالل أوقات الفراغ بما هو بناء:

فالشرررركة حرصرررت على إسرررتغالل أوقات فراغ االطفال خاصرررة فى االوقات التى يكونون فيها 

مج من الرياضررررررة ( مسرررررراءا، وذلك من خالل برا 6-3معرضررررررون للمخاطر وبالتحديد من )

 والررررمرررروسرررررررررريررررقررررى، ومررررزاولررررة الررررفررررنررررون، بررررمررررا فرررريررررهررررا برررررامررررج صرررررررررريررررفرررريررررة. 
كما يتم دعم االنشاااااااطة والبرامج بما يعزز قدرات االطفال عل  إتءاذ القرار، وإحترام قيم 

  .االمانة والمسؤولية، وإحترام الذات

وتم كما أن مساهمات دزن  شملت حدائق الحيوان، ف  مثل دعم حديقة حيوان لوس آمجلوس 
  .زائر، ودعم برامج تعليمية ومعارض وأبحاث 950المسااااااااعدة ف  جما مبلغ مليون $ من 

 
مشاااااااروع  137متطوع من دزن  ف  نيويورا شاااااااارا ف   5.045أكثر من  2005ف   
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سااااااااااعااة عماال جاااء الموظفون من دزن  وشااااااابكااة  83.744باااالساااااااهااام ف  أكثر من 
ABC.ESPN   13.000تطوع  2003عام  وريرها من الشاااااااركات التابعة لدزن ، ف 

ساااااااعة ، وهذا االمر  42.436مشااااااروع بمعدل اسااااااهام وصاااااال ال   146متطوع لءدمة 
التطوع  معمول باااه ف  كاااافاااة ماله  دزن  حت  ف  بااااريس ، فعااادد المطوعين بلغ ف  

وبرامج  ،طفل معاقين ومرضااا  2000جنساااية ضااايفوا  17متطوع يمثلون  350 19991
 م  ف  مجاالت تنظيم الشواطئ والبيئة المحيطة.ف  شيكارو وسانفراسيسكو وميا

 وف  سياتل تم تهيئة مواقا لاللعاب ف  إحدى المدارس االسالمية.     

 وتتنوع برامج الرعاية وتتنوع اللجان المنبثقة من برنامج الرعاية هذا ف  مثل:

 ABCنجوم  .1

 دزن  بالنكتيز .2

 مشاريا االيدز .3

 الفنون والثقافة  .4

 اء أمورهم ءدمات االطفال وأولي .5

 برنامج لنقرأ معا  .6

 برنامج كبار السن والعجزة  .7

 مشاريا البيئة  .8

 قضايا الصحة  .9

 برامج محو االمية  .10

 التكنولوجيا ووسائل االعالم  .11

  الوجهة للشفاء  .12

     

 المسؤولية االجتماقية لدى الشركة ملتزمة بالمعايير الست التالية:و 

 معايير أدب التعامل الجارى وأءالقياته  -1
 دارة الشركات وتمثيل مصالم حملة االسهم إ -2
جعل احالم االسااااااار واالطفال واقعه من ءالل مبادرات الءدمة  عبرللمجتما  -3

عمل تعيش وتالعامة والتوعيه المجتمعيه والعمل التطوعي في المجتمعات التي 
 في جميا انحاء العالم.

 المسؤولية البيئية  -4
 معايير العمل الدولية  -5
 السالمة واالمن  -6
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 شعار أحد البرامج البيئية المءصصة للحيوان

 السياسة البيئية لدى دزنء: 

شااااابكة وأفالمها، وعرفت دزن  عالميا بتقديم مساااااتويات عالية من االمتاع من ءالل منتزهاتها، 

 تلفزيونها، وفيما يل  معالم هذه السياسة:

ثمار ف  تكنولوجيا المياه والطاقة: تبذل جهودا عظيمة من أجل حساان إدارة المياه واالساات -1
  .تعمل عل  ءفض الهدر ف  الطاقة والمياه

التعرم عل  االثر المباشاااار ورير المباشاااار للعمليات واالنشااااطة والمنتجات والءدمات  -2
 الت  تقدمها دزن  عل  الصحة واالمان والبيئة. 

ت حفظ وصاااايانة الحياة البرية بالتعاون ما مراكز االبحاث العلمية واالكاديمية والمنظما -3
 المعنية بالبيئة.

 والعمل عل  صيارة متكاملة لكافة عمليات دزن  وءططها ف  التطوير والتنمية.

التعليم: تعليم موظف  دزن  بمدلوالت وعناصاااار السااااياسااااة البيئية المعتمده ف  الشااااركة 

وتشااجيعهم عل  ممارسااتها ف  العمل والمنزل، ومساااعدة الموظفين لتطويرها والتعرم 

 وءالقة ف  ذلا.  عل  أساليب أفضل

  .البحث التكنولوج : دعم وتمويل البحوث لحل مشاكل البيئة -4
هذه  -5 فة إدارات والشاااااااركات التاابعاة للشاااااااركة عل  تطبيق  كا التقييم والمراقباة: حث 

السااااااياسااااااات، وتشااااااجيعهم عل  قياس معدالت التحسااااااين والتطوير الت  يتم إنجازها، 
عل  مراقبة وتدقيق االداء من ءالل  وإساااااااتءدام معايير وحرفية عالية للقياس والعمل

 مكاتب متءصصة ف  ذلا.

االيقاع الذى ظهرت به دزنى : مترابط ومتكامل بيئى الصررررررفة فى كل مرافق دزنى ومناشررررررطة 

ونالحف ذلرررك بجالء فى المطبوعرررات وفى االفالم وبرامج التلفزيون ، نالحف ذلرررك من خالل 

ه فى كافة أرجاء مرافق الشرررركة حتى الى قبر الكلمات التى أصررربحت تمتلكها دزنى وظلت متناثر

 والرررررررت ن مرررررررن حررررررريرررررررث الرررررررعررررررربرررررررارة الرررررررترررررررى كرررررررتررررررربرررررررت عرررررررلررررررريررررررره ن 

 

وتقليل الصررررف   Recycleتقليل فضرررالت الشرررركة : من خالل التشرررجيع على تدوير المنتجات 

 وتطوير برامج خررراصرررررررررة برررذلرررك والحرررث عليهرررا كسرررررررلوك يجرررب أن يتبنررراه العررراملون.

 

ة بالعناية بالبيئة وقوانينها، والعمل على التأصرريل لنظم قد ال تكون النظم واللوائ  : اللوائ  الخاصرر

 مشررررررررمرررولرررة برررالرررقررروانررريرررن، وجرررعرررل كرررل تصرررررررررف وسررررررررلررروك مضرررررررربررروط برررالرررقررروانررريررن.

 

 

التعاون: إسررررتهداف تلك الشررررركات التى تحترم أخالقيات العمل من أجل التعاون معها، وتشررررجيع 
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 وليرررة االجتمررراعيرررة.العمرررل المرخ  والعمرررل مع النضرررررررراء الرررذين يعون قيمرررة المسرررررررؤ

 

 الحياة البرية:

كمشااروع عالم  من أجل  1995( ف  DWCFتم التأساايس لمؤسااسااة حماية البيئة الحيوانية  

دراسة وحماية البيئة الحيوانية عالميا والبيئة الطبيعية المحيطة، فه  تعمل عل  منم الجوائز 

 العالمية للمؤسسات الت  تشجا عل  ذلا ف  كافة أنحاء العالم.

دولة، وكل مشروع  100مشروع ف   450مليون $ موزعه عل  10ساهمت دزن  بمبلغ و

يتم تقييمه وفق مواصااااااافات ومعايير ءاصاااااااة به، بما ف  ذلا معايير مدى الحاجة، حجم 

مشاركة المنظمات المرشحة للجائزة، االساليب العلمية المطبقة، ومدى مشاركة مؤسسسات 

 ا من الناحية البيئية.المجتما المحيطة ووقا المشروع عليه

 

“Our greatest natural resource is the minds of our children.” 

 :أكدت مسؤوليتها المجتمعية قبر مساهمات دزنء المجتمعية

  والعائلة.جميعها مرتبط بشريحة االطفال بالدرجة االول   -1
  .للشركة فيها تواجد ثمة إحترام واضم للبيئة الحيوانية والطبيعية ف  االماكن الت  يكون -2
ثمة إرتباط بأن يكون ذلا وفق برامج تعليمية وسااااالوا يمتثل اليه الموظم والشاااااركات  -3

  .المتعاون معها واالطفال ف  المستشفيات والمدارس
هناا برامج ءصااصاات لجبر معاناة االطفال ف  التحصاايل العلم  لكافة المراحل وحت   -4

  .الثانوية
ئز الت  تمنحها ودورها البيئ  ساااواء ف  أميركا أو أكدت من ءالل المؤساااساااات والجوا -5

 –اليابان أو باريس، بما يؤكد مركز تساااااويق  يدور ف  دوائر  االهتمام بالبيئة المحيطة 
 التعليم(  –الطفل 

أكدت عل  دور التطوع من ءالل موظف  الشاااااااركة بالمشااااااااريا المجتمعية المحيطة  -6
  .والتبرع بالساعات والءبرات وكذلا االموال
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  كوربوريشن إنتل ة: شركخامسا

 

                 

 شعار الشركة                   

 

 مقر الشركة ف  سانتاكالرا كاليفورنيا      

 

 مسار إنجازات الشركة التاريخ 

 تم التأسيس لشركة إنتل بواسطة السادة: 1968

ن الكيميائى والفزيائى فى ذات Gordon E. Mooreجوردن موور ن -1

 الوقت مع 

لمررردمجرررة  -2 ئر ا مخترع الررردوا نويس   integrated circuitروبرت 

 Fairchildالرررذان غرررادرا شررررررركرررة  والفيزيرررائى فى ذات الوقرررت،

Semiconductor  وبعال الموظفين أآلخرين لبعال الشرررررررركرررات

 .العاملة فى ذلك الوقت فى السليكون فالى

  Andy Groveالرجررل الرابع فى شررررررركررة إنترررل هو آنرردى غروف  -3

أدار الشررركة فى الثمانينيات ونهاية التسررعينيات  الذيالمهندس الكيميائى 

 .رلمستويات رفيعه من االداء والتطوي

غير أن المعنى  فى البداية كانت الفكرة بتسررمية الشررركة باالسررمين )مور نويس( أصل االسم 

، فقررا وفق اللغة االنجليزية لم يكن موفقا لما قد يعنية من المزيد من الضررررررجيج

( إليكترونكس، واسرررررتمرا نهازة العام ثم قررا تسرررررمية M.Nتسرررررمية الشرررررركة )

 "INTegrated ELectronics or "Intelالشركة 

ق، فإضررطرا غير أن االسررم نإنتلن كان يتبع أحد الفنادق، ومحفوظ الحقوق للفند

 لشراء االسم لمنحه للشركة.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_E._Moore
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_circuit
http://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Semiconductor
http://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Semiconductor
http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Grove
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Intel-logo.svg
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 1980-

1970  

تررررررررطررررررررور 

 الشركة 

كان ما يميز الشرررررركة قدرتها على تصرررررنيع السرررررمى كونداكتورز، إضرررررافة الى 

(SRAM) chips المخص  للذاكرة.  

تطور نشرراط الشررركة أثناء السرربعينيات، ومع إختراعها الول مايكروبروسررسررر، 

 Dynamic randomتجرراتهررا كرران يسرررررريطر على من 1980فمع  1971فى 

access memory chips،  فقد زادت حدة المنافسررررررة لها من قبل الشررررررركات

ق، ، ما جعل معدالت الرب  تنخفال بشررررركل كبير لهذا السرررررو1983اليابانية مع 

 ومع النجاح اللحظى  

أقنع السرررريد ن غروب ن لتغيير   IBMلمنتجات الكمبيوتر الشررررخصررررى لشررررركة 

 تركيز الشركة الى ن مايكروبروسسرزن 

 صورة أول مايكروبروسيسور  

 

كد  1980 تأ هذا القرار  يات،  مانين ية الث ها قادرة على نجاحهومع ن ، وجعل الشررررررركة 

 2000م من النمو الى مشارف عام المنافسة ودفعها على مدى عشرة أعوا

 

  2005ن العالمية التى إستمرت الى  Intel insideبدأت حملة تسويق ن 1990

 
مختبراترره كررانررت من وراء العررديررد من االختراعررات منهررا على سرررررربيررل المثررال: 

 وتووث، وسنترينو كمنتج يدرج فى جهاز الحاسوب والموبايل.لب

 
 

1991 

 المنافسة 

شررررركات مصررررنعة للسررررميكوندكتورز  10كانت إنتل مع أعلى  1980أثناء عام 

، الشررررررركرررات االخرى كرررانرررت من 1991( واالولى فى  1987)العررراشرررررررة 

 AMD, Samsung, Texas Instruments, Toshiba andضرررررررمررنررهرررا

STMicroelectronics  

http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_random_access_memory
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_random_access_memory
http://en.wikipedia.org/wiki/AMD
http://en.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments
http://en.wikipedia.org/wiki/Toshiba
http://en.wikipedia.org/wiki/STMicroelectronics
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تعرضررت إنتل لمشرركلة فى تصررميم أحد منتجاتها، ما يؤكد وقوع خطأ بسرريط جدا  1994

 .Dr ،إكتشررفقد يؤدى الى عمليات حسررابية خاطئة وخيمة فى عمليات أخرى، 

Thomas Nicely, Professor of Mathematics  

اف وتناولته وسرررائل الخطأ ونشرررره عبر االنترنت وسررررعان ما ذيع خبر االكتشررر

قررت الشررركة بناء على ذلك إسررتبدال كافة القطع المباعة بقطع أخرى االعالم، 

 مليون $.500ما كبد خسائر للشركة تعادل 

 

 

برردأ الرئيس التنفيررذى يعيررد هيكلررة ونظم االنترراج فى الشررررررركررة كى تتجرره نحو  2005

(enterprise, digital home, digital health, and mobility) 

 .موظف جديد 20.000ما جعل الشركة توظف 

 Steve Jobsفى يونيو من نفس العام قرر مالك أبل ماكنتوش سررررررتيف جوبس 

 PowerPC architecture to theيقرر إستبدال النظام التشغيلى فى أبل من 

Intel x86 architecture  وقررت وضررررررع إنترل شرررررربس فى كرافرة أجهزة ،

 تقبة على أبل .الكمبيوتر لديها، لعدم قدرة النظام القديم إستيعاب التطورات المر

 

 
 من التجهيزات حول العالم  200موظف، و 100.000 اآلنلدى الشركة  2006

 

 

 المساهمات المجتمعية: 

 تجاه البيئة:

ونفايات ( ءالل أربعة أعوام، PFCsإسااتطاعت أن تقلص الشااركة حجم إنبعاثاتها الحرارية  

بب تدشاااينها لمصاااانا جديده، وذلا بسااا 2004، وزيادة ف  االنبعاثات الكربونية ف  الساااموم

 تطبق إجراءات حالية للقضاء عل  القلق الذى ينعكس من هذه النفايات واالنبعاثات. وهي

لدى الشركة إفصاح واضم من ءالل تقارير ونظم مقره حيال إدارة البيئة المحيطة، كما إنها 

تعلق بالصااااحة كما إن للشااااركة مباشاااارات ف  قضااااايا وما يتعتبر رائده ف  االدارة البيئية، 

واالمان، وتعتبر قضااايا إسااتغالل الماء والطاقة من القضااايا الرئيسااه ف  مجال إدارة البيئة، 

وبشااااكل مسااااتمر فثن إسااااتغالل الماء ف  عمليات االنتاج لدى الشااااركة تشااااهد إنءفاضااااا ف  

معدالتها، هذا باالضاااافة ال  قرب تحقيقها االهدام المرساااومة ف  مجال معدالت إساااتغالل 

ة، فشااااااركة إنتل تنظر للثار المترتبة عل  االنتاج من واقا مراحل حياة المنتج بما ف  الطاق

ذلا التغليم أو التءلص من النفايات أو إعادة تدويرها، وللشركة برنامج ف  مجال "التصميم 

المتوائم ما البيئة " وتتبرع بالمال وتدعم بالمصااااااادر الالزمة النشاااااااء منظمات ءيرية تهتم 

مثل "برنامج إعادة إستردات أجهزة الكمبيوتر " الذى صمم لتقليص حجم النفايات بذلا، ف  

http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs
http://en.wikipedia.org/wiki/PowerPC
http://en.wikipedia.org/wiki/X86_architecture
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ميراث  ديهاااللكترونية، وللشاااركة نشااااط ملحوظ ف  التطوع ف  مجال برامج التءضاااير، ول

ف  المجاالت التءضاااايرية، وه  تعتبر أحد الثمان جهات المسااااؤوله الكبرى عن تمويل مثل 

الستيفائها الجانب البيئ ، وهو  5منحت شركة "إنتل" معيار هذه المشاريا. مؤسسة كالفرت 

 االعل  وفق هذا التصنيم.

 بيئة العمل: 

لشااركة إنتل ممارسااات ممتازه ف  مجال بيئة العمل، وللشااركة إفصاااح لسااياساااتها وبرامجها 

ف  ذلا، ف  مجال االمن وعالقات الموظفين، فعل  سااااابيل المثال للشاااااركة نظام إتصاااااال  

ر الويب سايت بما يسم  بسياسة "االبواب المفتوحة " تمكن أى موظم لحل ما تفصيل  عب

يقلق مشاااكل الموظفين الوظيفية، وتعتبر من القضااايا الهامة ف  ذلا قضااايا صااحة الموظفين 

وأمنهم بحكم أنهم معرضون لبيئة محاطة بالمحاليل الكيميائية السامة، للشركة سجل جيد ف  

ين العمال، والشركة ليس لديها تفرقة فيما بين أجناس أو جنسات تقليص معدالت االصابات ب

  5القطاع تصنيم هذا عل  منحتها كالفرت يذكر أن مؤسسة والعاملين. 

سياسات العمل لدى الشركة التسمم بأن تدار من قبل إستقطاب مدراء من الءارج، كما إنها 

  hpمعمول به حت  ما شركة تعتمد إسلوب الالمكاتب حت  ما المدراء التنفيذيين وهذا 

% ف  مجال المساااواة فيما 100تقدير  2004-2002إسااتلمت إنتل وعل  مدى أكثر من عام 

 .2005شركة لتوظيم األم العاملة ف   100بين الموظفين، الشركة إءتيرت ضمن أفضل 

 التعامل التجارى: 

ايير ونظم ف  ممارسااة لديها سااجل بالررم من إيجابياته رير أنه قابل للتحسااين، فللشااركة مع

   .أءالقيات العمل وسياسات واضحة ف  ذلا، بما ف  ذلا حيال نبذ الرشاوى

النظم الت  تتعامل بها الشاااركة، ولديها إفصااااح  :(EHS)التنوع والبيئة والصاااحة واالمان 

عضااو، ولديها  11واضاام ف  إدارة الشااركات، ولديها إمرأتين ف  مجلس إدارة مشااكل من 

يز وملكية االسااهم مرتبط باالداء لدى الموظفين التنفيذيين، ولكن ال يوجد لديها نظام ف  التحف

 ما يثبت أى برنامج ف  مجال التصميم أآلمن للسلا.

