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 ملخص

في  للشركاتاملسؤولية الاجتماعية  برامج التعرف على الدور الذي تلعبهتهدف هذه الدراسة إلى 

املؤسسات الصناعية الجزائرية من خالل عرض دراسة حالة ملؤسسة صناعية جزائرية حماية البيئة ب

، بحيث تم عرض مختلف مظاهر تطبيق املسؤولية الاجتماعية الجزائر "أن س ي أ رويبة"هي مؤسسة 

 خالل السنوات ألاخيرة،  لى الجانب البيئيبالتركيز ع للمؤسسة

حماية البيئة املسؤولية الاجتماعية تلعب دور كبير في برامج وتوصلت الدراسة إلى أن 

ألامثل للموارد املتاحة، من خالل تهيئة مناخ ألاعمال وفق بيئة أساسها املسؤولية والرقابة  والاستغالل

 .اتيجيةوالالتزام في رسم أهداف وخطط الشركة إلاستر 

 .، الجزائر"أن س ي أ رويبة"مسؤولية اجتماعية، حماية البيئة، مؤسسة  :يةكلمات مفتاح

 .L66 ؛JEL : M14 اتتصنيف

Abstract: 

 This study aims to identify the role played by the CSR programs in protecting the 

environment in the Algerian industrial establishments by presenting a case study of an 

Algerian industrial institution, NCA Rouiba, Algeria.  
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In recent years, the study found that social responsibility programs play a major role in 

protecting the environment and optimizing and rationalizing available resources by creating 

a business climate based on an environment based on responsibility, control and 

commitment in setting goals and plans of the company.  

Keywords: Social Responsibility, Environmental Protection, NCA Rouiba, Algeria. 

JEL Classification Codes: M14 ; L66 

 

  :مقدمة .1

من يكتسب الدور الاجتماعي للشركات في الدول أهمية متزايدة بعد تخلي عديد 

تبني  إلى الشركات من عدد كثير سعى الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدمية،حيث

 .تواجهه التي والتحديات املجتمع ظروف الاعتبار في تأخذ للمسئولية الاجتماعية فعالة برامج

 سيطرة العوملة من للتخفيف مهمة وأداة حجر الزاوية، تعد الاجتماعية املسئولية أن والشك

ا للحد مطلًبا الاجتماعية باملسئولية كما أصبح الاهتمام وجموحها،  خالل من الفقر من أساسيًّ

 وعدم املناسبة، البيئة بتوفير )دولية مؤسسات محلية أو شركات (املؤسسات الاقتصادية التزام

 .املوارد تبديد

البيئة والحفاظ على املوارد الطبيعية ظهرت مفاهيم متعددة تصب في  إطار حمايةوفي 

مجملها من أجل تحقيق أهداف املنظمة من جهة واملحافظة على املوارد من جهة أخري كون 

إلاخالل بهذه املوارد يعرضها مستقبال  لفقدان مكانتها داخل السوق، و من أهم هذه املفاهيم 

ية للشركات حيث تبرز أهمية هذا املفهوم الجديد في توفيق نجد مفهوم املسؤولية الاجتماع

أهداف الشركة مع أهداف وتطلعات املجتمع واملحافظة على البيئة التي تنشط بها من جهة 

 املسؤولية الاجتماعية كيف تساهم: التالي ذلك يمكننا طرح التساؤل الرئيس ي ضوء وفي، أخرى 

 البيئة في الجزائر؟ضمان نجاح برامج حماية في  للشركات

 :وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس ي التساؤالت الفرعية التالية            

 على الشركات التي تشجع الدوافع هي للشركات؟ وما باملسئولية الاجتماعية املقصود هو ما 

 الاجتماعي؟ بدورها للقيام تواجهها التي التحديات وكذلك الاجتماعية وليتهاؤ بمس الاضطالع

 ؟ الاجتماعية الجزائر مفهوم املسئولية" أن س ي أ رويبة"تتبني مؤسسة  هل 
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 الجزائر؟ " أن س ي أ رويبة"فيما تتمثل مظاهر املسؤولية الاجتماعية في مؤسسة 

 الجزائر من أجل حماية " أن س ي أ رويبة"هي آلاليات والبرامج التي تتبنها مؤسسة  ما

 البيئة؟

 :أهمية الدراسة

أهمية الدراسة في كونها تبحث عن آلاليات التي تقدمها املسؤولية الاجتماعية  تكمن

للشركات في ضمان نجاح حماية البيئية وغيرها من القضايا التي ترشد استغالل املوارد 

الاقتصادية في الجزائر، وكذا دور الشركات الوطنية في تحقيق الرفاهية لألفراد، حيث أصبح 

 من الالتزام ألطراف املجتمع كافة من العمل وفق املسؤولية 
ً
الاجتماعية في عاملنا املعاصر نوعا

 . خالل املشاركة والتعاون والاهتمام

  :أهداف الدراسة

الدراسة إلى توضيح دور املسؤولية الاجتماعية للشركات في ضمان نجاح برامج  تهدف

 :حماية البيئة في الجزائر من خالل

 طة باملسؤولية الاجتماعية للشركات، وانعكاساتها على توضيح مختلف املفاهيم املرتب

 .املجتمع واملؤسسة في حد ذاتها

 الجزائر" أن س ي أ رويبة"تحديد مظاهر املسؤولية الاجتماعية ملؤسسة. 