 حقوق االنسان: 

ه ف  هذا المجال، فال يوجد ما يؤشاار ال  إضااطهاد حقوق االنسااان زلدى إنتل ممارسااة ممتا

الدول االءرى الت  تعمل بها، بالررم من أن ولدى الشاركة ساياساات مكتوبة تعمل وفقها ف  

معظم التصاااانيا يتم ف  الواليات المتحدة االمريكية، رير أن الشااااركة تعمل ما مجموعة من 

المنظمات البيئية ومجاميا حقوق االنسااان لتطوير وتحسااين حالة العمال، فعل  ساابيل المثال 

صح  وأمن  وبيئ  وءلق ، طورت الشركة نظم معينه لصالم العمال ف  المصانا محورها 

يلتزموا بها. وهذا ما جعل كالفرت تمنحها درجة  الذين ألزمتهم بأنباالضااااافة ال  الموردين 

 ف  هذا القطاع. 5
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 قالقاتها المجتمعية: 

سددت إنتل نموذج يحتذى به ف  مجال العالقات المجتمعية، فلدى الشركة موظفون معنييون 

لمسااااؤولين ف  المجتما ف  كافة مواقا الشااااركة جغرافيا، بتجسااااير العالقات المجتمعية ما ا

والشاااركة تشااارا الشاااركاء والمالا ف  ما يمكن القيام به من برامج، فعندما تواجه الشاااركة 

ءالفا ف  نيومكسااايكو حيال ما تبثه مصاااانا الشاااركة من ملوثات  عملت الشاااركة عل  تنفيذ 

أثير ذلا عل  البيئة والمجتما مجموعة من الدراساااااات الطقساااااية المساااااتمرة للتعرم عل  ت

وبحث كل ما يثير قلق  EHSالمحيط، إضااااافة ال  الدعوة الجتماعات شااااهرية ف  مجاالت 

السااكان، فالشااركة ساااهمت ف  تضاامين ءطاب رئيس الوالية ما يؤكد االهتمام بضاامان نقاوة 

" يؤكد global citizenship reportالهواء والماء، وثمة تقرير سنوى ف  مجال " 

هتمامات الشركة ف  ذلا، وللشركة إهتمام ف  نشر معرفة الرياضيات والعلوم وتعليمها ف  إ

من ءالل "إنتل تعلم المسااااااتقبل " ونوادى إنتل " والشااااااركة لديها برنامج لتطوير المدارس، 

المشااااااريا التجارية الصاااااغبرة الت  يتبوئها الشاااااباب من الجنساااااين وتتعاقد الشاااااركة معهم 

شاااااااركاة نظاام دعم للمعااقين، والمنظماات رير الربحياة، وتتبرع باأجهزة لتطويرأدائهم، ولل

ها للتطوع بتعليم المجتما ودعم  عالم، وتشاااااااجا موظفي الكمبيوتر للجمعيات الءيرية حول ال

 التعليم المحل  المعتمد.

 من قبل مؤسسة كالفرت. 5وف  هذا القطاع منحت الشركة معدل 
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  شركة كمبرلء كالرك: سادسا

 

 

 الشعار

 

 قن الشركة:

تقدم الشاااااااركة مجموعة من المنتجات بمثابة حلول عملية لالساااااااتءدامات اليومية بما يعزز 

، كمفهوم تقوم عليه هذه العالمة، بما فيها منتجات  Doit your selfمفهوم  إصنعها بنفسا( 

ات االستءدامات من االرطية اآلمنه والقفازات لالستءدام لمرة واحدة  رير المتكرر(، وكمالي

اليومية الءاصااااة بالتنظيم، وحلول لتحسااااين االعطال المنزلية بما يسااااهل عمليات التنظيم 

بشاااااااكل أساااااااهل، منتجاتها معروفة باالبداع والنوعية الرفيعه، ف  مثل االنساااااااجة الورقية 

للحمامات، منتجات رعاية الجلد، وعالمات مشااااهورة ف  مثل كلينكس، سااااكوت، وحفاظات 

يس  لالطفال، والحفاظات النسااااائية كوتكس،  كل يوم يطلا يسااااتءدم منتجات بول أب وهار

 عام من التاريخ االبداع . 135حوال  ربا سكان العالم، وأي بليون إنسان،  1.3الشركة 

 دولة حول العالم  41موظم، ولديها مصانا ومقار ف   66.000تتمتا الشركة بحوال  

  2004بليون $ من االرباح ف  عام  15و

 

 

http://www.vivatowels.com/
http://www.depend.com/
http://www.cottonelle.com/
http://www.huggiesbabynetwork.com/
http://www.goodnites.com/NA/
http://www.kotex.com/NA/
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 بعض من منتجات الشركة

 

 مسار إنجازات الشركة التاريخ

 بدأ ثوماس سكوت والسيد أوتس بمشروع تجارى خاص بصناعة الورق  1860

 $  30.000تم تدشين شركة كمبرلى كالرك فى نينا وسكانس برأس مال  1872-1870

 تم تدشين مصنع سكوت للورق فى فيالدلفيا 

  ز أول من يصنع رول بيبر شركة سكوت 1890

 تم إختراع أول دسبوزابل بيبر  1907

بمسرررراعدة الباحثين فى معاملها  cellucottonطورت مسررررتحضرررررا قطنيا  1914

صا من قصب  سكر ليكونالمختبرية مستخل ستخدم  الذيبديال عن القطن  ال ي

 فى العمليات التضميدية للجيا االمريكى خالل الحرب العاليمة االولى.

 ولدت العالمة النسائية نكوتكسن   1920

1924 

 

 ولدت العالمة التجارية نكلينكسن 

لتدشررررين مصررررنع لب  The New York Times Companyتحالفت مع  1926

 الورق فى أونتاريو كاندا 

وحررررتررررى 1920

 1968عام 

 الشركة إستحوذت وبنت شراكات مع العديد من الشركات صناعة االوراق 

 

 Huggiesولدت العالمة نهاغز ن  1978

idwest Mمن خالل إدارة الطيران فى الشررررررركررة تم التررأسرررررريس لطيران  1984

Express Airlines 

 % من الحصة السوقية للحفاظات 50على  Huggiesإستحوذت العالمة 

% من الحصرررة السررروقية 50وإسرررتحوذت العالمة كلينكس كذلك على نسررربة 

 للمحارم الورقية 

شاط المالحى الجوى، وذلك بحكم التنقل  ستثماراتها الشركة لتشمل ن نوعت إ

فقد تم  تكسررراس( ، –مقار الشرررركة )وسررركانسرررن  الدائم للمدراء التنفيذيين بين

تحويل هذه الخدمة من مركز كلفة الى مركز ربحى من خالل سررررت طائرات 

  .بحجم ست مقاعد

http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
http://en.wikipedia.org/wiki/Midwest_Express_Airlines
http://en.wikipedia.org/wiki/Midwest_Express_Airlines
http://www.kleenex.com/us/
http://www.poise.com/
http://www.littleswimmers.com/na/
http://www.pull-ups.com/NA/
http://www.scottbrand.com/us/
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رفعت شررركة بروكتور آند غامبل دعوة ضررد شررركة كمبرلى كالرك بسرربب  1985

خاص بحفف حقوق تصررنيع الحفاظات والمواد المصررنعة لها التى يفترض أن 

 لالتالف.  تكون قابلة

  .إنتقل مقر الشركة من وسكانسن الى تكساس

شركة بحصة  ،بول أب ،مع إختراع حفاظات هاغز 1989 ستحوذ ال ستطاعت أن ت إ

 سوقية منافسة لحفاظات بروكتور وغامبل 

مادها على المخزون الورقى، وبدأت فى بيع بعال عتبدأت الشركة بتقلي  إ 1991

 مصانعها االنتاجية للورق 

( الشررركة القسررم الخاص بإنتاج ورق السررجائر لشررركة  Spin offفصررلت ) 1995

Schweitzer-Maudit International  بعد الضررررررغط الذى مورس

 عليها من قبل حاملى االسهم بما له عالقة بنبذ تجارة السجائر.

إشررررترت شررررركة صررررناعة الورق نسرررركوتن البريطانية لتعزيز تواجدها فى 

أنواع االنرردمرراج فى الحقيقرره، مررا أدى الى بيع  أوروبررا، وهو يعتبر نوع من

 بعال المصانع 

موظف من هذه الشررركات، وبيع بعال  6000التابعة لكمبرلى وتسررري  عدد 

 المصانع الورقية لشركة سكوت موجودة فى الواليات المتحدة االمريكية 

ناعة الورق عالمية هى  ثانى لصرررررر هذا االندماج عمل على جعل الالعب ال

 ف من ربحياتها. كالرك، وضاع

 Baby Fresh, Wash-a-Byeوتم بيع بعال العالمرررات فى مثرررل 
Baby, and Kid Fresh brands . لشركة بروكتور آند غامبل 

من سياستها حيال تجارة صناعة الورق، فقد أقفلت العديد  ابدأت الشركة تغير 1996

 من مصانعها فى كندا والباما وأسبانيا 

% مما تننجه الشررررركة 30تاج لب االشررررجار الى إنخفال إن 1997ومع نهاية 

 % 80بعد أن كان معدل إسهالكها فى بداية العام من الحصة السوقية العاليمة 

بالتوجه نحو منتجات الرعاية الصررحية والجراحية  1998وبدأت الشررركة فى 

  Tecnol Medical Productsفإشترت شركة 

وإغالق المصررانع أدى الى االسررتغناء عن التوجه الخاص بالصررناعة الورقية 

 1999موظف فى  5000تسري  

 

 المسؤولية االجتماقية: 

يتضااااام من مطالعاتنا العامة عل  أداء الشاااااركة وجانب المساااااؤولية بالتحديد، أن الشاااااركة 

محورها االساااااساااا  الذى تحقق منه االرباح هو ف  ما تحدثه ف  الطبيعة من أثر ساااالب  من 

  أى برنامج مجتمع  للشركة سيكون محل إنتقاد، ونبذ، وهذا ءالل إجتثاث الغابات ، فبالتال

ما الحظناه من ءالل الحمالت المناوئة للشاااركة من قبل منظمات التءضاااير وريرها ، وهذا 

ماالحظناه أيضاااا بشاااكل رير ءف  من تحفظ مؤساااساااة كالفرت عل  أداء الشاااركة ف  مجال 

ف  مثل ، حقوق االنساااان والتعامل ما  البيئة ، بالررم من إساااتيفاءها لباق  عناصااار "البقاء"

الموظفين ، حيث يذكر تقرير "كالفرت "، وهذا ما حدى بالشااااااركة بأن تعيد إسااااااتراتيجيتها 

%  جراء بيا راباتها 30االستثمارية ف  مجال تصنيا الورق من لب الشجر وتءفيضه ال  

 .ومصانعها ف  أيركا الباما وكندا وأسبانيا
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ذلا  البيئي،هات نضاار المعارضااين الداء شااركة كمبرل  كالرا نسااتعرض بعض من وج و

شركة كالرا ف  أنها مازالت تعتبر ءطر سالم االءضر فضحت  عل  موارد  اأن جماعة ال

يا فقدت ف   بات برتش أوم كولومب لديها تشاااااااير ال  أن را قارير  فالت ما  2005الطبيعه، 

ت وه  رابات تتجاوز أعمارها مليون طن مترى من لب الشااااجر من تلا الغابا 3.1مقداره 

سالم االءضر حملة توعوية تحت عنوان  10,000عن  لذلا  Kleercutسنة، وقد شنت ال

شركة تعارض شراء منتجات كالرا،  650وحثت حامل  االسهم بالضغط ،  وحشت نحو 

وتدعو كالرا الستكشام طرق بديلة ف  التصنيا من   Boycotة للمقاطعه كما تشجا الحمل

 بدائل نسيجية أءرى التضر بالطبيعه،

 

 

 

 الحملة المناوئة لمنتجات كالرا

  

http://companies.jrank.org/pages/2361/article/kleercut
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 نعود مجددا لتقرير "كالفرت " الذى يستعرض النشاط المجتمع  للشركة إذ يذكر :

وت  إلنتاج الورق ساابب ف  إرتفاع تشااير التقارير من أن أحد مصااانا الشااركة الءاص بسااك

معدالت السااااارطان ف  التجمعات الساااااكانية المحيطة بالمصااااانا، وطولب المصااااانا بثيقام 

ؤكد بأن المصاااااانا هو الساااااابب، ولم تلم  ات، وإن كانت التحقيق2002 في عام وذاا عملياته

  يشاااار التقرير ال  أى مسااااؤولية إجتماعية نفذها المصاااانا حيال المجتما المحيط سااااوى ف

وثمة مسااااااهمة عل  مدى الدراساااااة الت  أدارها للتحقق من مدى العالقة بثنتشاااااار المرض، 

سنوات من   16.5تمثلت بالتبرع لمؤسسة ءيرية "يونايتد واى " بمبلغ  2004-1994عشر 

مليون $ ءالل ذات الفتره، ما جعل كالفرت تمنم الشركة 4مليون $ وتبرع الموظفين بمبلغ 

 المجتمعية وه  نسبة منءفضة نوعا ما. عل  العالقات 3تقدير 
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   3Mشركة : بعاسا

 

 الشعار

 

 

 المؤسسون الءمسة

بليون $، ف  مجاالت  22إنها شاااااااركة متعددة االساااااااتثمار ف  المجال التكنولوج  بما يعادل 

، التجهيزات المكتبية والرسم الهندس  والمجال االلكترون  واالتصال ، ومجال الرعاية الصحية

 ومجال النقل والصناعة، ومجاالت السالمة واالمن والحماية وأءرى.

دولة وتقدم ءدماتها ف   60يقا مقر الشااركة االم ف  مانيسااوتا أميركا، ولديها شااركات تابعه ف  

 دولة، وه  إحدى الشركات الثالثون الت  تشكل أسهم الداو جونز الصناع . 200نحو 

 وظم يعمل لها.م 67.000كان للشركة  2004ف  عام 

 

 مسار االنجازات التاريخ

 

 

 19909-1900من 

 

بدايات بسرررريطه ومسررررتقبل واعد ، لخمسررررة رجال أعمال ، بدأ فى 

شركة لحفر المناجم تدعى شركة منسوتا الصناعية لحفر المناجم، 

من الحروف الثالثرررة االول للشررررررركرررة     3Mوجررراء االسررررررم 

Minnesota Mining and Manufacturing Company  ،

مة  مدي عة ورق  Minnمن  نا بادئ االمر بصرررررر بدأ المصررررررنع  و

الصرررنفره، وأقراص مخصرررصرررة للطحن، غير أن ضرررعف نوعية 
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االنتاج أثر على أداء الشرررررركة والمبيعات، غير أن المؤسرررررسرررررون 

بأن بدأو بإسررررررتيراد الرمل الطبيعى أصررررررروا على االسررررررتمرار، 

 اوظفعينت الشرررررركة م 1907المناسرررررب من خارج المدينة، وفى 

كان طالبا  فى عمر العشرين فى مجال المحاسبة كمساعد محاسب 

، غير أن عمله  William L. McKnightللشرررركة يحمل إسرررم 

فانى جعله أن يكون أول رئيس مجلس إدارة للشررررررركة حيث  المت

كانت له رؤية ثاقبه وقدرة على االدارة رائدة مكنته من صررررررناعة 

  .المستقبل

 

 ، االولى انيك، الحرب العالميةحقبة التايت 1910-1919

عة  با ية للعمالء من خالل  يدان مع  3Mعمد الى أول دراسرررررررة م

الموزعين للتعرف عن قرب على تطلعاتهم، ومشرررررراكلهم من أجل 

 تحسين منتجات الشركة 

وبعد مشاكل واجهت الشركة فى مجال جودة التصنيع، إستثمرت 

تبر مبلغ $ وكان يع500الشررررررركة بناء أول مختبر صررررررغير بكلفة 

كبير بالنسبة لشركة ناشئة، ولكن خطو حكيمة من أجل التحكم فى 

 كرة لعمليات بحثية مستقبلية.تجودة االنتاج إضافة الى خطوة مب

أصرربحت مشررهورة فى تصررنيع أدوات ومواد االصررالح  1916فى 

 automakers and repair shopsعموما 

مام  1917فى  حد مليون $، وكان أ ها وا عات غت مبي الشررررررركة بل

 مستقبل وفرص للنمو حقيقية.

1920–1929 

Branching Out 

 

شرررهدت صرررناعة الصرررنفرة الورقية نهضرررة غير مسررربوقة بإختراع 

ماء أو  مه مع ال هذا المنتج يمكن إسررررررتخدا ماء، ف الورق المقاوم لل

 الزيوت لتقلي  حجم االغبرة وكذلك تقلي  معدل االحتكاك 

المختبر الحف أن ملونى رشررررارد درو أحد مسرررراعدى العاملين فى 

وصرررابغ السررريارات يعانى من مشررركلة أثناء عملية الماسررركنغ ففكر 

بأسررررررلوب يسرررررراهم فى التغلب على هذه المعاناة من خالل إختراع 

ستثمارية  شريط الصق نماسكنغ تيب ن الذى كان يعتبر ضربة ا

ما أدى الى المزيد من التنوع فى ما   Scotchللشررركة ومن  إسررم 

 ة .تصنعه الشرك

 

شركة قابضة فى أوروبا مع ثمان  3Mشكلت الشركة  1929فى 

abrasives manufacturers ما يسمى ب Durex 
Corp. وتنامت بشكل إضطرادى عمليات وأرباح الشركة. 
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1930–1939 

 

 عهد االبداع والتنوع            

 

 

حققت الشررررررركة سرررررربقا فى مجال التأمين على موظفيها ومنحهم 

خالل أشبه ما يكون بالسوشال سيكيوريتى نومبر، قبل  العوائد من

 أن تبدأ به حتى الواليات المتحدة االمريكية، 

الحف أحد العمالء يسرررأل عن  Richard Drewموظف الشرررركة 

مادة السررولوفاتن الشررفافة، غير أنه كانت ثمة صررعوبة فى التعامل 

 معها خاصررررررة فى تغليف المواد ذات الشررررررفافية، فعمد الى تطوير

مخترع بطالء السرروليفان بمادة الصررقه، فظهر سرركوتا سرروليفان، 

 ومن بعدها المئات من االستخدامات إستخدمت من هذه الماده.

 
 

تم تدشين مختبر مركزى لدعم التطوير واالستكشافات  1937فى 

التكنولوجية، وهذا ما أدى الى إختراعات عديده فى مثل إشرررارات 

ت الترميز االخرى المسررتخدمة المرور العاكسررة لالضررائة وعالما

 فى الشوارع. 

تاجية هى  ية العقد أصررررررب  للشررررررركة خمس قطاعات إن ومع نها

abrasives ،أشررررطة الماسررركنغ، وشرررريط السررروليفان الالصرررق ،

 وعوازل االسط  واالصماغ.

 

1940–1949 

 

 

 الذرية، وتلفزيونعصررررر الحرب العالمية الثانية، وإختراع القنبلة 

 االسود واالبيال .