  الجزائر من " أن س ي أ رويبة"تسليط الضوء على آلاليات والبرامج التي تتبنها مؤسسة

 .سؤولية الاجتماعيةأجل حماية البيئة في إطار برامج امل

  الوصول إلى نتائج يمكن من خاللها صياغة بعض التوصيات التي تساعد أصحاب القرار

 .في الشركة على تطوير عملها دون إلاضرار بالبيئة التي تنشط فيها

 :وبغية إلاجابة على إلاشكالية، ارتأينا تناول الدراسة ضمن املحاور آلاتية             

تم فيه تناول مختلف املفاهيم املرتبطة باملسؤولية الاجتماعية للشركات ،  حيث: املحور ألاول 

 .وانعكاساتها على املجتمع واملؤسسة ، وتحديد املجاالت التي ينصب فيها هذا املفهوم

املؤسسات الصناعية في الجزائر  ىحدإتم من خالله تسليط الضوء على  والذي: املحور الثاني

الجزائر، من خالل  الوقوف على البرامج املتعلقة بحماية البيئة " يبةأن س ي أ رو "وهي مؤسسة 

 .والتي تنطوي تحت مفهوم املسؤولية الاجتماعية



 "كآلية لضمان نجاح برامج حماية البيئة في الجزائر  للشركات االجتماعيةالمسؤولية "           ، شريط كمال    خلوفي سفيان
 

 

28 

 

خصص هذا العنصر للتعرف على مفهوم  :الاجتماعيةمفاهيم أساسية حول املسؤولية  .8

 .املسؤولية الاجتماعية، مجاالتها وانعكاساتها

  :الاجتماعية للشركاتمفهوم املسؤولية    . 0.8

ليس هناك تعريف متفق عليه للمسؤولية الاجتماعية للشركات، كما تتعدد التعاريف 

من جهة ألخرى ومن أهم التعاريف نجد تعريف البنك الدولي للمسؤولية الاجتماعية  وتختلف

التزام أصحاب النشاطات التجارية باملساهمة في التنمية املستدامة من : "للشركات على أنها

خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم واملجتمع املحلي لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب 

 . (152، صفحة 2112السكارنة، )  "م التنمية في آن واحديخدم التجارة ويخد

شكل من أشكال إلادارة والتي تحدد العالقة ألاخالقية : "وهناك من عرفها على أنها

وكذلك وضع أهداف , وشفافية الشركة مع جميع أصحاب املصلحة الذين تربطهم عالقة بها

تتوافق والتنمية املستدامة للمجتمع والحفاظ على املوارد البيئية والثقافية لألجيال الشركة التي 

 & ,Filho, Wanderley, Gómez) "القادمة واحترام التنوع وتعزيز الحد من املشاكل الاجتماعية

Farache, 2010) . 

الاجتماعية والبيئية في العمليات التجارية دمج الاهتمامات : "في حين عرفها البعض بأنها

 .(Hopkins, 2004, p. 27) "وإلانتاجية وتفاعلها مع أصحاب املصلحة على أساس طوعي

مسؤولية املنظمات عن قراراتها : "على أنها( ISO)كما عرفتها املنظمة الدولية للمعايير  

: من خالل التزامها بالشفافية والسلوك ألاخالقي الذي, على املجتمع والبيئةوأنشطتها التي تؤثر 

بما في ذلك الصحة ورفاهية املجتمع، ويأخذ في الاعتبار توقعات , يساهم في التنمية املستدامة

ومتسق مع املعايير العاملية للسلوك، ، ويتوافق مع القانون املعمول به. أصحاب املصلحة

 .(Henriques, 2011, p. XXV) "أنحاء املنظمة وتمارس في عالقاتهاومتكاملة في جميع 

املسؤولية الاجتماعية للشركات التزام  نأمن خالل التعريفات السابقة يمكن القول 

جاءت لتعزيز دور الشركات في املجتمع ككيان اجتماعي  القانونية،يتجاوز الالتزامات والقواعد 

من خالل الالتزام ألاخالقي للشركات بالجانب الاجتماعي والبيئي عند  فقط،وليس اقتصادي 

وتتجسد املسؤولية الاجتماعية الشاملة للمؤسسات بثالثة  اكم. الاقتصاديةأدائها لنشاطاتها 

 :(121، صفحة 2112قرفي و حاج صحراوي، ) اتجاهات مهمة هي

  العطاء أو الخير الشامل(Corporate Philanthropy:)  حيث يتضمن هذا الاتجاه زيادة

عطاء املؤسسات بمبادرات املسؤولية الاجتماعية وترسيخ معيار اجتماعية مؤسس ي لفعل 
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كأن تقوم املؤسسة  كإستراتيجية،الالتزام به : من العطاء مثل تحول واضحالخير وحدوث 

بمنح تبرعات إنسانية وهبات إلاحسان املستمرة للمجموعات غير الهادفة للربح على 

اختالف أنواعها بشرط أن تقع هذه التبرعات ضمن إستراتيجية خيرية تتبعها املؤسسة 

 .على املدى البعيد دعما لقضية مهمة من قضايا املجتمع

  املسؤولية الشاملة(Corporate Responsibility:)  يتضمن هذا الاتجاه جميع

البيئة وتقليل  والسعي لتحسيناملبادرات الاجتماعية كتشغيل العاملين من ألاقليات 

التلوث وترشيد استهالك الطاقة والاستغالل العقالني للمورد والعمل على إنتاج منتجات 

 .آمنة وكافة ألامور التي تعكس مسؤولية عالية وحرص اتجاه املجتمع

  السياسة الشاملة(Corporate Policy:)  يتضمن هذا الاتجاه املوقف الذي تتبناه

حيث أن  املجتمع،ا السياسية والاجتماعية املثارة بقوة في املؤسسة اتجاه مختلف القضاي

هذه القضايا تتجدد وتتغير باستمرار مع التطور الحاصل في املجتمع وتبعات وانعكاسات 

هذا التطور خاصة التكنولوجية منها على الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية مما 

عية بعض متطلبات هذا الدور في يتطلب من املؤسسة أن تبادر إلى أن تتحمل طوا

 .املجتمع بصورة عامة وبعض فتاته بصورة خاصة

 : مجاالت املسؤولية الاجتماعية للمؤسسات    . 8.8

تعمل منظمات ألاعمال والهيئات الحكومية الخدمية ومؤسسات املجتمع املدني في بيئة 

تتفاعل فيما بينها متغيرات متغيرة ومتطورة تؤثر فيها اعتبارات العوملة وتقارب املجتمعات و 

اقتصادية وتكنولوجية وسياسية واجتماعية وبيئية متعددة ما اوجد لدى ألافراد واملجتمعات 

ترتبط بالصحة والبيئة وألامان النفس ي . حاجات متنامية وملحة محليا وإقليميا ودوليا

وتتعدد املبادئ التي استند إليها امليثاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية الذي  ،والاجتماعي

في املبادئ املتعلقة  2112إعالن نسخته النهائية عام  موت ،1111وضعته ألامم املتحدة عام 

رضوان، ) بحقوق إلانسان وحقوق العمال وعدم التمييز والحفاظ على البيئة ومحاربة الفساد

ويمكن ذكر املجاالت والقطاعات التي تدخل تحت نطاق املسؤولية  .(52، صفحة 2112

 :الاجتماعية للمؤسسات من خالل الجدول املوالي
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 مجاالت املسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: 0 جدول 
 املسؤولية الاجتماعية

القطاع 
 الصحي

 الصحافة البيئة ألاسرة التنمية التعليم
ألانشطة 
 التطوعية

بناء  -
 .املستوصفات

العالج  -
 .للفقراء

عمل برامج  -
لعالج الحاالت 

 .املرضية
عمل مراكز  -

لعالج الحاالت 
 .الخطيرة

بناء  -
 .املدارس

توفير  -
ألادوات 
 .املدرسية

املساعدة -
في دفع 
الرسوم 
 .للفقراء

نشر  -
ثقافة 

وأهمية 
ودور 

 .التعليم

التنمية  -
 .املستدامة

التنمية  -
 .البشرية

استغالل  -
 .املوارد

إصالح  -
 .العشوائيات

مكافحة  -
 .الفقر

غرس  -
القيم 

 .الاجتماعية
التنشئة  -

الاجتماعية 
 .الصحية

التربية  -
السليمة 
ومكافحة 

املمارسات 
غير 

 .خالقيةألا 

الحماية  -
 .من التلوث

مكافحة  -
 .الضوضاء

الحفاظ  -
على املوارد 

 .النادرة
القيام  -

بمشروعات 
للحفاظ 

 .على البيئة

نشر ثقافة 
املسؤولية 
 .الاجتماعية

نشر أخبار  -
 .غير مكذوبة

إعالنات  -
مجانية 
لحمالت 

 .توعية
بناء  -

مساحات 
خضراء 
ومالعب 
 .لألطفال

عمل  -
رحالت 
ترفيهية 

لألطفال 
الفقراء 
وألايتام 

وذوي 
الاحتياجات 

 .الخاصة

مساعدة  -
 .الفقراء

محو  -
 .ألامية

أنشطة  -
صيفية 
 .للطالب

تشجير  -
ألاماكن 
 .املحتاجة

حمالت -
 .النظافة

دار  ،الطبعة ألاولى ،املسؤولية الاجتماعية بين الشراكة وآفاق التنمية،منال محمد عباس :املصدر

 .22ص ،2112،مصر ،جامعة إلاسكندرية،املعرفة الجامعية 
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 : للشركاتأبعاد املسؤولية الاجتماعية   . 2.8

تعددت الدراسات التي تناولت وصف أبعاد املسؤولية الاجتماعية للشركات، ومن أهم 

 ,Carroll) والتي حددتها بأربع أبعاد( CARROLL)هذه الدراسات نجد دراسة الباحث كارول 

1979, pp. 500-501) : 

 : املسؤولية الاقتصادية .0.2.8

حيث أن سبب نشوء املؤسسة هو تكوين وحدة اقتصادية في املجتمع يقع على عاتقها 

مسؤولية إنتاج السلع وتقديم الخدمات التي يريدها املجتمع وبيعها لتحقيق الربح وعلى هذا 

 .الافتراض ألاساس ي وجدت جميع الشركات ألاخرى 

  :القانونية ةاملسؤولي .8.2.8

يتوقع املجتمع من املؤسسات أن تؤدي مهمتها الاقتصادية على أتم وجه ضمن إطار  حيث

 .املتطلبات القانونية

 :املسؤولية ألاخالقية. 2.2.8

حيث أصبحت من القضايا الضاغطة التي  ،من الصعب تعريف املسؤوليات ألاخالقية

ي بالقول بان املجتمع يتوقع نكتف ،يتم مناقشتها باستمرار بين ما هو أخالقي وما هو غير أخالقي

 .من املؤسسات دور يفوق املتطلبات القانونية

  :املسؤولية الخيرية. 2.2.8

هي عبارة عن رسالة مختصرة عن الشركة ترك فيها املجال ( الطوعية)املسؤولية 

ربما من غير الصحيح أن نقول أنها مسؤوليات متوقع انجازها ألنها تتعلق , للمحاكمة الذاتية

 .بتوجهات الشركة وبالرغم من ذلك هذا الدور متوقع من قبل املجتمع

خصص هذا  :"أن س ي أ رويبة"مؤسسة املسؤولية الاجتماعية في دراسة تطبيقية حول   .2

 ."أن س ي أ رويبة"املحور للتعرف على مدى تطبيق املسؤولية الاجتماعية في مؤسسة 

 ":  أن س ي أ رويبة"تقديم عام ملؤسسة  . 0.2

 :املوالي خالل الجدول من  الجزائر" أن س ي أ رويبة"تقديم مؤسسة  يمكن
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 الجزائر" أن س ي أ رويبة"تقديم مؤسسة : 8 جدول 