  1946سهم الشركة أدرج فى البورصة ننيويوركن 

رئيس الشركة وليام نايت، طرح فلسفته الجديده فى إدارة الشركة 

من خالل محور تحفيز الموظف وتشررررررجيع المبررادرات الررذاتيررة، 

  .إضافة الى حثهم على قبول التحدى

 

1950–1959 

 

، عصر الخمسينيات هو عصر الحرب الباردة، والحرب الكورية

واالسررررررتقرار فى اليابان وأوروبا، وارتقاء عرش الملكة اليزابيث 

 الثانية، وإختراع مصل شلل االطفال.
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عرضت الشركة أول خطة لشراء االسهم من قبل الموظفين، وتم 

 دوق لرعاية االحتياجات االنسانية، نتأسيس ص

تطورت صناعة عالمة السكوتا لتشمل القطاع الصحى فى مثل 

ستيكية المرتخاة نالمتدلية ن لالستخدامات الجراحية الباالنسجة ال

 الخ للتسجيل،والطبية، والموصالت االلكترونية وأشرطة الفيديو 

1960–1969 

 

 

 

 

عصررررر الحرب الفيتنامية، وبناء جدار برلين، وعصررررر جون أف 

كنيدى واالختبار االول لطائرة الكونكورد، وهبوط آرمسررررررترونغ 

 .3Mاده صنعت بالكامل من شركة على القمر مرتديا حذاء مو

. 

 

1970–1979 

 

تم تطوير نظام آمن لحفف الكتب من السررررقة فى المكتبات من قبل 

الشررركة، وحشرروات جديده لالسررنان، وجعل المالبس العازلة أكثر 

خفررره فى اللبس، تم ترردشررررررين مشررررررروع لتقلي  التلوث، قفزت 

 1979-1972بليون من  5بليون $ الى  2المبيعات من 

 

1980–1989 

 

 

تم اسرررتخدامها عالميا  ذيتم إختراع نبوسرررتد نوت ن الالصرررقه وال

 بإسم نبوست إت ن 

 
1990–1999 

 

 

 فتحت االسواق الصينية للعالم فى هذا العهد 

نت الشررررررركة عزمها لطرح قطاع الطباعة وانظمة التخزين  أعل

  1995العام فى  والتصوير لالكتتابوالمعلومات 
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  نفاياتها، والتلوث، يكل مسرررررتمر على تقلعملت الشرررررركة بشررررر

وتحسرررررين االنتاجية وتقلي  االسرررررعار، وتطوير منتجات بشررررركل 

 سريع وبكفائة عالية.

جعرررل التغيير فى    Microepplicationsالتطبيقرررات الررردقيقرررة 

خواص المسررراحات المكشررروفة للمواد المصرررنعة ممكنا ما أدى إلى 

اآلن فى تصررررررنيع تغيير خواص أداء هذه المواد وهى تسررررررتخدم 

 شاشات االب توب.

 

 المساهمات المجتمعية: 

ه  ركن أصيل ف  إستراتيجية الشركة، فللشركة صندوق مءصص للمساعدات االنسانية، من 

بالمنتجات بالمجهودات التطوعية ساااااااواء من الموظفين أو  األموال،أو  ،ءالل المساااااااااعدة  أو 

  العام، فثمة برامج مءصاااااصاااااة للتعليم سااااااعة عمل ف 25المحالين للتقاعد الذين يتطوعون ب

دولة ، للشاااركة مسااااهماتها  60عبر العال ، المنم الدراساااية، وف  كل دولة تعمل بها الشاااركة  

  (.الت  تتشكل بناء عل  الحاجات المحيطه

 كانت وفق ما يلي: 2005مساهمات الشركة قام 

 مليون دوالر 9,5التعليم  .1

 مليون دوالر 7 إنسانيةالصحة وخدمات  .2

 مليون دوالر 2,2البيئة  .3

 مليون دوالر 1,2خدمات مجتمعية  .4

 من المنتجات ومليون دوالرمليون دوالر،  2,5كاترينا  إعصار .5
 دوالر لمتضررى االعصار 750,000تطوع موظفوا الشركة بمبلغ  .6

 عن ذلك 5منحتها مؤسسة كالفرت الشركة تقدير 

 برامج دقم منتظمء الجيش وقوائلهم:

$ ف  100.000يشاااااااارا ف  مجهود الحماية للوطن بمبالغ  الذيفل الجيش فالشاااااااركة تدعم قوا

مجال القراءة، الذى يمنم الفرصااة للمقاتل ف  الءارج أن يسااجل صااورته عبر أشاارطة فيديو من 

إنتاج الشااااركة وهو يقرأ قصااااة لطفله بما يجعل أطفالهم سااااعداء، منم الرعاية الصااااحية للجنود 

 .وأسرهم

 تمعات: بنا  فرص مستقبلية للمج

تشااااجيا وإلهاب فضااااول الطلبه ف  تعلم الرياضاااايات والعلوم واالقتصاااااد لطلبة الثانوية  .1
 العامة 

" Newton's Appleفثمة برنامج تلفازى ممول من قبل الشاااركة يحمل إسااام "تفاحة نيوتن 

وفكرة البرنامج قائمة عل  أسااااااااس تطبيقات العلوم المءتلفة عل  مناح  الحياة، وذلا لكافة 
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عاون ما رابطة المعلمين ف  االعم بالت بالبرنامج  تذه ءاص  ار، وتم تطوير مرجا لالسااااااااا

 science العلوم الساانوى منسااوتا، كما يمنم البرنامج أفكارا تلهب إبداعات الطلبة لمعرض

fair projects. 

 االستثمار ف  دعم التعليم العال  ف  مواد العاوم والهندسة والتجارة  .2
 ة بما يءفم من معاناة االنسان ودعم الرعاية الصحية الالزمة منم المساعدات االنساني .3
ف   3Mف  مجال الثقافة والفنون، من ءالل االعتناء بالمجتمعات المحيطة بشاااااااركات  .4

 المجاالت الثقافية والفنية 

 Volunteerism. برامج التطوع 5

 A Way of Life at"  رنامجمن خالل الشرررركة والموظفين، وخبرات الشرررركة، ضرررمن ب  

3M ن فللشررررررركة تاريخ ناهز الخمسررررررون عاما فى مجال تطوعات الموظفين أحتفل فيه فى عام

% من موظفى الشررركة قد تطوعوا فى 40، وضررمن دراسررة ميدانية مؤخرة أشررارت الى أن 2003

لمساعدة الموظفين فى إستكمال  1984منذ عام  3M CARES، ، حيث أطلقت حملة 2005عام 

 70متقاعد شررررررارك فى أكثر من  1.530أكثر من  2005اء فترة التقاعد، فى أعمالهم الممتازه أثن

 .نشاط  تطوعى

 البيئة، دعم بقاء الشركة بالحث عل  تقليص التلوث والنفايات  .5
فقد حررت الشاااركة كاتالوا ءاص بمجهوداتها وحلولها الءاصاااة بالبيئة ، وف  مجاالت 

نتاج الصاااناع  وتحسااان إساااتءدامات النظافة والرعاية الصاااحية  والصااايانة والبناء واال
 الطاقة 

3M has an Environmental, Health and Safety (EHS)  

 Improvingعل  حسااااااان إدارة الطاقة  1973فف  مجال الطاقة فقد عمدت الشاااااااركة ومنذ 
Energy Efficiency 

 وتءفيض نسااابة االساااتغالل ف  مجالالت التشاااغيل من ءالل ميكنة مساااتحدثه وتجهيزات داعمة

 .لتأمين إستغالل كفؤ للطاقة

 

 

   1998% تحسن ف  إستغالل الطاقة عل  مدى سنوات بدء من 29ال   الرسم يشير
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 3Mلشركة  1973% تحسن فى كفائة إستغالل الطاقة منذ 77الرسم يشير الى 

  2005،2006، 2004منحت الشركة جائزة "درع نجم الطاقة " لالعوام 

 

 

ف  منم الحلول لتءفيض النفااايااات والتلوث البيئ ،  وللشاااااااركااة مساااااااااهمااات تاااريءيااة
سمية  Air emissionsواالنبعاثات الحرارية   TRI,toxic، وتءفيض إنبعاثات المواد ال

release inventory   من 80أعل  من  2004(، فقد كان ما حققته الشاااااااركة ف %

يض الملوثات، ءالل تطوير تكنولوجيا متطورة للتعامل ما هذه المواد، دعم برامج تءف
 ومعدات التحكم بالتلوث، والنتيجة :

  1990% ءفض ف  نسبة االنبعاثات منذ 95 •

  1990% ءفض للمواد السمية منذ عام 94 •

ثات الحرارية ف   13.7االكتفاء بثطالق  • مقابل  2005مليون باوند من االنبعا

 (pound = .454 kilograms 1) 1990مليون باوند ف   255

مليون باوند ف   69.5مقابل  2004من الملوثات الساااااامية ف   مليون باوند 4.5 •

1990  
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وكذلا االمر بالنسااااااابة الساااااااتءدامات المياه، فالشاااااااركة بذلت مجهودات كبيرة لءفض معدالت 

مليون باوند  98إستءدامات المياه الطبيعية، أو تلويثها فتشير النتائج ال  تحسن ف  االداء يعادل 

  1975من المياه منذ عام 
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حيث أنجز  3Pعام عل  برنامجها البيئ   30إحتفلت بمرور  2005فالشاااااااركة ف  عام  .2

بليون باوند من المواد  2.5مشاااااروع وحقق تءفيض  6000موظفوا الشاااااركة أكثر من 

 الملوثة للبيئة، وتحقيق وفر واحد بليون $ من كل مشروع أنجز.
 

ثمار بالعنصاااار البشاااارى، ولدى ما الموظفين، فللشااااركة نظام ءاص بالترقيات واالساااات .3
 اأعلنت الشركة عن برنامجا ءاص 2001الشركة سياسات ممتازة ف  مجال االمن، ف  

الت ابمنم النقاط للموظفين ف  مجال  الصاااااااحة واالداء، ولديها نتائج تؤكد إنءفاض ح
 االصابات وزيادة االنتاجية.

 
 نقاط عن هذه المساهمات. 4رت مؤسسة كالف هاوقد منحت

 ارسات التجارية:المم .4
واالءرى فيها أقليات  11نساء بعض المجالس من ال 3للشركة أكثر من مجلس إدارى تتبوء 

من الذكور. وللشااركة نظام رصااين ف  دفا الرواتب والمحفزات والمحفزات مرتبطة باالداء 

واالهدام المرساااومة للشاااركة، ولدى الشاااركة تعامل أءالق  تحترمه ما الغير ف  ممارساااة 

 ره ومناهضة العنم. التجا

 نقاط نضير ذلا. 4وقد منحتها مؤسسة كالفرت 

 

 حقوق االنسان:.5     

اتها الطبية متواجدة هناا، وهذه دبالررم من عدم وجود مكاتب للشاااااااركة ف  بورما، رير أن مع

سية للشعب البورم ، وال توجد ثمة ممارسات ضد الشركة حيال  المنتجات تلب  الحاجات االسا

  .قوق االنسانالحد من ح

 نقاط نضير ذلا. 4وقد منحتها مؤسسة كالفرت 

 التوائم ما البيئة : .6

 3فبعد االنتاج تم رفعه من عل  االرفم لمدة  ،كان الحد منتجات الشاااااااركة مشاااااااكلة كيميائية

والذى يسااااتءدم  perfluorochemicalsساااانوات، فمن ضاااامن أحد المنتجات الذى يدع  

الل عمليات متزامنه من الدهان، فقد إتضاااام أن منتجها للصااااق عل  مساااااحات االسااااطم من ء

Scotchguard  كعالمة تجارية معروفة تساااتءدم ذات المساااتحضااارات الكيميائية الت  لديها

 US Environmental Protectionأعراض سااالبية عل  الصاااحة، والذى إكتشااافته 

Agency    شركة إزالة المستحضر من االرفم، وبعد إءضا2000ف ع المنتج  ، فقررت ال

 أعوام. 3لعمليات التحسين تم طرح المنج مجددا بعد 

 نقاط نضير ذلا. 3وقد منحتها مؤسسة كالفرت 
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 :االلزاميةالدولية والمقايييس   تعاون الشركة ما المعايير

% تلا الت  ذات عالقة بكافة 100تسااتهدم الشااركة أن تكون متوافقه ما القوانين والنظم بنساابة 

مالت التجاااريااة المحليااة واالقليميااة والعااالميااة، وأبلغ مثااال عل  ذلااا القوانين القوانين والمعااا

 REACH stands for، ويعن  called REACHالصادرة عن االتحاد االوروب ، والذى يدع  

the Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals وهو ما يدعو ،

  .المساااااااتحضااااااارات الكيميااائيااة المساااااااتوردة لالتحااادمااة مااألفااة من آالم ولالمتثااال ال  منظ
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 شركة فدرال إكسبرس: ثامنا

 

 الشعار

 

تاريخ الشااركة يؤكد صاادارة الشااركة ف  مجال النقل وصااناعة المعلومات، والشااركة تنعم بتاريخ 

 يقارب القرن من الزمان، بدأ بشركة كانت تسم 

 C.J. Tower & Sons (now FedEx Trade Networks) to the formation of 

today's FedEx. 

 مسار االنجازات التاريخ

فى نياجرا فولز،  C.J. Tower & Sonsبدأت أعمال شررررررركة  1913

 نيويورك فى مجال الرسوم الجمركية وأعمال السمسرة.

تم تأسيسها كشركة إستالم ونقل فى  Roberts Cartageشركة  1947

 FedEx Custom Criticalأوهايو، اآلن تدعى 

فى كاليفورنيا فى  Viking Freight Incتأسررررررسررررررت شررررررركة   1966

 FedEx Freight Westسانهوزى، االن تدعى 

1971-1973 

 

مع ،فدرال إكسبرس كوربوريشن أسست فى لتل روك آركنساس

طائرة فالكون  14موظف للشرررركة و 389أول ليلة عمل كان ثمة 

 25تنقل خالل يوم وليله لمضرررررربطة  186لنقل االرسرررررراليات ، و

   .مدينة، وكانت بداية والدة صناعة النقل الجوى

 

تم تدشررررين أول صررررندوق لتلقى مراسررررالت الشررررركة تحت إسررررم  1975

Federal Express Drop Box 

بعد عمليات لوبي إمتدت على مدى عامين ، إسررتخرج الكونغرس  1977

إكسبرس  يسم  بموجبه لشركة فدرال  163-95االمريكى قرارا 

وغيرها من هم فى صررناعة النقل الجوى السررتخدام طائرات أكبر 

مع السررررررمرراح للمرور الجغرافى من غير ممررانعررات عبر المنررافررذ 

  .المالحية  الجوية المعتمدة

تحمل الواحدة سررربع  727إشرررترت الشرررركة سررربع طائرات بوينغ 

أضرررررعاف ما كانت تحمله طائرة الفالكون من الشرررررحن .)الفالكون 

 باوند (  40,000تحمل 

 تم تسجيل سهم الشركة فى بورصة نيويورك  .FDXتحت رمز  1978

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:FedEx_Corp.svg
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 ,COSMOS (Customersدشنت الشركة نظام نكوزموسن  1979

Operations and Services Master Online System)  ،

كنظررام مركزى لخرردمررة العمالء أون الين للتعرف على مراحررل 

  .وصول المراسلة البريدية ، لحظيا

 Digitally Assisted Dispatch)طبقت الشركة نظام ندادزن  1980

System)    المطور فى تسهيل إجراءات االستالم والتسليم 

 ساعة . 24أعلن عن خدمة  ن أوفرنايت ن خالل  1981

أعلنت الشررررررركة عن االرباح وصررررررلت الى واحد بليون $ التى  1983

 حواذ حققتها كأول شركة أمريكية دون عمليات است

ماتها الى داستحوذت الشركة على شركة نجلكو اكسبرسن لمد خ 1984

 قارة آسيا.

دشررررررنررت الشررررررركررة نظررام المسرررررر  الضرررررروئى لتلقيم المعلومررات  1986
®SuperTracker.عوضا عن التلقيم اليدوى 

إسررتخدمت الشررركة أنظمة االقمار الصررناعية للتعرف على حركة  1989

 كل شحنة بريدية أو سيارة بريد.

كتعبير عن  "FedEx"إعتمدت الشررركة تطوير شررعارها لتصررب   1994

 معانى )السرعة ، الخمة ، االعتمادية ( 

 
إطالق خررردمرررة فيررردكس كوم للعمالء لمراقبرررة مراحرررل إنتقرررال 

 ريدية عبر االنترنت بمضابطهم ال

 Evergreenاالستحواذ على خطوط مالحية جوية تابعة لشركة  1995

International  السماح لها لتقديم خدماتها فى الصين مع 

  Caliber System Incاالستحواذ على شركة  1998

 Caribbean Transportation Servicesاالستحواذ على  1999

2000 

 

  ".FedEx Corporation"إعادة تسررمية الشررركة االم لتصررب  

ا وتم تقسرريم الخدمات فيما بين الشررركات التابعة للمنافسررة فيما بينه

 ،FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Global 

Logistics, FedEx Custom Critical and FedEx 

Services. FedEx Ground launches FedEx Home 

Delivery 

  FedExالتعاون مع أمازون لتسهيل عملية نقل بريد الكتب 

 

 

 المساهمات المجتمعية: 

ز دايجسااات" كأفضااال شاااركة ما مائة شاااركة أءرى لقد تم ترشااايم الشاااركة من قبل مجلة "ريدر

وتتنوع مسااااهمات الشاااركة بحيث تشااامل عالمية ف  مجال االساااهامات المجتمعية ودعم العائلة، 
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مزيج من المساااعدات االنسااانية والءدمات االساااسااية لدى الشااركة وتطوع موظف  الشااركة، كما 

 .المحافظة عل  البيئة المحيطةفي للشركة مساهماتها 

 

 

 ر يانيتد واي المؤسسة الءيرية تحمله طائرة الشركةشعا

 المجاالت التى من خاللها تتم إجازة من  المساعدات والهبات: يليفيما 

مساعدات الطوارئ والتخفيف من عواقب الكوارث: للشركة جسور من التعاون  -1

مع المنظمات االنسررررررانية فى مثل الصررررررليب االحمر، القلب الدولية، يوناتد واى، 

 ن خاللها يتم تذليل خدمات النقل والشحن وإيصال المساعدات.حيث م

أمن االطفال والمارة: فالجانب االمنى يعتبر قيمة راسررررررخة لدى الشررررررركة، فمن  -2

 خالل التعاون مع المنظمات المعنية باالطفال أو االمن، يتم تقديم خدمات الشركة. 

ت المعنية بالتعليم، التعليم: للشررررررركة برنامجا تتعاون فيه مع المدارس والمنظما -3

وباالخ  البرامج التعليمية فى مجاالت االقتصاد والتجارة والتكنولوجيا وبرامج 

 تطوير التعليم وتنميته.

 الخدمات الصحية: تقدم الشركة مساعداتها من خالل المنظمات المعنية بالصحة. -4

 

لدعم  2007 موظف بدوام جزئى وكلى فى عام 1500وقد وعدت الشررررررركة بتوفير وحدة قوامها 

 المجهودات التطوعية االنسانية .