  " أن س ي أ رويبة"مؤسسة  البيان

 .أ. ذ. أن س ي أ رويبة ش اسم املؤسسة

 (2112سنة في سنة  52عمرها ) 1122شهر ماي  سنة التأسيس

 (الصناعة الغذائية)واملنتجات زراعية تصنيع ألاغذية  نشاطها

املنطقة الصناعية رويبة، الجزائر  5الطريق الوطني رقم  مقرها الاجتماعي

12111 

 مؤسسة عائلية طبيعة ملكية املؤسسة

سليم عثماني رئيس  املسيرين الرئيسين

 مجلس إلادارة

محمد صحبي 

عثماني املدير 

 العام

سليم عثماني 

 مدير إلاعالم

 2111مارس  دخول بورصة الجزائرتاريخ 

 سهم 950 491 8   عدد أسهم املؤسسة  

املال الاجتماعي  مقدار رأس

 (8102-08-08يوم )

 (دج 111سعر السهم )دج  000 195 849

القيمة السوقية للمؤسسة 

 (8102ديسمبر08)

 (دج215= سعر السهم الواحد)دج 2515125251

 من إعداد الباحثين باالعتماد على املوقع الالكتروني ملؤسسة أن س ي أ رويبة، :املصدر

http://www.rouiba.com.dz  واملوقع الالكتروني لبورصة الجزائر: 

http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societe ،( 2112-12-12تم الاطالع عليه في.) 

 

من خالل  حياتها نوجزهامحطات تاريخية مهمة في  "أن س ي أ رويبة"مؤسسة  وعرفت

 : (2112مؤسسة أن س ي أ رويبة الجزائر، ) :الجدول التالية

. قرر أب وابنه تأسيس وحدة للمصبرات: 0621إلى سنة  0611 سنة منتمتد : املرحة ألاولى 

أن "املعمل الجزائري الجديد للمصبرات أو : تحمل أحالم جيل جديد، وهكذا انبثق ما يسمى بـ

، ال "أن س ي أ رويبة"وبفضل  .، لتفرض بعدها خبرتها في تحويل وحفظ الفاكهة"س ي أ رويبة

http://www.rouiba.com.dz/
http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societe
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غاية اليوم ببعض املنتجات الرائدة، مثل الهريسة ومركز تزال ذاكرتنا الجماعية تحتفظ إلى 

، مثل "أن س ي أ رويبة"باإلضافة إلى ألانواع املختلفة من املربى التي أنتجتها  .الطماطم الشهير

 .مربى املشمش، البرتقال، التين و الفراولة

نمو  وفي إطار خطة 1122في سنة  :8111إلى سنة  0620من سنة تمتد : املرحلة الثانية 

وانتشار وتنويع النشاط، أطلقت الشركة نشاط إنتاج مشروبات الفواكه، وهذا تحت عالمة 

في إشارة للمدينة التي يقع فيها مقر الشركة، ولكن أيضا كاعتراف وتقدير للمجتمع ” الرويبة“

تدخل التاريخ من خالل ” رويبة“عالمة  1121أما في سنة  .املحلي الذي تنحدر منه العالمة

ألول مرة في الجزائر تم تسويق عصير فاكهة معقم ومعبأ في علب و  .ديد املتواصل ملنتجاتهاالتج

، واملستمد من البسترة (فالش)وهذا ما يعرف بالحفظ عبر البسترة الوميضة  :من الورق املقوى 

التي ' س'التي ابتكرها لويس باستور، والتي تحافظ بشكل أفضل على طعم الفواكه وفيتامين 

وهي أول مؤسسة جزائرية ( ISO9002)حصلت املؤسسة على شهادة  2111تحتويه، وفي سنة 

 .ISOتتحصل على شهادة 

املؤسسة تكسب الرهان، إذ شهدت نموا : 8112 إلى سنة 8118من سنة تمتد : املرحلة الثالثة

سنة استثنائيا عام بعد عام، فاستطاعت عرض تشكيلة كبيرة ومتنوعة من املنتجات، حيث في 

غيرت شكلها القانوني وأصبحت شركة مساهمة، بدأت في نشر تقرير سنوي يسمح لها  2111

 .بالتواصل الفعال بين املساهمين والعاملين واملستثمرين والعائلة

بتوسيع النشاط  2115تميزت سنة : 8116إلى سنة  8112من سنة تمتد : املرحلة الرابعة

استثمارات ملرافقة ودعم نمو الشركة أو ما يعرف للسوق الدولية وفتح رأس املال لصندوق 

 ،ISO 12111وهي شهادة  2112سنة  ISOوتم حصد شهادة ثانية  .(إفريقيا أنفست)باسم 

على الجائزة الوطنية للبيئة واملحيط، ومن ناحية إلانتاجية في سنة  2112في سنة  وتحصلت

كما وغيرت شعار العالمة التجارية للمؤسسة  .مليون علبة 121: ، تم تجاوز إلانتاج2111

 .واعتمدت طرق جديدة في التعبئة والتغليف

تم مضاعفة رقم أعمال سنتي  2111في سنة : 8108 إلى 8101من سنة : املرحلة الخامسة

واعتماد برنامج تنمية حول تعزيز الحوكمة في املؤسسة باعتماد مدونة قواعد  2111و 2112

لجنة تدقيق ولجنة تعويضات مع إمكانية دراسة توسيع الصادرات نحو  الحكم الراشد وإنشاء

، وإطالق فئة 2111للبورصة في سنة  طلب للدخول كما تم تقديم .  البلدان العربية واملغاربية
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بقدرات كبيرة لضمان النجاح، وهو ما سمح في ألاخير ( PETثاالت بولي إيثيلين تيرف)جديدة وهي 

، وحصلت 2112مليون قارورة سنة  211د، من خالل إنتاج من تحطيم رقم قياس ي جدي

 .ISO 22111 على شهادة 2112املؤسسة سنة 

 تدخل" أن س ي أ رويبة"مؤسسة  :8102إلى سنة  8102من سنة تمتد : املرحلة السادسة

بجميع أصولها وأيضا ثمار )وأكثر من العالمة التجارية، اقترحت الشركة بهذا القرار . البورصة

أيضا  2111وكانت سنة  .على الجزائريين الراغبين في املشاركة في هذه املغامرة( نموها املستقبلي

 2111كما وحصلت في  ."بالحبيبات“املعقمة   PET مناسبة إلطالق تشكيلة جديدة تحت اسم

 .ISO 22111على  شهادة 

عرفت املؤسسة تسجيل نتائج جد مرضية، وهذا ما شجعها  :8102في سنة  :السابعةاملرحلة 

على تكثيف جهود الابتكار والتنافسية للمحافظة على مرتبة الريادة في الجزائر في مجال 

مشروبات الفواكه، لتتمكن من بلوغ موقع الريادة في املغرب العربي الذي تسير صوبه بخطى 

مستقبلية تطمح لتحقيقها من أجل التنمية  رؤية "أن س ي أ رويبة"كما ووضعت مؤسسة  .ثابتة

  :(2112أن س ي أ رويبة الجزائر، ) يث تسعىاملستدامة ح

 :، تتطلع إلى2111بحلول عام : ودوليا أن تصبح مؤسسة معترف بها وطنيا -أ

 تطوير نموذج مرجعي لتطوير الثروة البشرية. 

  في جو من الرفاهيةتوفير الظروف املالئمة للعمل. 

 تعزيز حوار اجتماعي متجدد ومستمر. 

  التطوير والحفاظ على أفضل نظام للرواتب يكون محفز وقائم على أساس املهارات

 .وألاداء

 :، تتطلع إلى2111بحلول عام  :أن تحقق املحايدة البينية في املؤسسة -ب

  تخفيض إفراز : الحراري تحقيق املحايدة في انبعاث الغازات املسببة لالحتباس

 .غازات الاحتباس الحراري من كل الهياكل

 القضاء على جميع إلافرازات التي تؤثر على طبقة ألاوزون من كل هياكل املؤسسة. 

 يجب أال يتجاوز استهالك املؤسسة للمياه معدل : الاقتصاد في استهالك املياه

 .تجديد املوارد

 111ادر متجددة بنسبة إنتاج املؤسسة سيتم من طاقة آتية من مص٪. 
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  من النفايات21سيتم إعادة رسكلة ٪. 

 111من املواد الخام الرئيسة لدينا ستحمل العالمات إلايكولوجية ٪. 

، 2111بحلول عام : منتوج صحي وترقي الاستهالك املسؤول واملستدام تقدم املؤسسةأن . ج

 :تطمح إلى

 الحوادث املتعلقة باألمن انعدام : أن تكون منتجاتها ذات نوعية صحية عالية

 .الغذائي الناجم عن منتجاتها

 111من مستهلكي منتجاتها سوف يشاركون في حوار مباشر مع املؤسسة ٪. 

 21من مواد التعبئة والتغليف ملنتجاتها سوف تكون قابلة إلعادة الرسكلة ٪. 

، 2111عام بحلول : ISOأن تصبح مؤسسة مواطنة رائدة في مجال املمارسات الحسنة لـ . د

 :العمل على املحاور التالية

  تشجيع تطوير املمارسات الحسنة وألاخالق املهنية واحترام املعايير في عالم

 .ألاعمال

 املشاركة بطريقة فعالة في تحسين مناخ ألاعمال في الجزائر. 

 منح آفاق للشباب من خالل دعم املشاريع املبدعة والصديقة للبيئة. 

 وطنية والبحث العلمي ونشر املعرفةدعم تطوير الكفاءات ال. 

  دعم الفئات الاجتماعية الهشة واملجتمعات املحلية في مبادراتها الاقتصادية

 .والثقافية والاجتماعية

 : الجزائر " أن س ي أ رويبة"مظاهر تطبيق معايير املسؤولية الجتماعية في مؤسسة   .8.2

أن س ي أ " املسؤولية الاجتماعية للشركة من ضمن القيم التي تتمسك بها مؤسسة تعتبر  

أن س ي أ "، كما تعد هذه املسؤولية جزء من حياتها اليومية، وأدى هذا لجعل شركة"رويبة

في منطقة الشرق ألاوسط  22111” ايزو “على رأس قائمة الشركات التي أدمجت املعيار  " رويبة

 .وشمال أفريقيا
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  الجزائر" أن س ي أ رويبة"املسؤولية الاجتماعية في مؤسسة ( معايير)عناصر:  0شكل  

  

 

  

، على الساعة 2112-12-12: تم الاطالع في: )أ  رويبة.س ي.املوقع الالكتروني ملؤسسة أن: املصدر

12:51  ،http://www.rouiba.com.dz/?lang=ar) 

رويبة بالجودة والنوعية، باإلضافة إلى شهادات املطابقة ” أ.س ي.أن“التزام شركة  وبفضل

 (RS-MENA) املختلفة التي اكتسبتها، تم اختيارها لتمثيل الجزائر كشركة رائدة في إطار مشروع

املتعلق ”  22111ايزو “لترقية املعيار الجديد  (IANOR) واملعهد الجزائري للمعايير” ايزو “برفقة 