 العناية بالبيئة المحيطة :

 للشركة العديد من االسهامات حيال االحتياطات البيئية نذكر منها :

• Hybrid Electric Vehicle مل بالطاقة الهجينة مركبات تع  
• Packaging & Recycling إعادة تدوير المءلفات والصناديق الورقية المءصصة للتغليم 
• Emissions: Aircraft & Vehicles  الحد من االنبعاثات السامة 
• Noise    الحد من الضوضاء 
• Greenhouse Gases   تدشين الزراعة المحمية 

نفاياتها بأنواعها، االرضااااااية والفضااااااائية، وه  تتبا وتناصاااااار  فهي بذلا تسااااااهم في الحد من

 Energy Starاالساااااتراتيجيات أو جماعات التءضاااااير، وه  تابعه لبرنامج نجوم الطاقة 

programs 

http://us/about/responsibility/environment/hybridelectricvehicle.html?link=4
http://us/about/responsibility/environment/recycling.html?link=4
http://us/about/responsibility/environment/emissions.html?link=4
http://us/about/responsibility/environment/noise.html?link=4
http://us/about/responsibility/environment/greenhousegases.html?link=4
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 في هذا القطاع 4وقد منحتها مؤسسة كالفرت تقدير 

 الوظيفية: فء الممارسات

للشااااركة سااااجل حافل ف  مجال المحافظة عل  أمن موظفيها، وحققت ترشاااايحا كمقر جيد للعمل 

 outreachبرامج عدة تدعم من ءاللها التراحم والتواصاااال  ولديهاعل  مدى أكثر من عام، 

efforts, affinity groups،  وتشجا برامج التدريب، كما إن الشركة واجهت العديد من

يز طيلة ساانوات من العمل، وتطبيق نظام إدارى صااارم ف  الشااركة مشااجا جدا من قضااايا التمي

 قبل مجلس إدارة الشركة.

 في هذا القطاع 3وقد منحتها مؤسسة كالفرت تقدير 

 فء الممارسات التجارية: 

ءالقيات المهنة، فللشركة نظام يتم من ألللشركة إدارة حاسمة عل  كافة شركاتها التابعة لالمتثال 

 .مدير 13له ترشيم وإنتءاب المدراء التنفيذيين من قبل حامل  االسهم وعددهم ءال

الشاااااااركة ترفض نقل الحيوانات الحية عبر وساااااااائلها، ما عدا لحدائق الحيوان، أو الءيول وفق 

  .ظروم ءاصة

ويذكر في هذا الصدد أن مؤلم هذا الكتاب كان قد إشترى سهما في أحد مشاريا شركة الفنادق 

، ما جعل الشااركة وبصاافة ساانوية تبعث له ولجميا المساااهمين بمن يررب ية "ماريوت"االمريك

 الشركة. إدارةبالترشم لمجالس 

 في هذا القطاع 5وقد منحتها مؤسسة كالفرت تقدير 

 فء مجال حقوق االنسان: 

ف  مكافحة االرهاب، بالررم من عدم وجود  FBIفه  تدعم كافة حقوق االنسااان، ومتعاونة ما 

 آسااايوية  يؤكد هذه المزاعم، كما إن الشاااركة وقعت مبادئ عدم التمميز الدين ، وتبرعت لدولما 

 .أفغانستان والهندك

 في هذا القطاع 4وقد منحتها مؤسسة كالفرت تقدير 
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 شركة سيسكو : تاسعا

 

    

 ين القديم والجديدالشعار

 

 نظرة عامة عل  الشركة :

، ومنتجاتها تتنوع والمجال االلكترونيجال شبكات االنترنت سيسكو سيستيم شركة عالمية ف  م

 "  routers لتشمل "راوترز

 

 1987جهاز راوتر 

 

" الت  تسااتءدم للربط فيما بين الشاابكات، ومنتجات ذات عالقة بالهواتم switchesوالمفاتيم 

ة، واالنظمة الءلوية لنقل المعلومات الرقمية واالصوات عبر الشبكات، وشبكات االليام الضوئي

ية للشااااااابكات، ف    34.000ودليها بليون $  24.8كانت مبيعات الشاااااااركة  2004االمن

 موظم.
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 مسار االنجازات التاريخ

1984  
 

سيب،  • من جامعة  Len Bosack and Sandy Lernerعلماء الحوا
 Sanسااااتانفورد أسااااسااااا ساااايكو ساااايسااااتيمز، وجاء إساااام الشااااركة من 

Francisco, gateway to the Pacific Rim. 

البداية كانت بتنمية الءبرات ف  مجال إيجاد وصاااااااالت فيما بين أجهزة  •
 وأنظمة مءتلفة من الحواسيب.

فقد تمكن العالمان بالربط فيما بين أجهزة حواساايب مبنيان ف  مبان  تابعة  •
 routersلجامعة ستانفورد من ءالل جسور ثم من ءالل 

ية منفصررررلة القدرة على التفاهم كانا العالمان يهدفان لجعل شرررربكات حاسرررروب •

المشترك فى نقل البيانات والمعلومات، ومن أجل التوصل الى هذا االنجاز 

كان البد من التوصررررررل الى نظام قادر على التفاهم مع بروتوكول أى نظام 

غريب  آخر، والعمل بالتالى على الخروج بنظام يمكن المسررررررتخدمين من 

 routerام  خالل مالتى بروتوكول، وعليه ولد نظ

( ، وتهيئة جماعات مهتمة DNS) Domainتم التأسررررريس لحقل أو ميدان  •

 بالموضوع لخلق الحوار فيما بينهم من أجل ذلك .

1985  
 

 ( تم شحنه .MEISأول نظام مطور ) •

 DOT EDUتم تدشينه إضافة الى   DOT COMأول نظام  •

 ( 1,962) 1985وكان عدد المستضافين فى هذا النظام فى أكتوبر  •

1986  
 

 أول موظف تم تعيينه  •

( IETFأصررررب  للشررررركة دور فاعل فى مجال هندسررررة شرررربكات االنترنت ) •

وهى شرررربكة دولية تجمع فيما بين مهندسررررى شرررربكات الكمبيوتر، مكونه من 

  http://www.ietf.org)مصممين، باحثين، مشغلين، باعة( 

ى التواصل الشبكى فيما بين الشبكات باالعالن عن غيرت سيسكو بشكل كل •

 the AGS multi-protocol routerأو مخترعاتها 
 

1987  
 

 

" االمريكية mug أول شركة تطلق حملة ترويجية مستخدمة فيها أكواب ن •
 المعروفة.

حصرررل سررروق هذه الصرررناعة المصرررداقية والزخم مع القوة الدافعة بالمؤتمر  •

لذي تأسرررررريس  1978عقد فى مارس  ا يا، حيث تم ال كاليفورن فى مونترى 

 أنظمة الشركة ومنتجاتها   تلمكتب خاص للباعة الختبار قدرا

1989  
 

موظم وثالث منتجات تحقق الشاااااركة عوائد بمقدار  111من ءالل فقط  •
 مليون $ 27

أول بوابااة تتعاااماال من ءالل البريااد االلكترون  الءاااص تم تاادشاااااااينهااا،  •
  internet hostنترنت إستضافة عل  اال 80,000و

1990  
، برأس مال 1990فبراير  16طرحت الشاااااااركة لالكتتاب العام ف  نازداا ف   

 مليون $  224
 

1991  

 تم فتم أول مكتب لها ف  لندن  •

  91أول سهم يتم شطره ال  قسمين ف  مارس  •

http://www.ietf.org/
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  $بلغ رأس مال الشركة واحد بليون •

اللكترون  ثالث أدوات من البرمجياااات تم طرحهاااا للتصااااااافم ا •
browsing , transfer file security     

 

 فتم مقر لالبحاث ف  نورث كاروالينا  • 1995

العااديااد من االءتراعااات ف  تطوير أداء االنترناات وتشاااااااغياال البرامج  •
 الحاسوبية.

 

 الصين  –فتم فرع بكين  • 1996

 تدشين ءدمة اللغة الصينية  •

 االستحواذ عل  الشركات التالية:  •
1-   TGV Software, Inc  مزود المنتجات االمنية ف  التصفم 
2- • Stratacom, Inc   المتءصاااصاااة فrelay and ATM 

switches 
3- Telebit Corp’s MICA Technologies 
4- Nashoba Networks, Inc 
5- Granite Systems 
6- Netsys Technologies, Inc  المزود الدارة الشبكات 
7- Metaplex, Inc 

 serverالدايل أب، الملقم العائل   م: نظاالعديد من االءتراعات ف  مثل •
family  

 

1997  

مة شرائم ثالثة من المستهدفين   الشركات دتم تجزئة ءدمات الشركة لء •
 small/medium، الاامااتاااااجاار الصااااااااغاايااره enterpriseالااكااباارى 

business والءدمات التزويدية العامة ،service provider ) 

  500الظهور االول للشركة ضمن فورشن  •

 Networking Academyتدشين برنامج أكاديم  ف  مجال الشبكات  •
program  لطلبة الثانوية والكليات 

 Cisco Foundationالتأسااااااايس لمؤساااااااساااااااة سااااااايساااااااكو الءيرية  •
established 

 تم تعيينه  10,000الموظم رقم  •
 االستحواذات: 

1- Telesend, small 
business DSL products 

2- Skystone Systems 
Corp., high-speed 
SONET/SDH 
technology 

3- Global Internet 
Software Group 
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4- Ardent 
Communications 

5- Lightspeed 
International, Inc., 
voice products 
translation software 

 
التعاون فيما بين "إنتل وساااايسااااكو" فيما يءص االتصاااااالت عبر  •

 االنترنت 
  HTMLتطوير النسءة الرابعة من لغة  •
الحوار عبر ن عن مءترعات قادمة ءالل ساانتين ف  مجال االعال •

 الفيديو وإنترآكتم ت  ف  
مليون $ ف  تطوير االنترنااات ما  15تتعهاااد الشاااااااركاااة بمبلغ  •

 المتعلمين ورواد الحكومة 

دشاانت الشااركة حلول للتجارة االلكترونية والتبادل التجارى عبر الشاابكة  • 1998
 االنترنتية 
 االستحواذات:

a) Wheelgroup Corp., network security software 
b) Netspeed, Inc., DSL products 
c) CLASS Data Systems, policy based 

networking 
d) Summa Four, Inc 
e) American Internet Corp., IP address 

management and billing 
 

1999  

شااركة عالمية  25تعلن مجلة فورتشاان من أن ساايسااكو تعتبر من أفضاال  •
 اس العمل بها، والثامنه عالميا من حيث إعجاب الناس يررب الن

 بليون $  300وصل رأس المال ال   •

 مليون$  20االعالن عن إستراتيجية لالستثمار ف  الهند بقيمة  •

سااااااعدت سااااايساااااكو جهود االمم المتحدة بالمبادرة االنساااااانية الت  أطلقها  •
 الزعماء كلنتون وبلير ومانديال 

 االستحواذات: •
 

1. Sentient Networks, Inc., ATM CES gateway 
2. TransMedia Communications, Inc., media gateway 

product 
3. Cerent Corporation, optical transport technology 
4. Monterey Networks, Inc., optical transport 

technology 
5. Aironet Wireless Communications, Inc., developer 

of high speed wireless LAN products 
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 مارس ،  27$ االعل  واالثمن عالميا ف  82بلغ سعر السهم  • 2000

مليون $ ف  مجال التنمية التعليمية ف  الدول  3.5ساااهمت الشااركة بنحو  •
 النامية.

 دشنت موقعا مءصصا عن أءبار الشركة "مباشر" للتواصل ما العمالء. •

ركة معنية بالمضمون إستحوذت عل  العديد من الشركات ومن ضمنها ش •
SightPath, Inc., appliance for content delivery 

networks.  ،Arrowpoint Communications, Inc  ، 

 ,.IPmobile, Incوف  مجال تقنية وبرمجيات الهواتم الءلوية شركة  •
software for mobile wireless Internet  وتقنية التراسل ،

Active Voice, unified messaging technology  ـ 

 براءات إءتراع ف  مجال التواصل الالسلك  للهواتم الءلوية •

بثءتراع يمكنها من االنتقال  االنتقال تاريءيامكنت الصااااور المتحركة من  •
 عبر االنترنت 

 المزيد من براءات االءتراع  •
 

2001  

 Networkingبلغ عاادد مراكز أكاااديميااة الشااااااابكااات لاادى الشاااااااركااة  •
Academy locations: 8,000  

تم إءتيار سااااايساااااكو من قبل مؤساااااساااااة نوبل الءيرية، صااااااحبة الجائزة  •
المعروفة، كشاااريا معتمد ف  تواصااالها عبر االنترنت، لدعم متحم نوبل 

 the Nobel e-Museumكمؤسسة 

بالتعاون ما المؤساااساااات الءيرية تعلن الشاااركة عن برنامج " التواصااال  •
نشااااط المؤساااساااات  لدعم ”Network for Good"الشااابك  ال  االبد "
 رير الهادفة للربم. 

 االستحواذات: العديد من الشركات والعديد من االءتراعات  •

2002  
مليون $ لتقوية نظامها  1.8كلية الزنوج المتحدة إستلمت تمويال بمقدار 

 الشبك  عبر االنترنت 
سيسكو تحت رعاية الملكة رانيا ملكة االردن، لحث وتشجيا عمل المرأة ف  

 الردن والمواهب الشابه ا
 االعالن عن بعض برامج التبرع للمؤسسات الءيرية 

2004  

مليون$ للمؤساااساااات 770منحت منطقة ءليج ساااانفرانساااساااكو منحة بمبلغ  •
 رير الهادفة للربم.

 اإلعالن عن تطوير جهاز هاتم ءلوي يعمل باأللوان بصورة نقية  •

2005  

لتعليم الطلبااة  12االعالن عن برنااامج مءصاااااااص لطلبااة المرحلااة  •
واالساااااااااااتااااذه وتاااطاااويااار قاااادراتاااهااام فااا  ماااجاااااالت االناااتااارناااات 

CiscoSecureTM Wireless Solution 
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 عناصر االستدامة "البقاء":

 العناية بالبيئة: 

تقوم عل  مفهوم تصاااميم وساااياساااات ممتازة وممارساااات وأداء ف  المجال البيئ ،  ى الشاااركةلد

حياة المنتج قضاااية أسااااساااية، الممارساااات تتضااامن  يعتبر دورةحيث وإنتاج أنظمة المعلومات، 

تصاميم قادرة عل  تقليل الوقا السيئ للمنتج عل  البيئة، االستغالل الكفؤ للطاقة، تقليل الصرم 

عل  التغليم والتعليب، أو إعتماد سيسة التدوير للمواد،  صدر تقرير المواطنة السنوى للشركة 

بيئ ، كما إن أداء الشااركة ف  تحساان مسااتمر وكان فيه جزءا مءصااصااا لما ءصااص للجانب ال

حيال البيئة، وللشاااااااركة مكتبا "ءارجيا " تم التعاقد معه  للتدقيق ءصاااااااص للكشااااااام عن هذه 

 ISO 14001الممارسااااااات، كما إن الشااااااركة تحرص عل  إجازتها المسااااااتمره لشااااااهادة 

certification for its manufacturing facilities أماااا حياااال االنبعااااثااات ،

ارية فه  ف  تذبذب ءالل الساااااانوات الثالث الماضااااااية بين إرتفاع وإنءفاض، والشااااااركة الحر

ساااااهمت ف  زيادة االنبعاثات الكربونية نتيجة للنمو الذى تشااااهدة والناتج عن االسااااتهالا الكبير 

 .للطاقة، وللشركة لجنة ءصصت للنظر ف  إستهالكات الطاقة تلتق  شهريا من أجل ذلا

 نقاط من مؤسسة كالفرت عن هذا القطاع. 4تقدير  وقد حصلت الشركة عل 

 موقع العمل: 

ف  االدارة،  تعتبر الشاااركة رائده ف  مجال الممارساااات ف  بيئة العمل، فثمة برنامج أمن  مطبق

فالشاااركة تؤمن بالتنوع، فثمة إمرأه واحدة ضااامن فريق عمل من المدراء مكون من تساااا مدراء 

 تدعم الشاذين جنسيا. ، ويعيب عل  الشركة أنهاتنفيذيين

وف  المجال الصاااااااح ، فثمة برامج تدريبية وبرامج صاااااااحية، وتمنم الموظفين بيئة حاضااااااانة 

الطفالهم، ف  االهتمام والحضااااااانة، وررم مءصااااااصااااااة لالرضاااااااع الطبيع  لالطفال، وكل 

الموظفين لديهم كافة االمكانات الت  تتيم لهم التواصااااااال عبر التعليم من ءالل االنترنت، ولدى 

الشاااركة تشاااريعات حيال عمالة االطفال، العمل عنوة، حرية عدم االلتزام بالعضاااوية بالروابط، 

وأثناء عملية فصااااال لعض العمل، ءيرت  2002والشاااااركة ال تجبر موظفيها لتوجه معين، فف  

الشااااااركة فرصااااااة  العمال االنظمام ال  جماعة معترم فيها رير هادفة للبرح بمعاشااااااات أقل، 

 stockلموظفين من تلق  الرعاية الصاااااحية وءيار االحتفاظ بأساااااهم الشاااااركة رنامج مكن ابوال

options وقدرت الشاااااركة والكثر من عام حيال تعاملها ما االم العاملة، كمكان مفضااااال لهن ،

 للعمل.

 نقاط من مؤسسة كالفرت عن هذا القطاع. 5وقد حصلت الشركة عل  تقدير 

 : Business Practicesالممارسات التجارية 

أساااسااات الشاااركة لبرنامج إحترام أءالقيات المهنة التجارية ، مكافئات المدراء التنفيذيين مرتبطة 

بقيمة السااهم، والبونص الساانوى ال يصاارم إال بناء عل  ما يتم تحقيقه من أرباح مسااتهدفة، وبما 
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له عالقة بما يحققه بعض المنافساون من حصاص ساوقية وأداء ال يفصام عنه، والشاركة ملتزمة 

نوعية رفيعه من المنتجات والءدمات، ولديها نظام يراقب االداء النوع  هذا، إضافة ال  إجتياز ب

عتمد عل  إساااااتيفاء عناصااااار التصاااااميم ، ي، واالجازة ألى منتج ISO 9001دورى اليساااااو 

التصاااانيا، الءدمة، والدعم المتالزم من قبل منتجاتها االءرى المتوفرة ف  الشاااابكة، إضااااافة ال  

لذى تتعرض له الشاااركة لتشااامل المهندساااين، والمصااانعين للشاااركة، وحماية المساااتهلا التدقيق ا

customer advocacy.  

 نقاط من مؤسسة كالفرت عن هذا القطاع. 3وقد حصلت الشركة عل  تقدير 

 حقوق االنسان: 

ف  مجال حقوق االنسااااااان والموظفين، وحقوق الموظفين  moderateمعتدل للشااااااركة ملم 

المحيطة بالموظم وباالءص بالموظفين ف  الدول النامية، وباالءص فيما يءص  معنية بالبيئة

آداب والبيئة، وإضااااطهاد الموظم ف  التعامل ما االجهزة االلكترونية، بما له عالقة بالصااااحة، 

 .تعليم وتوجيه الموظموءلق التعامل، 

 Onlineوالشاااااااركة عل  سااااااابيل المثال تدعم تقنيا لمنظمات الصاااااااحة العالمية من ءالل 

Health Academy،  كمبادرة مصاااممة من قبل الشاااركة لنشااار التعليم الصاااح  ف  الدول

 قضايا صحية تءص تلا الدول . النامية ف 

 نقاط من مؤسسة كالفرت عن هذا القطاع. 4وقد حصلت الشركة عل  تقدير 

 قالقات المجتمع: 

 Small-Businesفه  عل  ساااااابيل المثال تدعم وترع  المشاااااااريا التجارية الصااااااغيره  

Development (ICSBD) تطوير مهاراتهم ويشاااجا موظفي بربح  يكفل  ، بشاااكل ال

الشاااااااركة عل  التطوع بالمال والوقت والءبرة باالءص للمنطقة الت  يتواجد فيها المقر الرئيس 

 للشركة.

 نقاط من مؤسسة كالفرت عن هذا القطاع. 4وقد حصلت الشركة عل  تقدير 

 

 اء شركة سيسكو:مالحظاتنا عل  أد

االستحواذات سريعة ومتعدده سنويا، وهو ما يبقيها ف  الصداره، ومتربعة عل   -1
 عرش أنظمة المعلومات.

للشاااركة مسااااهمات مجتمعية منساااجمة ما دورها الصاااناع   دعم نظم التعليم،  -2
المدارس، الكليات، دعم المعاقين ببرامج مءصاااااااصاااااااه لهم، دعم أنظمة الدول 

 ياتها ال  االمام عبر شبكاتها المعلوماتية.النامية لدفا إقتصاد
 االهتمام بتقوية أواصر العالقة ما المجتمعات الت  تتواجد فيها مقار للشركة  -3
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دعم الشاااركة لمنظمات الشاااذوذ الجنساااي يعتبر تقطة ساااوداء في أداء الشاااركة،  -4
وبالررم من أن مؤسااااسااااة كالفرت تنتقد من يتاجر بالءمر والفوائد الربوية رير 

 لم تمس هذه الطائفة باالنتقاد أو االعتبار في ءفض التقدير لها.أنها 
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 شركة هيولت باكارد  :قاشرا

 

 نبذه مءتصرة: 

من أكبر شاااااركات تصااااانيا أجهزة الحواسااااايب وتكنولوجيا المعلومات ف  العالم، وتقدم ءدمات 

، الحواسااااايب الشاااااءصاااااية، بلغ عدد شااااااملة ومتكاملة من المنتجات االلكترونية، مثل الطابعات

 91.7بلغت  2006موظم، حجم أرباحها االجمالية عام  151,000 – 2004في عام الموظفين 

،  Dellبليون $ ، كما إنها تءطت  91.4الت  بلغت  IBMبليون $ وه  أعل  مقارنة بما حققته 

 %  3.5فه  إذن رقم واحد عالميا، كما إن حصتها العالمية تبلغ 

 

 رالشعا

 

 

 مسار االنجازات التاريخ

، 1934 عامبعد التخرج مباشررررة كمهندسرررين كهربائيين من جامعة سرررتافورد  • 1930

ذهب كل من نبل هيولت ن ون ديف باكارد ن فى عطله لمدة إسبوعين ومخيم 

كالورادو بل  ،وحداق فى جبال  ما بينهما،  يولت أكمل هما وطد العالقة في

وسرررررتافورد، بينما توظف ديف  MITامعة دراسرررررته للدراسرررررات العاليا فى ج

قررا االثنين العمررل معررا فى التجررارة وبرراكررارد فى شررررررركررة جنرال إلكترك، 

وتأسرسرت الشرركة فى االول من يناير من  ،بتشرجيع ودعم من أسراتذه الجامعة

  1939عام 

أديسرررون آفنيو،  367باكارد وزوجته لوسرررل أجرا فى الطابق االول شرررقة فى  • 1938

العمررل  ىكرراليفورنيررا، وأجر بررل هيولررت الكراج خلف المنزل وبرردأبررالو ألتو، 

$ كررراش ودرل  538سررررررويرررة فى دوام جزئى فى الكراج برأس مرررال يبلغ 

 ستعمل.م

 audioإستطاعا أن يطورا جهازا يتعامل مع الموجات الصوتية يدعى علميا  •

oscillator  ،يسرررررتخدم الختبار وقياس االجهزة الصررررروتية وtest sound 

equipment هذا االختراع أدى الى إختراع آخر هو ،harmonic wave 

analyzer  وسمى المنتج االول ،The HP Model 200A  
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 The HPوللعلم فإن شررررررركة والت دزنى قررت شررررررراء ثمان أجهزة من  •

Model 200A  فة الموجات، وفى دعم بار كا وقد إسررررررتخدمته دزنى الخت

سجيل، وأنظمة الصو سم  1940قدمته عام  الذيت، فى عرضها أجهزة الت بإ

Disney's innovative Fantasia 

وبلغت االرباح  hpشرركال فى هذا العام كال الشررريكين الشررركة وإعتمدا االسررم  • 1939

 عدد الموظفين إثنان.كان $ و 5369فى العام االول 

1940 •  

يجة طلب كان لنشررروب الحرب العالمية الثانية االثر االيجابى على الشرررركة نت •

ية، مكن  يد من التجهيزات االلكترون عد بال ها  يد قوات ية تزو الحكومة االمريك

 الشركة من بناء مقر خاص بها.

طورا هيولت وباكرد نظاما إداريا للشرررركة سرررمى فيما بعد االدارة باالهداف،  •

  األهداف.وجعل الموظف فى مرونه فى تأدية عمله بما يحقق 

ب المفتوحة بما يؤكد الثقه فى التعامل من قبل كما تبنت الشركة سياسة االبوا •

 .العمالء ويشجعهم فى حل مشاكلهم، فالمكاتب جميعها من غير أبواب

شررجعت الشررركة موظفيها بأن أشررركتهم بما تحققه الشررركة من أرباح فكافئت  •

$ فى عيد الكرسررررررماس، وتطور 5الموظفين فى العام االول ببون  مقداره 

ما بعد ليصررررررب    companywide profit-sharing plan (inالنظام في

1962). 

$ ، كان عدد 5أول تبرع للشرررررركة كان ألحدى المؤسرررررسرررررات الخيرية وقدره  •

 $ 34.396، واالرباح  3الموظفين 

 

حيث ديف  1947بل خدم الخدمة العسرررررركرية فى الجيا االمريكى حتى عام  • 1941

 توكل بإدارة الشركة .

 6بلغ عدد الموظفين  •
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 يحويقدم مربع،  10.000العمل فى بناء مسررراحة لمقر الشرررركة بمسررراحة  بدأ • 1942

مكتب ومعمل ومصررررررنع، وكان للمعمل مسرررررراحة مفتوحة يعمل بها الموظفين 

 وهو بداية فكرة العمل المفتوح للموظفين اليوم، كى يعينهم على تبادل االفكار 

 

 

 

 دخلت الشركة مجال المايكروويف  • 1943

م المعا التقاعدى لكافة الموظفين على أن ال تقل الخدمة عن تم إعتماد نظا • 1948

 خنس سنوات عمل فى الشركة.

 
من خالل إكتساب الخبره، والتعلم فى مجاالت التصنيع االلكترونى ، وعالقة  • الخمسينيات 

ما يدور بداخل الشررررركة على ما تحققه من نمو ، تم تنمية أسررررلوب خاص فى 

يد االهدا حد ية لت بأسررررررلوب االدارة وآل ما عرف  ، طرحت الشررررررركة hpف 

$ ، ومنحت الشركة فى غير  16، سعر السهم كان  1957لالكتتاب العام فى 

 سابقه من نوعها أسهما للموظفين .

 بدء مرحلة العالمية بفت  مصنع للشركة فى أوروبا )سويسرا(. •

 

كترونية إسررررتمرت الشررررركة بالنمو والدخول فى قطاعات الخدمات الطبية االل • الستينيات

 1966والتحليلية فى والية ماسررررررراتشرررررروتس، وطورت أول كمبيوتر لها فى 

(the HP 2116A), 

 فت  شركات لها فى آسيا )اليابان(ببدأت  •

 HWPتحت الرمز  1961أدرجت فى البورصة االمريكية فى  •

سنة، وحصلت على  3000تم إختراع ساعة دقيقة بنسبة خطأ واحد ثانية كل  •

 "flying clocks"تحت إسم تقدير وشهره عالمية 

مكنها لالمتداد  F&M Scientificاالستحواذ على شركة التحاليل الكيميائية  •

 لخدمة القطاعات الطبية فى مجاالت التحليل والقياس.
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H&P 

نظام مرن فى عمل الموظفين يعتمد على ظرف  1967إعتمدت الشررررركة فى  •

رفه أن يحردد يمكن للموظف وبنراء على ظ "flextime"الموظف وسررررررمى 

 الساعات اليومية للعمل طالما إستطاع أن يحقق االهداف .

علمي يتم برمجتهررا وفق كروت ممغنطرره، مررانحررة  حرراسرررررروبإختراع أول  •

المستخدمين القيام بعمليات رياضية معقده، أسرع عشر مرات من أى جهاز 

 كمبيوتر معروف .

افات االلكترونية فترة السبعينيات، إستمرت الشركة بسلسلة من االكتش • 1970

، HP-35واالختراعات، وبدأ إنتاج أول كالكيوليتر محمول باليد 

 
يتم إختراع جهررراز ليزر إنترفيروميتر القرررادر على قيررراس االبعررراد  71فى  •

 بالماليين أقل من االنا 

قضررررررى على إسررررررتخدام المسررررررطرة  1972فى  HP35وإختراع الكالكيوليتر  •

 الحسابية 

نكريكيت ن مزودة بوظائف  معصم تدعىة تم إبتكار أول ساع 77فى  •

 HP-01الكترونية حسابية ودالة على التواريخ 

 

 

الثمرررانيني

 ات 

فى الصررناعة الحاسرروبية  ياأسرراسرر االشررركة فى عقد الثمانينيات العب تأضررح •

وتصررررنيع االجهزة الطبية، دخلت الشررررركة سرررروق الطابعات بأسررررلوب ضررررخ 

يكون الكراج الررذى برردأ منرره  ، وطررابعررات اليزر، وقرر أنInk jetاالحبررار 

العمل كعالمة أرضررية تاريخية للشررركة فى والية كاليفونيا، وإحتفلت الشررركة 

 سنة على التأسيس، وإستمرت مسيرة االختراعات. 50بمرور 
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يا. وأول  • طان ظام للبريد االلكترونى للشررررررركة فى مقرها فى بري تم تطوير ن

 Desktop .1982 HP 9000جهاز مكتبى 

 

 

وظيفة، قادر على برمجة المواعيد  50ز محمول للجيب يعمل بأول جها •

كان بمثابة المسار االول للكمبيوتر المحمول. HP-75والعمليات الحسابية 

  HP-75 

التى سرررررريتم  Compaq Computer Corporationنكومرراك كمبيوتر ن  •

تأسرررسرررت فى هيوسرررتون تكسررراس، بدأت  Hpإندماجها بعد عشررررون عاما مع 

موظفين كانوا يعملون لصرررال  شرررركة تكسررراس  3ل من خالل الشرررركة بالعم

سترومنت كمدراء تنفيذيين، كان لهم فكرة تصنيع جهاز كمبيوتر قادر على  إن

 ، ونجحا فى ذلك.1982فى   IBMتشغيل برمجيات 

• Hp  تخترع أول جهاز كمبيوتر يعمل بلمس الشاشةHP-150  1983فى 

 

 1987اليفورنيرررا يسرررررررجرررل مقر الكراج كعالمرررة أرضررررررريرررة لواليرررة كررر •

         

 

التسرررعيني

 ات 
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إنتاج طابعات ملونة أحدثت قفزة نوعية فى صناعة الطابعات. •

  DeskJet 500C 

 Hp3000 HP Corporateتم إنترراج جهرراز حراسرررررروبى مين فريم  1992 •

Business Systems  أقرررل من االجهزة المتررراحرررة فى 90تبلغ تكلفتررره %

 السوق.

 ,HP OmniBook 300مرررحرررمرررول  ترررم إنرررتررراج أول كرررمررربررريررروترررر1993 •

"superportable" personal computer 

 تم إنتاج أول كمبيوتر محمول من قبل شركة كومباك  •

• Telecommuting policies are formalized  جعلت الشرررررركة االولى

عررالميررا فى تطبيق نظررام إدارة المكرراتررب خررارج نطرراق موقع العمررل من قبررل 

لموظفين ، وقلل الوقت المسررتغل لالنجاز الموظفين ما أدى الى زيادة رضررى ا

 ، وزاد من مرونة العمل ، وقلل من ضغوطات العمل.

 مليون قطعة ليزر كارتريج  30تم إعادة تدوير  •

عقدددد القر  

الدددددددواحدددددددد 

 والعشرو 

2000-

2006    

  2000يناير  12توفى بل هولت فى  •

ولة د 162أصررررربحت الشرررررركة تقدم خدماتها الكثر من واحد بليون عميل فى  •

   حول العالم.

 تم فت  مختبر لها فى الصين  2005فى  •

• HP revenue: $91.6 billion. HP employees: 156,000 

ب   • ليصررررررر بورصرررررررررة  ل فى ا تعرررامرررل الشرررررررركرررة  ير رمز  ي غ ت  HPQتم 

 

 

 المسؤولية االجتماقية للشركة:

 تجاه البيئة:
مج الصاااحة والساااالمة والبيئة فمن ءالل برنامج إعادة التدوير الجهزة الكمبيوتر، وإلتزامها ببرا

Environment, Health, and Safety (EHS)   وتقليص االعتماد الكل  عل ،

الطاقة والكفائة ف  إساااتءدامها، ومشااااركتها بالبرامج التطوعية وبرنامج إنرج  ساااتار وبرنامج 

ا إن تقليص االنبعاثات الحرارية، تعمل الشاااااااركة جاهدة لتأكيد دور فاعل وإيجاب  ف  ذلا، كم

 أءرى كشركات مسؤوله ومشاركة ف  صندوق ءصص لذلا. 15الشركة تم ذكر إسمها ضمن 

 نقاط وفق معيار مؤسسة كالفرت. 5حصلت الشركة عل  معدل 
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 مكان العمل: 

للشااركة سااياسااات واضااحة وبرامج ءصااصاات للسااالمة، كما إنها تفرض معايير معينة تلتزم بها 

ل عادل ما موظفيها، وعالقة الموظفين، والتعامل العادل الشااااركات المتعاقد معها وتفترض تعام

ما كال الجنسين، وللشركة برامج ءصصت لذوى قرابة الموظفين وللسكان المحليين المحيطين 

بمقار الشركة، وال يوجد ثمة تمييز فيما بين االجناس كما إن الشركة تدعم برامج حقوق االنسان 

 العالمية وتشارا بها.

 نقاط وفق معيار مؤسسة كالفرت. 5ل  معدل حصلت الشركة ع 

 ممارسات المهنة التجارية: 

ثمة مجال للتحساااين ف  هذا المجال، وهناا إمرأتين من أصااال عشااار مدراء ف  البورد، رير أن 

الشااااااركة وجهت لها تهمة بيا أنظمة طباعية رير ملتزمة بالضااااااوابط التجارية المعروفة، حيث 

  .التحقيقاتتعاملت وتعاونت الشركة ما هذه 

 نقاط وفق معيار مؤسسة كالفرت. 3حصلت الشركة عل  معدل 

 حقوق االنسان:

 لديها سجل متعاون ما منظمات حقوق االنسان واالمم المتحدة.

 نقاط وفق معيار مؤسسة كالفرت. 5حصلت الشركة عل  معدل 

 قالقات المجتمع المحيط:

اريا المرأه، كما تدعم مشااااريا التطوع تدعم الشاااركة المشااااريا التجارية الصاااغيرة، وتدعم مشااا

 برعتعل  ساااااابيل المثال ت 2004والبذل للمؤسااااااسااااااات الءيرية، وبرامج المعاقين، وف  عام 

مليون$ لدعم برامج التعليم ف  المؤسااااسااااات الداعمة للطلبة والمدرسااااين ف  61الشااااركة بمبلغ 

ومواردها الربحية لدعم ما يتطلا كما تذلل الشاااركة قدراتها الفنية والتكنولوجية وعالقاتها ، العالم

 عل  سبيل المثال برنامج الشركة رط  ما يل : 2006اليه المجتمعات من مصالم، فف  عام 

التعليم : مسااااعدة المتعلمين من الطلبة واالسااااتذه لتحساااين قدراتهم التعليمية وتطويا التكنولوجيا 
 الجامعة لدعم العملية التعليمة من مرحلة رياض االطفال ال  مرحلة 
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المجتما: من ءالل تنمية إقتصااااااديات المجتمعات، ومسااااااعدة المؤساااااساااااات رير الهادفة للربم 
وتؤمن الشااااااركة من أن تعاونها ما الحكومات  ،وتشااااااجيعها السااااااتءدام التكنولوجيا لرفا أدائها

والمنظمات والشاااااركاء  المسااااااهمين، العمالء ، ...( سااااايكون لذلا أثره االيجاب  عل  سااااامعة 
الشااااااركة، ويضاااااامن عمالء المسااااااتقبل ءالل الساااااانوات الءمس االول  تمت المساااااااهمة بمبلغ 

مليون $ ف  مجاالت التعليم والمحتوى االلكترون ، وتحرص الشاااااااركة عل  قياس عوائد 277
 theمسااااااهماتها المجتمعية عل  االساااااتثمارات، فف  قارة آسااااايا  فقد إشاااااتركت الشاااااركة ف  

London Benchmarking Group (LBG) .لتساعدها ف  قياس عوائد ذلا ف  اليابان 

التنمية االقتصااااااادية وباالءص  هي: تثالثة مجاالالهتمام االول ينصااااااب عل  افثن  2007ف  

للشااااركات الصااااغيرة، التعليم والبيئة، وهذا من شااااأنه أن يوطد عالقة الشااااركة بشاااارائم الطلبة 

  .والمدارس والجامعات، والشركات الصغيره

 :  2006ض النماذج للمساهمات المجتمعية دوليا ف  فيما يل  بع

 ف  االمريكتين : -1
 

مؤسااااسااااة رير هافة للربم ف  الواليات المتحدة وبورتوريكو بأجهزة  104لعدد  منحت الشااااركة

$ وتدريب عل  تدشااين الشاابكة الالساالكية،  17.000هواتم ءلوية ومعدات الساالكية بما يوازى 

من التعرم  hpات رير الربحية لمجتمعاتهم، مكن شاااركة بما يعزز ءدمات أوفر لتلا المؤساااسااا

 عن قرب الحتياجات هذه المؤسسات وإحتياجات مجتمعاتهم.

يمكن تدريب الطلبة والمتدربين أثناء الءدمة والمعاقين عل  إستءدام التكنولوجيا إضافة ال  دعم 

 شءص هناا. 6000وهي معدة لءدمة أكثر من 
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 Youth Business China (YBC)برعت الشركة ل منطقة آسيا واليابان: فقد ت -2

قديم المهارات الالزمة للمقاولين والملتزمين بالعمل ما تلا  ها لت لمراكز تدريب
  .المؤسسة

أوروبا والشرق االوسط وأفريقيا: تشجيا الشركات والمؤسسات وتدريبها عل   -3
لشااركة دشاانت ا 2005إسااتءدامات التكنولوجيا، ودعم إقتصااادياتها المحلية، ف  

 the Micro-Enterprise Acceleration Program (MAP) toبرنامج 
build a business 

وقد حقق البرنامج أهدافه  البرنامج المعد النجاز اعمال تجارية باسااااااااليب ذكية،
 .2006ف  

كما تم تدشين برامج مماثلة فى الشرق االوسط وأوروبا وتم االعالن عن جوائز 

عايير المتمحورة حول متلك القارات لالمتثال بال خصصت لتشجيع الشركات فى

المسؤولية االجتماعية واالداء والتوازن التمويلى ودعم المشاريع البيئية، ومنحت 

أسرررررتونيا جائزة عن تمكنها من صرررررناعة أبواك من مواد معادة التدوير تسرررررتخدم 

  كمواد كرتونية لفاكهة البرتقال.