هذا املشروع هو مشروع عالمي لترقية هذا املعيار . باملسؤولية الاجتماعية والتنمية املستدامة

الوكالة السويدية للتنمية  SIDA)السويدية، يتم تمويله من قبل الوكالة (2111نشر في )الجديد 

الجزائر، تونس، مصر، ألاردن، لبنان، سوريا، : ، ويخص ثماني بلدان نموذجية هي(الدولية

كما يقدم هذا املعيار قواعد توجيهية ألية منظمة تسعى إلى تحمل املسؤولية . العراق واملغرب

 .ألية نتائج ناجمة عن قراراتها وأنشطتها

 :برامج حماية البيئة في املؤسسة محل الدراسة   . 2.2

   ":أن س ي أ رويبة"البيئة ملؤسسة  املسؤولية 0.2.2

خالل مهمتها كشركة مواطنة، تساهم في الحفاظ على البيئة من خالل مسعى يهدف  من

إلى الاقتصاد في املوارد الطبيعية، وذلك باستخدام التكنولوجيات النظيفة، واللجوء إلى عمليات 

دمه أيضا في مصانعها لتشغيل ويعد املاء املكون الرئيس ي في منتجاتها، وتستخ .إعادة الرسكلة

وعليه فإن مسؤوليتها تجاه هذا . املعدات الصناعية، فضال عن تزويد نظام مكافحة الحرائق

أما إمدادات املياه عن . ولهذا تمتلك بئرين يضمنان إمداد املصنع باملياه .املورد تعد أساسية

قد تم وضع نظام متابعة و  .طريق الشبكة العمومية فهي تغطي احتياجات مياه الشرب للشركة

باإلضافة إلى ذلك، ومن أجل تلبية . 2112شهري ومنتظم لكميات املياه املستهلكة منذ عام 

احتياجات املعدات الصناعية واملتطلبات التي يفرضها النموذج املنهي، لجأت املؤسسة عام 

 

http://www.rouiba.com.dz/?lang=ar
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اه الخام من ـــــــــيقدر استهالك املو  .إلى استعمال عملية التناضح العكس ي ملعالجة املياه 2112

مليون لتر من املنتجات النهائية، أي ما  22.1متر مكعب إلنتاج  451 871بـ  2112البئرين في سنة 

وهذه هي النسبة العادية عند استخدام تقنية التناضح . لتر عصير/لتر من املاء 5.2يعادل 

در استهالك 2111وخالل سنة  .٪25العكس ي التي تتميز بطاقة إنتاجية قصوى تقدر بنسبة 
ُ
، ق

مليون لتر من املنتجات النهائية، أي ما  22.1متر مكعب إلنتاج  212 221املياه من البئرين بـ 

در استهالك املياه من كال البئرين 2112أما في سنة  .لتر من العصير/ لتر من املاء  2.1يعادل 
ُ
، ق

لتر / لتر ماء  2.2نتجات النهائية، أي ما يعادل مليون لتر من امل 112متر مكعب إلنتاج  221 122بـ 

إن تحسين هذه النسبة يدل على الاستعمال ألامثل لعملية التناضح العكس ي . من العصير

أما فيما يتعلق بالنفايات القابلة إلعادة  .والتخفيض املستمر في كميات استهالك املؤسسة للمياه

 كلة من الورق املقوى والبالستيك والزجاجات وتتكون نفايات الشركة القابلة للرسالرسكلة ف

PETويتم جمعها وفرزها لتوضع بعدها تحت . ، وألاسطوانات املعدنية والدالء البالستيكية

حيث . ٪21وتمكنت املؤسسة من تخفيض كمية النفايات بنسبة . تصرف املسترجعين املعتمدين

ميات املستعلمة في التغليف تحقق هذا الانجاز بفضل جهود جميع املوظفين للحد من الك

في حين تتم  .والتعبئة، من أجل تحسين السيطرة على نسبة النفايات التي يتم إعادة رسكلتها

 211عملية معالجة مياه النفايات عن طريق جمع النفايات الصناعية السائلة في خزان بسعة 

وهذا ما . 2112متر مكعب، وقد دخل هذا الخزان حيز الخدمة منذ النصف الثاني من عام 

يسمح بالتقليل من امللوثات، قبل إفراغها عبر شبكة مياه الصرف الصحي العمومية باتجاه 

وقد أظهر رصد نوعية مياه الصرف الصحي من قبل مخابر  .محطة تصفية املياه بالرغاية

 .خارجية أن مستوى مقاييس التلوث أقل من العتبة التي يسمح بها التنظيم الساري املفعول 

حماية البيئة مصدر انشغال كبير للمؤسسة وهذا ألكثر من عقد من الزمن، وقد  كلتش

الورق )أدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في جمع وفرز واسترجاع النفايات القابلة إلعادة الرسكلة 

أ رويبة  مؤسسة أن س ي) (، البالستيك، ألاسطوانات، البراميل واملنصات الخشبيةPETاملقوى، 

 . (2112الجزائر، 
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 : املمارسات الجيدة في ألاعمال والجودة 8.2.2