حضرررار تيج دعم ثقافة البيئة ورفع االسررركما إن الشرررركة أعلنت عن برنامج لترو

  .الخاص بها فيما بين الشباب عالميا

مليون $ لرردعم التعليم واالقتصرررررررراد فى  5وأعلنررت عن دعم مررالى بررأكثر من 

 هيوستون العظمى .

سيب، مع أبل ودل بما يدع  مودعمت برامج التدوير فيما بين شركات إنتاج الحوا

 االستدامة.

 نقاط وفق معيار مؤسسة كالفرت. 5حصلت الشركة عل  معدل 

 ما يلي بعض حملتين اعالنتيتين للشركة:

 

 اعالن يعزز العتماد أءالقيات التعامل ما الحكومة
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 اعالن يعزز مسؤولية الشركة المجتمعية 

 

 اعالن يعزز للريادة االلكترونية للشركة 

 

 اعالن يعزز للريادة االلكترونية للشركة 
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 ة االلكترونية للشركة اعالن يعزز للرياد
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 شركة مايكروسوفت: حادي قشر

 

 

 نبذه قامة قن الشركة:

 102موظم ف   76.000ات ف  مجال تكنولوجيا المعلومات، ما يشركة أميركية متعددة الجنس

بليون$، تصااااانا وتطور وتمنم رءص  44.28ومبيعات سااااانوية تصااااال ال   ،دولة حول العالم

اسااعة من منتجات البرامج الحاسااوبية، مقرها ف  ريدموند واشاانطن، وأفضاال وتدعم مجموعة و

، ومايكروساااااااوفت أوفيس، Microsoft Windows operating systemمنتجاتها المباعة 

% كما تشير 90وه  مدرجة ضمن أجهزة الحواسيب ف  االسواق العالمية، وحصة سوقية تقدر 

نات ف   يا عام 90لمنتجات االوفس، و  2003الب ، 2006% لمنتجات مايكروساااااااوفت وندوز ل

ات الشركة تتنوع لتشمل برمجيات دءلت الشركة مؤءرا ف  مجال صناعة العاب الفيديو، وءدم

 الحاسوبية، أدوات مساعدة ومطورة لعمليات التشغيل، وءدمات االنترنت.

 

 

 بيل ريت             

 

 

 مسار االنجازات التاريخ

ن مقاولين، بل أصبحوا أنج  من غيرهم، كانوا مجرد أشخاص وأصب  الموهوب 1975

 ونيرية.متحمسون تشاركوا معا فى مغامره أخرجت ملي

 كأول أجهزة حاسوبية مصغره تطرح بأسلوب تجارى وفق موديالت.

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Microsoft_logo.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Bill_Gates_2004_cr.jpg
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تات من االنظمة  حاولون جمع شرررررر كانوا ي ما الموهوبين فى أرجاء أميركا  بين

 MITS (Microااللكترونية المتواجدة فى المحال التجارية وتوصلوا عبر 
Instrumentation and Telemetry Systems)  فررررى ،

يده من االجيال المتطلعة بما فيهم بل غيت أدركوا أن ، لمنظومة جد 1975

ستعتمد بال مجال للجدال على برامج حاسوبية  أنتجوا أول ، فصناعة المستقبل 

   PCحاسوب شخصى 

 

1978-

1985 

 

 ، غيتس األول من الشمال1978 -المؤسسون

تدشررررررين  عد  يد  Altair 8800ب جد ظام ال ، أصررررررب  غيتس مخترع الن

microcomputer, Micro Instrumentation and Telemetry 

Systems (MITS)   ،كتطبيق مباشررر للغة حاسرروبية تدعى نبيسرركن ،

امعة ، غادر غيتس ج Altair BASICتعتمده ليصب   Altairما جعل 

، وأسس نلمايكروسوفت  MITS، مقر شركة هارفارد الى نيومكسيكو 

، 1978ن هناك، وأول مكتب دولى للشركة أسس فى اليابان فى نوفمبر 

ومن اليابان الى مقر جديد فى واشرررنطن، إنتظم السررريد سرررتيف بالمر الى 

 للشركة .   CEOأصب   م، ومن ث1980الشركة فى 

لى إنشرررراء نظام تشررررغيلى لحاسرررروب غيتس للعمل ع IBMكلفت شررررركة 

لم تفل  فى ذلك الوقت الخذ ترخي  بنظام تنوى إسررررررتصررررررناعه، حيث 

، ومن أجل هذه Digital Researchمن شررركة   CPMمنتشررر يدعى 

  CPM الصفقة إشترت نمايكروسوفت ن برنامج

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Altair_8800
http://en.wikipedia.org/wiki/Microcomputer
http://en.wikipedia.org/wiki/Micro_Instrumentation_and_Telemetry_Systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Micro_Instrumentation_and_Telemetry_Systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Altair_BASIC
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Research
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1985–
1995  

 

 إستصدرت نمايكروسوفتن النسخة االولى من نوندوزن  85فى نوفمبر 

  IPOالعام فى مارس أدرجت أسهم الشركة لالكتتاب 

 

 
 اليافطة الرئيسية للشركة

 

أطلقت الشررررررركة برنامج نمايكروسرررررروفت أوفس ن المتعدد الوظائف  89فى 

 سل ن والحاوى على برامج عدة فى مثل نوورد ، وأك

 ن  3.0أطلقت نوندوز  1990

ن بهيئة جديده ، أكثر من مليون نسخة بيعت 95أطلقت الشركة نوندوز  95فى 

 فى االيام االربع االولى من االعالن .

 بعدها أطلقت الشركة نويب براوزر ، إنترنت إكسبلورر ن 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Windows_logo.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Microsoft_sign_closeup.jpg
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1995–
2005 

 

بكات ، بدأت تمتد منتجات الشررررررركة الى ننتووركنغ ن نشرررررر 90فى منتصررررررف 

 ،  AOLن ، كمنافس مباشر ل MSNن 95التشغيل ن ، وأطلقت فى 

السررررتصرررردار محطة إخبارية معتمده   NBCدخلت فى عقد تجارى مع  1996

 ،  MSNBCعلى الكيبل 

Mac OS الذى يعمل على نظامى  Internet Explorer 4.0تم إطالق  97

and Windows  شركة فى مجال التصف   Netscape، ما جعلها تتقدم على 

الشرررربكى ، ما جعل شررررركة نتسرررركيب ترفع قضررررية على مايكروسرررروفت خرقها 

 وررن من ننظام الوندوزن ل، وتطلب فصل ناالكسب94إلتفاقية أبرمت معها فى 

  ows XPWindتم إطالق نظام 

مقاضرراة الشررركة من قبل الدولة بسرربب االحتكار، وطلب من الشررركة أن  2000

  2001تتجزء الى شركتين، وحل االشكال فى 

، جهاز Xbox، وكذلك 2001المطور فى  Windows XPتم إطالق نظام 

على قطاع  تااللعاب الذى حقق للشررررررركة باليين الدوالرات، والذى إسررررررتحوذ

 االلعاب االلكترونية فيه لسنوات طوال شركتى سونى وننتندو، 

م دوجهت قضية خرق غير قانونية للشركة من قبل االتحاد االوروبى لع 2004

 لنظام وندوز المباع للنسخة االوروبية.إحتواء ميديا بليير 

 

 

 
,.Xbox 360The  

 

2005 

 

 

 

  Microsoft Office 2007، مع  2007فى   Windows Vistaتم إطالق 

http://en.wikipedia.org/wiki/MSNBC
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer_4.0
http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://en.wikipedia.org/wiki/Netscape
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://en.wikipedia.org/wiki/Xbox
http://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2007
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Xbox_360.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Xbox_360.png
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 البيئة ضمن مقر شركة مايكروسوفت

 

عرفت دوما مايكروساااااوفت بثهتمامها بالثقافة والبيئة الداءلية للشاااااركة، فالوقت المديد ما المال 

قان لتعزيز هذه البي ية، كما تحرص عل  تدريب طالب الجاينف لداءل رير المتءرجين  اتعمئة ا

ك  يصاابحوا فيما بيعد رافدا للشااركة، مساااهمات موظف  الشااركة المجتمعية والتطوعية ناهزت 

بليون $ من رير بل ريتس، للمنظمات رير الهادفة للربم، جاعال من ذلا الشااااركة االعل   2.5

 عالميا ف  التطوع مقابل كل موظم.

 المسئولية االجتماقية: 

بالررم من أن مبادئ الشاااااااركة التشاااااااير ال  دور ف  المجال البيئ ، رير أن  البيئة المحيطة:

، والشاااركة تعمل عل  toxic emissionsالشاااركة لم تساااجل ءرقا ف  االنبعاثات السااامية 
وأساااااااالا طن من المواد  الزجاج، االلمنيوم، البالساااااااتيا، الورق،  24إعادة تدوير ما مقداره 

 النحاس( كل يوم. 
كما إن الشاااااركة تؤكد عل  أهمية توفير الطاقة والعمل عل  تجهيز مبانيها بما يؤكد هذا التوفير، 

، Green Building لذا لديها شااهادات تؤكد بأن مبانيها تقا ضاامن نطاق المبان  الءضااراء
  برامج ف  أقراص والشاااركة توفر ف  االساااتءدامات الورقية فتجعل االرشاااادات التشاااغيلية عل

 مضغوطه أو يتم سحبها من مواقا محدده من عل  الشبكة 
 

 عن مؤشر كالفرت  4حصلت الشركة عل  تقدير 

 موقا العمل: 
% من القوى العاملة للشااركة، وثمة إمرتان ف  الجهاز االدارى التنفيذى، 25تتبوء االناث نساابة 

آمن بالررم من ضااعم النظام االمن  للشااركة سااجل و% من االقليات العرقية، 25وهناا نساابة 

 .جيدهبعالقة الموظفين باالدارة العليا  ويتمتاوظوابطه ف  لوائم الشركة، 

 عن مؤشر كالفرت  4حصلت الشركة عل  تقدير 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Microsoft_RedWest_Landscaping.JPG
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 ممارسات الشركة:
النظام الشاابك  للشااركة معرض للءرق من قبل الهاكرز والفيروسااات، وقضااايا ذات عالقة بأمن 

أنشأت الشركة مبادرة تدعم الثقة بمنتجاتها وتحسين أدائها االمن ، وعقدت  2002الشبكات، ف  

الشركة مجموعة من السيمنارات والبرامج التدريبية ما شركائها بهذا الءصوص، دفعت الشركة 

ف  العديد من دول  2001االحتياجات الءاصااة ف   يذو ولتدريب أكثر من واحد بليون $ كاش 

 .العالم والمدارس أيضا

 عن مؤشر كالفرت  4حصلت الشركة عل  تقدير 

 حقوق االنسان:
اليعتبر العنم أمرا معهودا تاريءيا ف  صاااناعة البرمجيات، رير أن الشاااركة ومن ءالل وكالء 

ما موظفيهم، وعادم توظيم االطفاال، أو  الساااااااويالتوزيا قادمات وتاأكاد عل  أهمياة التعاامال 

 .ممارسة االطهاد أو التمييز ما العمال

تهام مايكروساااااااوفت ف  تعاونها ما الحكومة الصاااااااينية ف  دعمها لبرامج تبيم الرقابة عل  تم إ

 MSNالمستءدمين، وإعترفت الشركة بأنها تمارس ذلا ف  الصين وبالتحديد لمستءدم  ءدمة 

الت  تراقب من ءاللها كلمات تمس الديموقراطية وحقوق االنسااان تلا الت  تنشاار ف  الصااحافة 

 امة. االنترنتية الع

 عن مؤشر كالفرت  4حصلت الشركة عل  تقدير 

 قالقات المجتمع:
لدى الشاااااركة عالقات ممتازة ما المجتما المحيط، فالشاااااركة توفر وظائم بمساااااتوى رفيا ف  

تدريبية، وتؤكد المعلومات أن الموظفين يحصاااالون  ا، وفرصااااالمثال(االداء  الطلبة عل  ساااابيل 

  .اعة الكمبيوترعل  رواتب أعل  من منافسيها ضمن صن

مليون  $445سااااجل مساااااهمات مجتمعية مالية بمقدار  2005الحساااااب الءتام  للشااااركة لعام 

  ت.وءدمات ف  هيئة تبرعا

قضاااااااايا التكنولوجيا الحديثه، وتمنم المنم بتعمل الشاااااااركة جاهدة لتعليم المجتمعات المحيطة 

  .م وتحقيق أهدافهاالدراسية للراربين، وتتعاون ما المنظمات رير الحكومية ف  دع

وتدعم الشركة تلا البرامج المعنية بالتوصل ال  المجرمين من أجل تسهيل مهام الجهات العاملة 

 ف  القضاء عليها.

تعاونت الشااااركة ما  االمم المتحدة والصااااليب االحمر لتهيئة الءدمات المناساااابة للمهجرين، ف  

مركز منتشره حول  300د من أصل سانت بتسبيرا روسيا ، وفتم مركز تعليم  لهم وه  واح

دولة حول العالم  ك  تساااتفيد منها المجتمعات ف   45أوروبا والشااارق االوساااط  والمنتشااارة ف  

 مليون مهجر عالميا. 20التعليم والتدريب لءمة 

 عن مؤشر كالفرت  5حصلت الشركة عل  تقدير   
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 يونايتد بارسل سيرفيس شركة شحن جوى قشر: ثاني

 

 

United Parcel Service. 

 

 نبذه عن الشركة:

مليون طرد 13دولة، تنقل أكثر من  200 حواليه  أكبر شاااااااركة شاااااااحن للطرود ف  العالم، تعمل ف  

  .ورسائل كل يوم عمل

 مسار إنجازات الشركة  التاريخ

سىن مبلغ  1907 ستلف نجم كا شركة 100ي سيس   American$ من صديق لتأ

Messenger Company  فى سياتل 

 
المؤسس نجم كاسىن يقدم الفكرة الرائده فى الشحن من خالل جمع المضابط  1913

 .البريدية فى سيارة شحن واحدة مخصصة لجهة بعينها

 Unitedالشركة تمدد خدماتها الوكالند كاليفورنيا مستخدمة إسم جديد هو  1919

Parcel Service. 

باالحزمة لتوصرررريل الطرود يتم بناء أول نسررررورتر ميكانيكى ن ونظام للتفريغ  1924

 فى لوس آنجلس كاليفورنيا.

 تبدأ الشركة بأول خدمة توصيل سريع من خالل الشحن الجوى. 1929

ثالث شرررركات لبيع التجزئة تحول خدمات التوصررريل لمنتجاتها للشرررركة وتبدأ  1930

 الشركة بتوسعه خدماتها شرقا وغربا. 

دن الرئيسررررررية فيما بين الشرررررررق مع يومين عمل لربط الم UPS Airوالدة  1953

 والغرب االمريكى.

برردأ برنررامج المسررررررؤوليررة المجتمعيررة من خالل تقررديم خرردمرراترره عبر مرردرائهررا  1968

 التنفيذيين والخدمات التطوعية للمجتمعات المحيطة على مدى أربع أسابيع.

 أالولى من نوعها فى نطاق الواليات المتحدة وكندا أونتاريو 1975
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 لمانيا الغربية ألمات محلية فى التوصيل خد بدأ 1976

 خدمة توصيل اليوم التالى بدأت  1982

 بدأ تشغيل أول شحنة بريد بواسطة نأير كونتينانتال ن بين أميركا وأوروبا 1985

 دولة فى العالم  41دشنت طيرانها الخاص، وخدمة التوصيل  1988

شركات  8تحوذت على عدد دولة، وإس 180توسيع خدمات الشركة الكثر من  1989

 للتوصيل أوروبية.

 صباحا كخدمة مضمونة الوصل فى اليوم التالى. 10:30إعتماد  1990

بليون  6بليون من أصرررررررل  4دولة وتتعامل مع  200تقدم خدماتها الكثر من  1991

 إنسان فى العالم.

ولى بدء تشررغيل خدمة التوصررصرريل أيام العطل االسرربوعية بدأ من السرربت، واال 1993

 التى تعتمد التوقيع الكترونيا لمراقبة مراحل وصول الشحنة.

 UPS Logistics Groupالتأسيس لشركة الخدمات اللوجستية 

 تحصل الشركة على جائزة عن موقعها االلكترونى ذاتى التفاعل مع العمالء  1994

م الشررررررركة أول ضررررررمان اليصررررررال الطرود فى نفس اليوم تحت مسررررررمى تقد 1995

"next-flight-out" service 

 تسم  الشركة لموظفيها شراء أسهم الشركة.

وطرحت محفظة من المنتجات  UPS Capital Corpشررررركة شرررركلت ال 1998

 الخدمية.

، حيث سررررجلت البورصررررة تاريخيا فى 10أصرررربحت شررررركة عامة فى نوفمبر  1999

 نيويورك االعلى فى شراء االسهم.

ا تقدمه من خدمات تسررررررعد العمالء، حققت الشررررررركة تقدير يؤكد التزامها بم

 .Earn and Learnودشنت بناء على ذلك برنامج نتعلم وحصل 

تم تبنى رخصرررة تمكن الشرررركة من تقديم خدماتها التجارية عالميا وتمكنها من 

 االمتداد الرأسى.

مليون  6.5إحراز تقدم كبير بوصول الشركة الى معدل يومى للشحن يقدر ب  2000

 طلب باليوم.

 أميركا وأوروبا والشرق االوسط وآسيا.ادة رحالت الطيران فيما بين زي

االكبر على  Challenge Air Cargoاالسررتحواذ على شررركة الشررحن 

 نطاق أميركا االتينية فى ذاك الوقت.

سعينيات، مستحوذه على  شركة كأفضل عشر شركات فى الت سم ال تم إعالن إ

 عالمة تجارية. 300الترتيب السادس مقابل 

من شأنها  First International Bancorpاالستحواذ على شركة  2001

 أن تزيد قدرات الشركة االم فى عملياتها البريدية.

إعتماد إسررتراتيجية اليصررال البريد من خالل نظام هجين ومسرربق تحديد النوع 

 للعمالء 

العالمية  Mail Boxes Etcاالسررررررتحواذ على شررررررركة صررررررناديق البريد 

 واصل الحر مع االفراد.االنتشار للت

لدعم خدماتها العالمية  Fritz Companies Incاالستحواذ على شركة 

 الخاصة بإالسترجاع.

 النجاح بحقوق الطيران مباشرة للصين على مدى ست أيام فى االسبوع

والية  48خدمة مضمونة االيصال ومضمونة إسترجاع المبلغ لعدد تقديم  2002

 أمريكية.
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لضمان سرعة الخدمة داخل  Intra-Asia networkتدشين خدمة 

 وخارج قارة آسيا 

إعتماد حلول متكاملة لسررررررلسررررررلة تزويد ودعم تجمع المبيعات والتسررررررويق 

 والتمويل والتكنولوجيا الالزمة للفروع والشركات التابعة.

إعتماد تكنولوجيا متطورة لتسررررررريع خدمات الشررررررركة فى الواليات المتحدة  2003

 االمريكية 

جديده للشرررررركة عبر وسرررررائط االعالم المختلفة تعبر عن االنتشرررررار  صرررررورة

 والقدرات.

 بدء إختبار تشغيل السيارت على وقود الهايدروجين  2004

 إضافة القدرات الجوية لخدمات التوصيل 

 خدماتها فى اليابان أصبحت مملوكة بالكامل لها

 رات أيرباص السطولها، وعشر طائ 747طلبت النظمام طائرات بوينغ  2005

فى بريطانيا، وطورت  Lynx Express Ltdإستحوذت على شركة 

 خدماتها فى بولندا 

 DIAD computer to U.S. driversبدأتفعيل الجيل الرابع من 

 االسطول االخضر  Green Fleet ”حملةتعلن الشركة عن حملتها ن 2006
يئة يعتمد خمسون من الشاحنات المجهزة بنظام حرق للوقود صديق مع الب

نظام كهربائى وسررررروائل بديلة للوقود التقليدى، وتلك الشررررراحنات تنظم الى 

أسرررررطول الشرررررركة وتعمل وفق نظام شررررراحنة متواجده ضرررررمن  20,000

مخفال لالنبعاثات الحرارية، وهذا يتفق مع ما خطط له من أهداف حيال 

تقلي  االنبعاثات الحرارية التى تخلفها عمليات التشررررررغيل فى الشررررررركة 

 %.45بنسبة و

ومن المتوقع أن ينخفال إسررررتغالل الوقود من جراء عمل تلك الشرررراحنات 

جالون من الوقود مقارنة بالشرررررراحنات العاملة  44,000الجديده بما يعادل 

طن  457سرررررريخفال مررا مقررداره  HYBRIDعلى ديزل، كمررا إن نظررام 

 مترى من غاز ثانى أكسيد الكربون المنبعثة سنويا فى الفضاء.

مليون مررايررل حول 100تكون القررافلررة قررد قطعررت  2006نيويو 13وفى 

با أربع  يا با وإ ها عادل السررررررفر الى فينوس من االرض ذ ما ي االرض أو 

 مليون ميل. 108مرات ونصف وهو ما يعاد 

 
طورت الشركة خدماتها االرضية، وقلصت وقت تسليم الطرود الكثر من 

 طرد فى اليوم  500,000

 ة بالشحن لشمال أميركا دشنت شبكة جديده للطيران خاص
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 الوقود سيارات ءضراء

 

 

 المنافسون

 االستدامة "البقا  " والمسؤولية االجتماقية:

 البيئة:

للشااركة سااجل حافل جيد ف  المجال البيئ  ، ولديها ممارسااات مشااهود لها ف  ذلا مثل الطاقة، وإسااتءدام 

الطاقة، االسااتهالا من قبل شاااحناتها بتزويدها  التغليم الءاص  للطرود، فلديها برنامجا لتقليص إسااتهالا

ومن ءالل تدريب الساااااائقين ف  ذلا، وإساااااتءدام سااااايارات "مهجنة "  GPSبطرق مءتصااااارة عبر نظام 

Hybrid  سااااايارة  1,800الكهربائية أو تلا الت  تقاد بطاقة الهايدروجين، فثساااااطولها المكون من أكثر من

% 100وتساااتءدم الشاااركة أظرفها من   ،ل، والكهرباء والبروبانتساااتءدم الغاز الطبيع  المساااال  ف  التنق

مواد معادة التدوير سواء من الفايبر أو الورق المعاد تدويره، ولدى الشركة شفافية وباالرقام متاحة للجميا 

تؤكد هذا المنح  الملتزم ما البيئة، ولدى الشاااركة نظام لقياس االنبعاثات الحرارية وحجمها من االسااااطيل 

ف  ذلا، كما إنها ملتزمة بااليساااو  2007ابعة لها وه  ملتزمة بأهدام ما يجب أن تصااال اليه وفق عام الت

ولديها إرشااااادات معينه تفرضااااها عل  مصااااانعها وموظفيها لاللتزام بها ف  مجاالت  فضااااالت المجارى 

تشااامل المقر الذى يشاااغل الساااامة أو المواد الكيميائية الناتجة عنها، وتمتد عناية الشاااركة للمجال البيئ  ك  

وقد أعلنت ف   ،قدم مربا ك  يتم تدشااااينه وفق المعايير البيئة ف  التصااااميم وف  البناء 623.000مساااااحة 

 ذلا جائزة لمن يمكنه أن يحقق ذلا بالكفائة الت  تفرضها مبادئ تقليص إستءدامات الطاقة.

 نقاط. 4وقد حققت في هذا القطاع وفق معيار كالفرت 

  مكان العمل:
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ضعيفة ف  مجال  ا، وسياسات رير أنه1995لالمن والسالمة قوى أسس ف   الدى الشركة برنامج
تشغيل العمال، ثمة بعض االضرابات عن العمل الت  قام بها بعض فروع الشركة رير أنها حلت ف  
بة ثلث  يات نسااااااا وقتها، وثمة إمرأه واحدة ف  المجلس التنفيذى المكون من عشااااااارون، وتمثل االقل

% من المناصب االدارية، وتمكنت الشركة من تقليص عدد الحوادث الت  27موظفين، كما يمثلون ال

، 2003-1999%، ءالل الفترة من 50يتعرض اليها العمال وكذا ساااااعات العمل الضااااائعة ال  
  .والشركة تقم ضد عمليات العنم والتمييز

 نقاط. 3وقد حققت في هذا القطاع وفق معيار كالفرت      

 مارسات العمل:م

للشركة سجل حافل بالممارسات االيجابية، كما أن ملكية االسهم من قبل الموظفين يساهم ف  االدارة 

يؤمن مجلس االدارة بالتنوع الجنسااا  والعرق  % من ملكية الشاااركة، 33المثل  للشاااركة حيث تبلغ 
أعضاء، للشركة  فالبورد يشتمل عل  ثالث نساء ورجل أمريك  من أصل أفريق ، من أصل عشرة
والشركة تربط منم دستور أو إلتزام مكتوب مبسط رير متعمق ف  لغته حيال التنوع العرق  لالدارة، 

المكافئات باالداء واالنجازية للتنفيذيين، ولدى الشاااااركة التزام ءلق  بالممارساااااات التجارية للشاااااركة 
أى تجاوزات أو ممارسااااات مءلة  تشااااجا الموظفين للكتابه ف  تقاريرهم عنووإحترام قوانين الغير، 

، وكان ترتيبها االعل  بين العمالء 9001تعراض مبادئ وأءالقيات الشااركة، للشااركة إجازة اليسااو
بما يشاااير ال  تقدير ورضااا  العمالء ف  كافة ءدماتها االرضاااية والمالحية االءرى عنها، وللشاااركة 

 نظام للسالمة سجل حادث واحد ما  كل مليون ميل.

 نقاط. 5ي هذا القطاع وفق معيار كالفرت وقد حققت ف

 

 

 

 حقوق االنسان:

سان ، وبالررم  شركة ف  كافة دول العالم فثنها تواجه بممارسات ومشاكل تءص التعامل االن حيث تعمل ال

من إنها التعمل ف  بورما رير أن الشااركة تضاامنت تشااريعاتها حفظ الحقوق ف  التعامل االنسااان  هناا ، 

ركة لديها دورات تدريبية ف  مجال االسعافات االولية والفحوصات الطبية لكافة العاملين وف  المكسيا فالش

وأسااااااارهم، والمكافئات والصااااااارم يتم بناء عل  المقاييس والمعايير االمريكية وليسااااااات التابعة الميركا 

كة تبرعا الالتينية، والشااركة تشااجا التعامل ما الشااركات المحلية ف  الموارد والتجهيزات، وسااجلت الشاار

لمجتمعات الهنود الحمر بالررم من عدم إحتواء الشاااااااركة عل  عمالة من هذه االقلية المجتمعية، وتبرعت 

سية لطالب الهنود الحمر، ومن المؤسسة الءيرية التابعة 50.000بمبلغ  2003ف   $ لدعم المنم الدرا

الشااااراكة ما مجتمعات الهنود  $ لجامعة الهنود الحمر، وبمناساااابة60.000للشااااركة فقد تم التبرع بمبلغ 

 $ لبرامج المنم الدراسة لهم. 800.000عام تتبرع الشركة بمبلغ  26الحمر الت  إستمرت عل  مدى 
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 نقاط. 4وقد حققت في هذا القطاع وفق معيار كالفرت 

 

 العالقة بالمجتمعات المحيطة:

رص عل  توظيم السواق ضمن للشركة عالقات وطيده بالمجتمعات المحيطة الت  تعمل بها، فالشركة تح

، وتبعث الشاااركة بصااافة سااانوية عدد 1968شاااون فيها وهذا معمول به منذ يالمجتمعات الت  ينتمون ويع

موظفا ولمدة شاااااااهر ف  أكثر المناطق حيوية ف  مدينة نيويورا للعمل االجتماع ، ألنها تررب ف   16

مدير وفق هذا البرنامج،  1,300ريب تدريب الموظفين عل  المجتمعات الت  يءدمونها، حيث قد تم تد

( عل  2004-68مليون $ من  14$ ، وتم صرم ما مجموعه 10,000وتبلغ تكلفة المتدرب الواحد 

قد  نامج، و به ف  هذا البر بدأ العمل  نامج آءر  نامج ما بر هذا البر نا ذكر  وهو ف  مجال  1984إءتر

 Enterprise for Housingمج التنميااة المجتمعيااة وتقااديم الءاادمااات لالسااااااار، وياادع  البرنااا

Development, Inc. (TEHDI)   حيث يقدم الموظفون ءدمات االمن والساااااااالمة وءدمات

التنظيم والمؤوى لمحدودى الدءل ف  القرى الصااغيرة المحيطة، كما يتم المشاااركة ما المنظمات الءيرية 

ل، ويبق  الموظم هناا طيلة شهر كامل، المعنية لترميم البيوت، وتقديم العون المال  والغذاء الالزم للعوائ

يعملون عل  تسااااااالية االطفال وتقديم الصااااااايانة الالزمة الصاااااااحية والترميمية الالزمة والتطوع بالوجبات 

  .الغذائية، وتقديم برامج توعية مناوئة لمتعاط  المءدرات

 وهناا ما يصعب حصره من البرامج المجتمعية رير أننا إنتقينا أيضا:

 :2002لمجتمعية لعام المساهمات ا

 

 2002المبلغ عن عام  المساهمة المجتمعية

 27 10,360,174$ المن  الدراسية 

 25 9,523,786$ مساعدات إنسانية 

 3 1,041,985$ برامج الريادات المجتمعية

 5 1,785,228$ برامج التعليم في المدارس

 24 9,324,627$ لمؤسسة يونايتد واي الخيرية 

 5 2,022,215$ ية ذات العالقة بخدمات الشركةبرامج التوع

 11 4,317,923$ خدمات تطوعية أخرى

 مليون $ 1,8مبلغ  مدرسة عامة 18لتزويد االنترنت فى 

 38,375,938$ االجمالي
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 : فى دعم مؤسسة يوناتد واى الخيرية

$ مليون  59,3يعادل ما  2006ن فيها ليونايتد واى فى يكانت حصررررريلة تطوع موظفى الشرررررركة والمتقاعد

سررراعة من  800,000، باالضرررافة الى تطوع الموظفين بعدد $مليون 8بمبلغ وتبرع من مؤسرررسرررة الشرررركة 

موظف، من خالل مسرررررراعدة المجتماعات المحيطة فى  246,000الخدمات فى كافة أنحاء العالم شررررررملت 

 .ترميم المدارس والقراءة لالطفال وتقديم الوجبات الغذائية

لديها نظام ممارساااااا  راق  ف  التعامل ما و UPS Foundation هي سااااااسااااااة ءيريةمؤشااااااركة ولل

المؤسااسااات رير الهادفة للربم والمنظمات الءيرية، وبرنامج تدريب  وتوظيف  رفيا المسااتوى لمن يررب 

أو من قاطن  تلا  ،أن ينءرط ف  العمل سواء من الطلبة أثناء تحصيلهم الدراس  الجامع  وهم ألوم مألفة

تمعات المحيطة، وكل ذلا وفق أجور جيده، وللشاااركة شاااراكات ما الكليات الدراساااية المحيطة لتقديم المج

برامج تدريبة ف  مجال أنظمة المعلومات والحواسااايب  ضااامن برنامجهم الدراسااا  المءتبرى،  والشاااركة 

( حيث وظفت معنية جدا بثسااااتيعاب الراربين بالتوظيم بما يؤكد برامج مصاااالحة العمل  المحالين للمعاش

عشاااااارات االلوم منهم بنجاح،  كما إن الشااااااركة عملت ما شااااااركات النقل المحلية ف  مدن مثل فيالدلفيا 

وشااااايكارو وداالس لنقل موظفيها ال  مقار عملهم، والشاااااركة تدعم المرأه وأصاااااحاب المصاااااالم التجارية 

محو االمية وبرامج دفا  المحدوده، إضافة ال  دعم مجتمعات أصحاب االحتياجات الءاصة، وتدعم برامج

 Neighborالجوع عن المحتاجين، كما للشركة برنامجا تطوعيا يشجا عل  العمل التطوع  تحت إسم 

to Neighbor program  لتشااجيا الموظفين، وكل عام تقيم الشااركة جائزة "جم كاساا " للموظم

 المثال  الذى يتمتا بءدمات تطوعية مميزه. 

-Hands-toالشااااااركة ما مدرسااااااة الصاااااافاه لتفعيل برنامج  تد تضااااااامنوف  االمارات العربية المتح

Hearts project  وهو مءصاااااااص لاادعم االطفااال ف   الماادارس والمجتمعااات الفقيره ف  القااارة

 االفريقية، حيث يتم شحن نصم طن من الكتب وااللعاب لاليتام والفقراء هناا.

 

 

 نقاط. 5وقد حققت في هذا القطاع وفق معيار كالفرت 
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 :للشركة مالحظاتنا قلء المسؤولية االجتماقية

أن تقدمة شاااااركة بريد من مساااااؤولية والتزام حيال البيئة والمجتما   قد يساااااتغرب الفرد منا ما عسااااا -1
إسااااتطاعت أن تضاااارب مثال رفيعا وذكيا حيال ذلا من ءالل إعتماد  UPSالشااااركة المحيط، رير أن 

 Greenيل عن الوقود الملوث لالجواء "برنامج أسااااطول من الساااايارت ونظم النقل تسااااتهلا وقود بد
fleet إضافة ال  إعتماد التدوير الورق  وإستءدام الفايبر للطرود ،". 

كما إن للشركة دور كبير ف  دعم المجتما المحيط من ءالل برامج من التوظيم متعدده شملت الطلبة،  -2
 والمحالين للمعاش، وريرهم 

 ة تجارية ما الشركة ف  مثل، بورما، الهنود الحمر ف  أميركا دعم أقليات مجتمعية التتمتا بعالق -3
 دعم برامج التدريب والتعليم  -4
إستمر ما السنين  وهو ما نجدهيل هذا كله، فمن الواضم أن االب الروح  للشركة له دور فاعل ف  تغ -5

ساايرة بعد موته، وهذا يذكرنا أيضااا بشااركات أءرى كان لفلساافة المؤسااس دور فاعل إسااتمر ف  دعم م
 الشركة عل  مدى عقود. 

يبدو ل  أن تكالب الشاااااااركات الغربية لءدمة المجتمعات الفقيره ف  أفريقيا نابا من الشاااااااعور باالزمة  -6
تاريءيا حيال ما فعلوه بشاااااعوبهم من جهة ومن جهة أءرى أن المبالغ الممنوحة الصاااااغيره أثرها كبير 

التعليم مثال فعندما يقولون ف  تقاريرهم  ومضااااااااعم ف  حال مقارنة إنفاقه ف  دولهم المتقدمه عل 
االنسااااانية "نحن نعمل ف  بورما بالررم من عدم وجود مصااااالم للشااااركة هناا " فذلا مبعثه المردود 

 الكبير الناتج من إنفاق كل دوالر مقارنة بثنفاقه ف  دولهم .
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 شركة تارغت نموذج للمخازن التجارية: قشر ثالث

يا كل شاااايئ من المالبس وحت  حبوب الفيتامينات، ال  االلكترونيات ال  المواد الغذائية شااااركة تاررت تب

 موظم.  352.000 لديها و Private lableكالءضروات، وه  تملا عالمة ءاصة بها 

 

 

  

 التاريخ مسار االنجازات

تنطلق أصول الشركة من المؤسس نجورج دايتونن الذى أسس لشركة مخازن 

، حيث دشرررررن السررررريد جورج مبنى متعدد الطوابق 1902منسررررروتا دايتون، فى 

يحوى سرررررررت طوابق داخل المدينة نمنيابولسن وإسررررررتطاع أن يقنع شررررررركة 

Goodfellow Company  فى أن تحول بضررررررررائعهررا اليرره، تقرراعررد السرررررريررد

Reuben Simon Goodfellow  1903وبررراع المتجر الى دايتون فى ،

فيها على بعال شرررررركات بيع  عمدت الشرررررركة لمجموعة عمليات إسرررررتحوذت

 التجزئة.

إسررررتخدمت شررررركة دايتون مفهوما جديدا فى التسرررروق يمن  المجتمع  1946فى 

 .% مستقطعة من الضريبة المفروضه على المبيعات5المحلى 

1902-

1962 

  

منحت المتسررروق حصرررومات بناء على قيمة الفواتير،  من خالل فت   1962فى 

  Target discount storeمتجر للخصومات أسماه 

بة لبيع الكتب داخل المتجر وأصرررررربحت االكبر من نوعها فى  فتحت أول مكت

، فتحت   B. Dalton Booksellerالواليات المتحدة االمريكية تحت مسررمى 

رحت الشرررركة ط، 1967مليون$ فى 60يلغت المبيعات فروع دنفر كالورادو و

 أسهمها لالكتتاب العام ، حيث أصبحت فروعها تسعه .

تم فت  عدد سبعة أفرع جديده فى مواقع متفرقه من الواليات المتحدة  1970فى 

 مليون$ فى المبيعات ، 200فرع ووصلت المبيعات الى  24، ليصب  عددها 

 

1962-

1971 

 Arlan's فرع من شررررررركرررة مخرررازن 16ى عررردد إسررررررتحوذت عل 71فى 

department store شركة تتمتع بعدد شركة  46، وأصبحت ال فرع ، جعل ال

71-82 

http://en.wikipedia.org/wiki/B._Dalton_Bookseller
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تمر فى إنحسار فى المبيعات كان السبب فى ذلك يعود للتوسع السريع للشركة 

من جهة ومن جهة أخرى لعدم تدريب الباعة بالشررررركل المناسرررررب على االنظمة 

كما إن هناك أسباب أخرى ناتجه عن تداعيات  الخاصة باحتساب الخصومات،

عمليات التخزين غير المدروسرررة وعدم تصرررريف المخزون أوال بأول ما جعله 

 .يتراكم

يا موحدا للموظفين، وألوان موحدة لمخازنها مع زإعتمدت الشرررركة  1974فى 

الديكور، باالضررررافة الى الهيئة التى يتم فيها عرض السررررلع، ما يشرررركل صررررورة 

 موحدة للعالمة.منسجمة و

االدارة الجديده أنعشرررررررت مجددا مخازن تارغيت، بأن إعتمدت إسررررررتراتيجية 

 تصريف الحالى من المخزون، مع عدم فت  فروع جديده. 