( نظام إدارة سالمة منتجات املؤسسة الغذائية) 22111الحصول على شهادة ايزو  يعتبر

هي إحدى أولويات املؤسسة، وبالتالي تشكل واحدة من الركائز ألاساسية لسياسة الجودة 

 :بـــــالخاصة بها والتي تعرف 

  تقديم منتجات وخدمات للزبون واملستهلك تحترم الشروط القانونية والتنظيمية واملعايير

سارية املفعول من أجل ضمان ألامن الغذائي للمنتوج وحماية املستهلك من جميع 

 .املخاطر امليكروبيولوجية والكيميائية أو الجسدية

  سسة بوضع بروتوكوالت تضمن تقديم منتجات صحية وآمنة للمستهلك، حيث قامت املؤ

 ، أطلقت 2111ومنذ عام . نظافة املنتوج من أجل التحكم في املخاطر وألاخطار املحتملة

مشروع لوضع نظام جديد إلدارة املواد الغذائية؛ والذي " أن س ي أ رويبة"مؤسسة 

 .أعطى نتائج طيبة بفضل املشاركة القوية ملختلف هياكل املؤسسة

  22111ايزو “جاءت شهادة ، 2111وفي جانفي ”(منظمة املعايير الدوليةISO  ) لتتوج

الجهود التي بذلت طيلة عامين لتأكيد التزاماتنا تجاه الزبون واملستهلك الذين لديهما آلان 

 .(2112مؤسسة أن س ي أ رويبة الجزائر، ) ضمان إضافي لجودة منتجاتها

 : وظروف العملالعالقات  2.2.2

فاعل أساس ي في مجال إنتاج املشروبات وعصائر  الجزائر "أن س ي أ رويبة" مؤسسة

الفواكه، وهي أيضا شركة ذات بعد إنساني تجمع موظفيها حول مشاريع طموحة ذات قيمة 

 (2112مؤسسة أن س ي أ رويبة الجزائر، )  :وتتمثل أهدافها في, مضافة عالية

وخبرتها يرتكزان باألساس   الجزائر"أن س ي أ رويبة"إن نجاح مؤسسة : نشر ثقافة التميز -أ 

ولهذا، فهي تجتهد دون كلل في مكافأتهم على مجهوداتهم من خالل سياسة . على موظفيها

أجور عادلة، ومنحهم إمكانية التنقل في الداخل والخارج، ووضع خطة تنمية ذاتية 

 .ومهنية فردية

ألنها مؤسسة منفتحة على العالم الخارجي، جعلت : تأكيد دورها كشركة متضامنة -ب

التضامن أولوية في سياسة املوارد البشرية، وهذا من خالل تقديم الدعم للموظفين وكذا 

 .تفضيل الحوار الاجتماعي
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ؤسسة بفضل سياسة التدريب املستمر ملوظفيها، تقوم امل :تطوير املهارات الفنية ملوظفيها -ج

بدمجهم في مناهج دراسية تسمح لهم باكتساب مهارات لتكون لهم مؤهالت أفضل، 

كما تشكل الحركية املهنية أو الجغرافية . وتوجيههم في مسار منهي يتطور باستمرار

وتحقيقا لهذه الغاية، تقدم . للموظفين إحدى العناصر ألاساسية للتنمية في املؤسسة

وما إن يوظف أي . ية داخلية تنسجم مع مبادئ مشتركةلجميع املوظفين برنامجا لحرك

شخص حتى يتم تنفيذ خطة اندماج تسمح له بالتعرف على املؤسسة بشكل كامل، إلى 

باإلضافة إلى رعاية مشخصة  جانب دورة تكوينية تسمح له بالتعرف على روح املؤسسة

 .حول مهامه

لون في املؤسسة أنهم  على استعداد أكد املسؤو : توفير ظروف عمل مواتية للتطور املنهي -د

باإلضافة  .يومي لتوفير أفضل ظروف العمل، وأحسن مثال على هذا إنشاء مرصد للراحة

فكلما كانت . إلى ذلك، قامت املؤسسة بتنفيذ سياسة حماية العمال من املخاطر املهنية

ن من بين كما ُوضعت الوقاية الصحية  وألام .صحة املوظفين أحسن، تحسن ألاداء أكثر

رجم هذا سنة 
ُ
بإنشاء عيادة طبية تتوفر على كامل التجهيزات،  2115ألاولويات، وت

حيث . وألاطباء ألاخصائيين، ودورات تدريبية لجميع املوظفين، وحمالت لكشف ألامراض

أن الوقاية الصحية وألامنية هي أكثر من إستراتيجية، بل هي جزء ال يتجزأ من جميع 

 .أنشطة املؤسسة

 :الجزائر" أن س ي أ رويبة" املؤشرات حول تطوير نشاط مؤسسة بعض 2.2.2

  :"أن س ي أ رويبة"تطور رأس مال مؤسسة . أ             

خالل  "أن س ي أ رويبة"الجدول املوالي يلخص لنا التطور الذي شهده رأس مال مؤسسة 

 .خمس سنوات ألاخيرة
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 8102-8102من سنة  " أن س ي أ رويبة"تطور رأس مال مؤسسة : 2جدول 

 دج: الوحدة                                                                                                                                                              

 2112 2112 2112 2115 2112 السنة

رأس 

 املال
125221211 121212111 211221211 215122211 221115111 

متوفر )، "أن س ي أ رويبة"البيانات املالية ملؤسسة : من إعداد الباحثين باالعتماد على :املصدر

تم (  http://www.sgbv.dz/ar/?page=info_cote)الالكتروني لبورصة الجزائر  على املوقع

 .11:22: ، على الساعة2112-12-12الاطالع في 

يالحظ الارتفاع املستمر في رأس  "أن س ي أ رويبة" مال مؤسسةرأس  ر لتطو أما املتتبع 

، 2112دج سنة  221115111، إلى  2112دج سنة 125221211مال املؤسسة، حيث ارتفع من 

وهو ما يوفر  دعم إضافي إلنتاجية املؤسسة، ويساعد املؤسسة على تلبية متطلباتها وتغطية 

أن "والجدول املوالي يبرز سندات رأس املال ملؤسسة . الالتزامات وكذا توسيع قاعدتها إلانتاجية

 .2112-12-22كما وردت في بورصة الجزائر ليوم  " س ي أ رويبة

يوم )في بورصة الجزائر  " أن س ي أ رويبة"رأس املال ملؤسسة سندات : 2 جدول 

08/08/8102) 