 مليون$.600فتحت أربع فروع جديده وحققت مبيعات وصلت  76فى 

 بليون$ 2فرع وبلغت المبيعات  151بلع عدد الفروع  81فى 

 

ن تركيز تارغيت فى التوسررررع فى الواليات الوسررررط االمريكية، فيما مضررررى كا

عمليات التوسررع فى الغرب االمريكى ، باالسررتحواذ على سررالسررل  82بدأت فى 

  .من المخازن وتحويلها الى عالمة تارغيت

تعتبر الثانية فقط " Target advertising circular النشرررة االسرربوعية ن

  .ة فى أميركااالكثر قراء Sunday comicsلمجلة 

فى كاليفورنيا ما  Gemcoفرع لمخازن  50تم االسررررررتحواذ على عدد  86فى 

 246مكنها من االسرررتحواذ على جنوب كاليفورنيا، وجعل السرررلسرررلة تتمتع بعدد 

  .فرع

والية  24، المتصررردرة فى  Kmartأصررربحت تنافس تارغيت مباشررررة مخازن 

 بليون$ مبيعات .5فرع و 317وبعدد 

 دشنت الشركة المس  االلكترونى فى بيع السلع فى كافة أفرعها  87فى 

توسررررعت الشررررركة فى شررررمال غرب الواليات فى واشررررنطن وأوريغون ، ثم فى 

الى فلوريدا وجورجيا ونورث كاروالينا وسرررررراوث  الجنوب الشرررررررقى لتصررررررل

 والية  30كاروالينا ، لتغطى 

  Marshall Field'sإستحوذت على  90فى 

ال إنشأت لها سلسلة مصغرة من محال لبيع المالبس ، بغية منافسة مح 92فى 

GAP  بإستصدار عالمة خاصةprivate label  

 SuperTargetفتحرررت الشررررررركرررة عالمرررة جرررديرررده تحرررت إسررررررم  95فى 

hypermarket  مع مبيعات إجماليى  670فى نبراسرررركا ، وأصرررربحت فروعها

 بليون $  15.7

  " known as the REDcard ئتمانندشنت بطاقة اال

82-2000 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gemco
http://en.wikipedia.org/wiki/Kmart
http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Field's
http://en.wikipedia.org/wiki/Gap_(clothing_retailer)
http://en.wikipedia.org/wiki/Private_label
http://en.wikipedia.org/wiki/Target_Corporation#SuperTarget
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypermarket
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  Fedcoتم االستحواذ على  99فى 

 تم تدشين موقعها االلكترونى لبيع التجزئة بالتجارة االلكترونية  99فى سبتمبر 

 

 

سم الشركة رسميا ليصب  من   Dayton Hudson Corporationتم تغيير إ

% من االيرادات تحصررررررررد من  80حيرررث أن  Target Corporationالى 

 ,Dayton's, Hudson'sترررارغيرررت ، بينمرررا السررررررالسررررررررل االربع االخرى 

Marshall Field's, and Mervyns  ستخدم لتعزيز مبيعات الخصم كانت ت

 46بليون $ فى  29.7ات الى فرع والمبيع 977، حيث وصررررررلت الفروع الى 

 والية 

 بليون $  42فرع ومبيعات الى  1225وصلت الفروع الى  2003فى 

، أعلن عن إسررررررتحواذ الشررررررركة على المرتبة العشرررررررون من بين  2005فى 

مليون$ كل أسرربوع ، وعدد 2االخريات فى حجم مسرراهماتها المجتمعية المقدرة 

 300.000موظفين وصل الى 

 بليون $ 59.4والمبيعات  1488فروع بلغت ال 2006فى 

 % من الدخل .5االعالن عن من  المؤسسات الخيرية نسبة  2007

 

 

2000  

 

 

 المسؤولية االجتماقية:

 البيئة:  

يل النفايات واالقتصاااااااد ف  لتعتبر الشااااااركة رائده ف  مجال إسااااااتءدام الورق والمواد المعاد تدويرها، وتق

وللشااااركة العديد من المنتجات  green energyالطاقة الءضااااراء إسااااتغالل الطاقة، فه  تتعامل ما 

 Target’s 2004 Corporateالااءضااااااااراء، وثاامااااة الااتاازام قااوى تااجاااااه الاابااياائااااة، تااقاارياار 

Responsibility Report  يحوى العديد من الممارسااات البيئية، فه  ليس لديها نفايات ساامية، ثلث

زارع رير مساااتصااالحة أو مواقا باالصااال لمبان  قديمة، مبان  الشاااركة تعتبر مواقا تم إعادة تحديثها أو م

والمبان  تم تصااااااميمها لتكون مقتصاااااادة ف  إسااااااتغالل الطاقة، وللشااااااركة معايير ف  بناء مبانيها يتفق ما 

Environment Design (LEED) building standards for the retail 

industry .وه  عضو ف  رواد المناخ والمحافظة عليه ، 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fedco
http://en.wikipedia.org/wiki/Dayton's
http://en.wikipedia.org/wiki/Hudson's
http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Field's
http://en.wikipedia.org/wiki/Mervyns
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 نقاط. 5في هذا القطاع وفق معيار كالفرت  وقد حققت

 مقرالعمل:  

يات عرقية، كما ل% أق22% من المدراء والتنفيذين كانوا من النسااااااااء، 44، 2004ما عام 

تتمتا الشااركة بسااجل أمن  وسااالمة للموظفين جيد، وال يوجد ما يؤكد التمييز العنصاارى، ولدى 

عض، والشركة تقدم لموظفيها حوافز وتدريب الشركة مجال لتحسين عالقة الموظفين بعضهم الب

دائمين، ال توجد نقابة للعاملين وهذا قد يؤثر عل  تحقيق مطالب الموظفين، لذا ينصااااااام بتقوية 

يا والعاملين، ف  وقت بدأت تتناقص أجرة الدوام االضااااااااف  وكذا  العالقة فيما بين االدارة العل

 رعاية أطفال العاملين.

 نقاط. 4وفق معيار كالفرت  وقد حققت في هذا القطاع

 ممارسات العمل التجارى:

ثمة ثالثة نساااء من ضاامن  2005ثمة التزام ف  الشااركة حيال إعتماد التنوع ف  التوظيم، ف  

عضاااو مجلس إدارة، رير أن عضاااوية االقليات العرقية رير واضااام ف  نضاااام الشاااركة،  11

حصاالنا عل   وقدوب سااايت للجميا، تقرير الشاافافية واالفصاااح وتقارير الشااركة منشااور عل  ال

بشااكل شاابه تفصاايل ، وللمسااؤولية االجتماعية مديرا ءاص  2010نسااءة من الءطة لغاية عام 

معين يراقب أداء الدور االجتماع  للشاااركة ويطوره، الساااياساااات الءلقية ف  تعامالت الشاااركة 

وعية الساالا العالية موجودة بشااكل مفصاال، وثمة آلية لرصااد التعديات وتحرير المءالفات عنها، ن

نواح   لاكذ ،عايير رفيعه محرره ضاامن مرجا الشااركةمالت  تنتجها الشااركة وفق مواصاافات و

تها عل  تنويا مشاااارب الموظفين ساااواء الجنساااية أو ااالمن والساااالمة، وتؤكد الشاااركة ف  إعالن

 .العرقية، رير أن ف  مجال بيا الجلود ليس للشركة سياسات داعمة لمصلحة الحيوانات

 نقاط. 4وقد حققت في هذا القطاع وفق معيار كالفرت 

 حقوق االنسان:  

ما أن الشااركة ال تظهر أى مبادرات ف  شااأن دعم حقوق االنسااان، رير أنها تقدم برامج تعليمية 

فقد طالبت الشاااركة الشاااركات المزودة  92لكل الباعة والوكالء الذين تعقد معهم الصااافقات، ف  

أو ما يتم إنتاجه ءارج الوطن أن يشااار فيها ال  عدم إسااتءدام االطفال ف لها بالبضااائا المصاانعه 

ممارسااااة الضااااغط عل  الموظفين من أجل إنتاجها، بالررم من وجود ما يشااااير ال  ما يؤكد هذه 

الممارسات حيال بعض البضائا المجلوبة من بعض الدول، و مرجا قوانين الشركة ال يشير ال  

الروابط المءتلفة، وال يوجد ف  الشاااااااركة أى برنامج موجه  للقطاع حرية العمال باالنءراط ف  

 االهل .

 نقاط. 3وقد حققت في هذا القطاع وفق معيار كالفرت 
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 العالقة مع المجتمع المحيط:  

عل  عل  مسااااااتوى أميركا ف  المساااااااهمات ف  المجال االنسااااااان : تعتبر شااااااركة تاررتس األ

مليون $  3% قبل الضاارائب، ما يعادل 5يرادات بنساابة المجتمعية بدفا المال المسااتقطا من اال

باالساااااابوع، كما تمنم نساااااابة من ما يتم تحصاااااايله عبر إسااااااتءدام بطاقات االئتمان  الفيزا( ال  

مليون$ من 150المدارس الت  يسميها حامل  بطاقة االئتمان، أصبم ما صرفته للمدارس يعلوا 

  .ءالل هذا البرنامج

ريبة للمؤسااسااات الءيرية، كما إن المزيد من المساااهمات المجتمعية % مما قبل الضاا5كما تمنم 

طويلة المدى لتسكين العوائل الفقيره وباالءص المرض  من مستشف   لمن ءالل حلونالحظها 

قة  96مليون $ تبرع لتجهيز ما يعاد  27ءاص لالطفال ف  تنسااااااا ، من ءالل أكثر من  شااااااا

 مفروشة للعوائل المحتاجة.

، فف  الكوارث تعمد Salvation Armyة تعاضاااااااد فيما بين تارريت و ثم 2206-2005ف  

ربا بما إشاتروه ك  يوصالها بتارريت لتقديم المعونات والتبرعات وتحث المشاترون للشاراء والت

تارريت ال  المناطق المنكوبة، كما إن للشااااااركة مساااااااهمات تطوعية وقت الكوارث فقد منحت 

$ دون مقابل، وكانت للشركة مساهمات لمتضررى 500آالم المتضررين قسائم للشراء بمبلغ 

مليون$ 1.5ف  جنوب آساااايا، ومبلغ  2004ساااابتمبر، ومتضااااررى تسااااوساااانام  ف  11حادثة 

  .2005لمتضررى كاترينا 

 ف  التعاون ما الحكومة لضبط والكشم عن الجريمة وتعاط  المءدرات والكحول

 

سهيل العثور شركة هذا النظام لت سرق ف  الواقا دشنت ال ويسهل عملية التحقيق معهم،  اتعل  ال

وللشركة مقران له وهو عبارة عن مءتبر يكشم أى تجاوزات  ،وهو نظام طور من قبل الشركة

تمت عل  ممتلكات الشااااااركة، والشااااااركة منحت ءدمات هذا المءتبر للقطاع القانون  والوكالت 

 المعنية بالجريمة عبر الواليات المتحدة. 

 نقاط. 5لقطاع وفق معيار كالفرت وقد حققت في هذا ا
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 مالحظاتنا قلء المساهمات المجتمعية من قبل الشركات التجارية:

إن مشاااااركة المساااااهمين وكل ذى عالقة بالشااااركة التنحصاااار ف  اللقاء الساااانوى الذى  -1
يجمعها معهم ف  الجمعية العمومية وإنما ثمة لقائات مساااتمرة طوال العام ك  تساااتشااام 

ن وشااركاء الشااركة الذين هم االصال ي بأول عل  تطلعات المساااهموتتعرم الشااركة أوال
 ج  إى (.،  بروكتورويبدو ذلا واضحا ما شركتي

ما أن هناا عالقة  -2 لذى يفرض نوع المساااااااااهمة المجتمعية، فنالحظ دائ إن المنتج هو ا
ية  ية الت  ه  توفير الرعا ثل  القهوة( والمساااااااااهمة المجتمع ما بين المنتج م وطيدة في

ة للمزارعين أو التعليم والتدريب، بما يكون له إنعكاس رير مباشااار عل  المنتج الصاااحي
الحظ الرعاية الصااحية الت  يعرض لها العاملون وبرامج التوعية نبشااكل إيجاب ، كذلا 

حيال مرض االيدز ف  بعض الدول النامية بما يعزز أداء الموظفين ف  مصااانعهم ويقلل 
 من هدر ساعات العمل.

أن نوع العمل التجارى هو الذى يفرض نوع المسااااااااهمة المجتمعية، مثل  الحظ كيمن -3
مناهج الرياضاااااايات والعلوم لطلبة الكليات ف  أميركا من قبل شااااااركة ج  إى، وبرامج 

 .، وبرامج الرياضيات لشركة إنتلءفض التلوث الهوائ  لقطاع المحركات ف  الج  إى
مدير عام لالشاارام عل  برامج نالحظ كيم أن كل شااركة إسااتحدثت إدارة بل مساااعد  -4

وبالتال  أرباح  ،لما لذلا من دور فاعل عل  سااااااامعة وأداء ،المساااااااؤولية االجتماعية
 الشركة.

 تنبذ اة المزودة باللوائم والملتزمة بأآلداب كيم أنهفنالحظ كيم أن الشاااااااركات المحتر -5
ظهر مشااااهد البرامج التلفازية الت  قد تروج بشاااكل رير مباشااار للتدءين أو الكحول أو ت

 .الجنس أو العرى 
أن برامج المساااااااؤولية المجتمعية أعالها أن يكون المنتج محوره مجتمع ، مثل برامج  -6

، يليها أن يلب  حوائج مجتمعية تعود مثل "جونسااااون آند جونسااااون" الصااااحة ومنتجاتها
عليه بالنفا، مثل برنامج إسااتزراع القهوة من قبل شااركة بروكتور وجامبل "قهوة هلفغر 

تأت  برامج التوعية ك  تعزز منم المعلومات  "، قل  ية أو لن ثم برامج التوعية االعالم
للعمالء وما يكون له مردودا ف  النهاية عل  أداء الشاااااااركة مثل برامج تحساااااااين أداء 

 إستهالا الطاقة "ج  إى " 
وهناا حمالت  ،هناا برامج المساااااؤولية المجتمعية تؤديها وتشااااارم عليها الشاااااركات -7

المجتمعية تؤديها وتشاارم عليها المنظمات رير الحكومية وتحصاال عل  تمويل التوعية 
من الشركات، مثل برامج يوناتيد واى وآدكاونسل، واليونيسيم، فالعديد من هذه البرامج 

 .ABCمثل إعالمية تلفازية يتم رعايته من قبل شركات 
قد يكون حافل  ثمة شاااااركات مساااااتوفية لمنظومة االساااااتدامة أو "البقاء" كما أن ساااااجلها -8

بالمساااااهمات المجتمعية، رير أنه ليس بالضاااارورة تكون محل إءتيارنا وذلا السااااباب، 
منها أن المنتج الرئيس الذي تقوم بتصنيعه هو باالساس ضد الصداقة ما البيئة ف  مثل 
منتجات شركة "كمبرل  كالرا " الت  تعمل عل  تقليص حجم الغابات ف  العالم لتغيذية 

عبر قيمة رقية بأنواعها، أو ألن الشاااااركة تزاول أنشاااااطة تسااااادهدم فيها مصاااااانعها الو
 . االتحاد والمساواة الدفاع عن حقوق الشاذين في مثل شركة بنيتون

من الواضاام الفرق فيما بين شااركة "فايزر" وشااركة "جونسااون وجونسااون" بالررم من  -9
مركزا تسويقيا تفوق شركة "فايزر " المال ، رير أن شركة جونسون تؤكد وبشكل جل  

 محوره الرعاية الصحية المجتمعية.
إن برامج الرعاية المجتمعية الصااااااحية للشااااااركة جونسااااااون تتفق ما صااااااورة  -10

ومنتجات الشاااركة، لذا فثن تشاااكيل فريق طوارئ للتفاعل الفورى ما االزمات الطبيعية 
 حول العالم يؤكد بأنها "تهتم " باالنسان كثنسان.
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بعيد ف  دعم منتجات الشاااااركة من ءالل البرامج لم نالحظ عوائد حت  ولو من  -11
الت  تقر، فثذا كانت بروكتور وجمبل تعتمد أى برنامج بما يكون له عائد رير مباشااااااار 

 مثل تحسين صحة المزارعين للقهوة فثن جونسون لم نلحظ أى عائد ما ما تبيا.
ت يبدو أن تأثير مؤساااس الشاااركة كان له دور فاعل ف  تنمية هذا التوجه فروبر -12

جونسااون هو من كتب "كريدو" الذي يؤكد فيه دور الشااركة ما المسااتثمرين والموظفين 
سنين لتثمر مؤسسات مجتمعية  والمجتما المحيط، لذا إنعكست ونمت هذه الرؤية عبر ال

 حول العالم.
إن أى شااااركة بثمكانها أن تكون مساااااهما كبيرا سااااواء تجاه البيئة أو المجتما،  -13

الررم من عدم وجود عالقة واضاااااااحة فيما بينها وبين البيئة ونالحظ كيم أن تارريت ب
 رير أن مساهماتها كانت للبيئة والمناخ كبيرين.

لها تربط فيه مبيعات الشاااااااركة بما يحدث من كوارث  اكبير اكما عززت دور -14
 وبأسلوب ذكي يكون له أثره االيجاب  عل  ديميومة الشركة.

تمعية من قبل الشاااركات ليس بذات في العالم العربي، ممارساااة المساااؤولية المج -15
األساااااليب المتبعة في الشااااركات الغربية، وإن كان العديد منها وهو ليس بكثير قد إعتمد 
ذات المؤشاااارات المعتمده لدى الغرب، ويرجا ذلا وفق ما أدركنا السااااباب ذات عالقة 
 بممارسااااة الدين، فالدين اإلسااااالمي في األصاااال يحث عل  ممارسااااة العطاء وقيم الجبر

عدم العادل، ومنم االجير أجره قبال أن  نه ينباذ الغش والظلم و مل، كماا إ لاليتاام واالرا
يجم عرقه، ناهيا عن فريضااة الزكاة التي تمارس عل  نطاق االفراد والشااركات، وما 

، كما إن ظاهرة إنتشااااار البنوا اإلسااااالمية وشااااركات االسااااتثمار اإلسااااالمية اال نموذجا
الصااااندوق الكويتي للتنمية والبنا اإلسااااالمي للتنمية نماذج صااااناديق التنمية المجتمعية ك

ضااامن مؤساااسااااتهم، فالغرب عندما قعد لمؤشااار  هذه النماذج ، بدأ الغرب باعتمادأيضاااا
المساااااؤولية المجتمعية، فهو النه رير ممارس لها، وهي مفقودة لديه، رير أننا نوصاااااي 

ب ما تطويرها وجعلها بأن تساااااتفيد مجتمعاتنا من المؤشااااارات التي توصااااال اليها الغر
 متسعا لتنمية المجتمعات واالرتقاء بها. 

 
 

 

 تم بحمد هللا                 
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