 دج: الوحدة  

 ISIN رمز
الرمز في 

 البورصة

اسم 

 الشركة
 الفئة/ القطاع 

القيمة 

 الاسمية
 عدد ألاسهم

DZ0000010045 ROUI 
أن س ي أ 

 رويبة

الصناعة 

 الغذائية
100 8 491 950 

على الساعة  2112-12-12تم الاطالع في ) املوقع الالكتروني الرسمي لبورصة الجزائر : املصدر

12:25) ،http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societ 

 من جويلية)في البورصة " أن س ي أ رويبة"تطور القيمة السوقية وسعر السهم   ملؤسسة . ب

 (:  8102 جويلية -8102

الجدول املوالي يأخذ القيم املتعلقة بسعر السهم املأخوذة من املوقع الالكتروني لبورصة 

، وكذا 2112وهي سمة إلادراج في البورصة إلى سنة  2111الجزائر خالل شهر جويلية منذ سنة 

 :القيمة السوقية حسب تطورات أسعار ألاسهم

http://www.sgbv.dz/ar/?page=info_cote
http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societ
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في البورصة  " أن س ي أ رويبة"تطور القيمة السوقية وسعر السهم   ملؤسسة  :2جدول 

 (8102إلى جويلية  8102للفترة من جويلية )

 دج: الوحدة

 8102جويلية  8102جويلية  8101جويلية  8102جويلية  البيان

 215 125 125 121 سعر السهم

 2515125251 2251221251 1122221251 1222121111 القيمة السوقية

تم ) املوقع الالكتروني الرسمي لبورصة الجزائر   :من إعداد الباحثين باالعتماد على: املصدر

 ( http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societ، 15:22على الساعة  2112-12-12الاطالع في 

أن استثماراتها  الجزائر" أن س ي أ رويبة"ملؤسسة  2112لسنة  املاليةتقرير ورد في    

مليون دينار  121وكذا توزيع ألارباح أي ما يفوق  .مليار دينار خالل السنتين املاضيتين 2.2تعدت 

إلى  2112للسهم من / دينار  12إلى  21وأن  ربحية السهم بلغت من  .خالل السنتين املاضيتين

، كما ونالحظ أيضا من خالل الجدول أعاله أن أسعار أسهم الشركة تسجل انخفاض 2112

 .دج 215بمقدار  2112،  لتسجل أدنى قيمة لها في شهر جويلية 2111مستمر منذ سنة 

 :خاتمة. 2

الجزائر من خالل تطبيق مفهومي املسؤولية الاجتماعية " رويبةأن س ي أ "تهدف مؤسسة              

إلى تحقيق الاستثمار ألامثل وألارشد للموارد املتاحة ومراعاة البيئة التي تنشط فيها كأولوية 

حيث تم دمج الاهتمامات البيئية من خالل املسؤولية الاجتماعية عن طريق وضع مجموعة 

وجود من خالل نظم للمحافظة على املوارد وكذا نشر  من ألانشطة البيئية التي يكون لها

الثقافة البيئية لدى املوظفين و العاملين في املؤسسة، والالتزام البيئي هو جزء من الالتزام 

الاجتماعي للشركات، وهو ضرورة على مستوى منشأة ألاعمال، فحث املنظمات على تبني 

ها تجاه البيئة و دعم نظم إلادارة البيئية لديها املسؤولية الاجتماعية يقودها إلى تحقيق التزام

" أن س ي أ رويبة"في حدود إمكاناتها و نطاق مسؤولياتها، وتظهر املسؤولية الاجتماعية ملؤسسة 

الجزائر بشكل كبير في جانبها البيئي وحماية املستهلك وسعيها نحو تحقيق تنمية مستدامة، 

على  2112كان له الفضل في تحصلها سنة وتوفير مناصب الشغل بشكل مستمر، وهذا ما 

، وهذا ما يحتم اليوم على الشركات بذل املزيد من الجهد في مجال الوعي ISO 22111شهادة 

http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societ
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والتثقيف البيئي بين املوظفين في الشركة من خالل إشراكهم في صياغة الاستراتيجيات  

 .والسياسات الاجتماعية للشركة

 :لهوامشقائمة ا. 2

 استخدام املوقع الالكتروني للمنظمة في دعم اتصاالت (. 2112, ديسمبر. )أحمد فاروق رضوان

مجلة رؤى  (.دراسة تطبيقية على عينة من املنظمات بدولة لامارات العربية)املسؤولية الاجتماعية 

 .52، صفحة (1) 1إستراتيجية ، 

 دار املسيرة : عمان، ألاردن(. إلاصدار السادس) أخالقيات العمل(. 2112. )بالل خلف السكارنة

 .للنشر والتوزيع

  دور املسؤولية الاجتماعية في دعم سمعة (. 2112. )شافية قرفي، و حمودي حاج صحراوي

مجلة الباحث . (NCA)دراسة تحليلية من وجهة نظر اطارات مؤسسة رويبة للعصائر -املؤسسة

 .121، صفحة (12)

 من 2112, ديسمبر 12تاريخ الاسترداد . ملحة تاريخية(. 2112. )مؤسسة أن س ي أ رويبة الجزائر ،

: املوقع الرسمي ملؤسسة أن س ي أ رويبة الجزائر

http://www.rouiba.com.dz/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%A9/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A9-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9/?lang=ar 

 من املوقع 2112, ديسمبر 12تاريخ الاسترداد . التزاماتنا(. 2112. )أن س ي أ رويبة الجزائر ،

: الرسمي ملؤسسة أن س ي أ رويبة الجزائر

http://www.rouiba.com.dz/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D

8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/?lang=ar 
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