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املسؤول ّية االجتماع ّية ملنظمات األعمال
»ً«رشكة البوتاس العرب ّية نموذجا
 محمد نجيب الرصايرة،عرين عاطف الحديد
امللخص
 وتهدف إىل ت ّعرف الفلسفة التي تتبناها رشكة البوتاس العربية يف هذا،تتناول هذه الدراسة موضوع املسؤولية االجتماعية للرشكات
 والتحليل الكيفي، استندت الدراسة إىل منهج دراسة الحالة. وأهم الجهات املستفيدة منها، واإلنفاق عليها، واملجاالت التي تغطيها،املجال
 أظهرت النتائج أن فلسفة رشكة البوتاس العربية ملفهوم.الذي يعتمد عىل تحليل الوثائق واملقابلة املتعمقة كأدوات لجمع البيانات
 وبينت أن برامج املسؤولية.املسؤولية االجتماعية تتمحور حول فكرة الوصول إىل التوازن االجتماعي املنشود والتنمية املستدامة
، واملياه والبيئة، والصحة، والتنمية االجتماعية، والتعليم، دعم الجهات الرسمية:االجتماعية للرشكة توزعت عىل تسعة مجاالت هي
 والتنمية االجتماعية والصحة، والتعليم، وحصلت مجاالت دعم الجهات الرسمية. والنقابات املهنية، والثقافة، ودور العبادة،والرياضة
) من حجم اإلنفاق%90( واملياه عىل الحصة الكربى من مشاريع برامج الرشكة للمسؤولية االجتماعية؛ حيث أُنفق عليها ما نسبته
 والثقافة، ودور العبادة، يف حني حصلت مجاالت الرياضة،العام عىل مجمل برامج املسؤولية االجتماعية خالل السنوات األربع املاضية
.) من مجمل اإلنفاق عىل برامج املسؤولية االجتماعية%10( والنقابات املهنية عىل
 رشكة البوتاس العربية، التوازن االجتماعي، العالقات العامة، املسؤولية االجتماعية:الكلمات املفتاحية

Corporate Social Responsibility:
Arab Potash Company as an Example, 2017
Areen Al Hadeed, Mohammed Najib El Sarayrah

Abstract

This study deals with the subject of corporate social responsibility, and aims to identify the philosophy adopted by
the Arab Potash Company for social responsibility. In addition, the study aims at identifying the areas covered by
social responsibility programs and the level of spending on them. The study adapted a case study and qualitative
analysis as a methodology, and document analysis and in-depth interviews as data collection tools. The results of
the study show that the philosophy of the Arab Potash Company for social responsibility is based on the idea of
reaching the desired social balance and sustainable development. The social responsibility programs of the Arab
Potash Company divided into nine areas: official support, education, social development, health, water and the
environment, sport, places of worship, culture, professional associations. The areas of official support, education,
social development, health and water received the largest share of the company›s social responsibility projects.
Ninety percent (%90) of the total expenditure was spent on these areas over the last four years, Sports, places of
worship, culture and professional unions received (%10) of total expenditure on social responsibility programs.
Keywords: social responsibility, Public relations, social balance, Arab Potash Company.
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الحديد ،الرصايرة

املقدمة:
يعكس مفهوما العالقات العامة واملسؤولية االجتماعية اإلطار
املرجعي الذي تعتمده منظمات األعمال يف وظيفتها االتصالية
مع الجمهور ،وبناء صورتها يف إطار البيئة التي تعمل فيها.
منهجا مالئ ًما ،تعمل املنظمات من خالله من أجل
فهما يمثالن
ً
التواصل مع محيطها ممثال بالجمهور املعني بنشاطاتها .ففي
حني تقوم العالقات العامة ببناء صورة إيجابية ،وسمعة طيبة،
ومكانة مؤسسية متميزة للمنظمة عىل املدى الطويل ،يتسنى
من خاللها لجميع فئات الجمهور تكوين رؤية تتسم باإليجابية
والشفافية والوضوح نحو املنظمة ،تعمل املسؤولية االجتماعية
ملنظمات األعمال ،التي تمثل ظاهرة منترشة عىل املستوى العاملي،
عىل املساهمة يف مواجهة املشكالت االجتماعية واالقتصادية
والتنموية وغريها ،منطلقة يف ذلك من إيمانها برضورة خدمة
املجتمع باعتبارها أحد مكوناته .وقد نظر كثريون إىل هذا النشاط
باعتباره أحد أشكال العالقات العامة الذي تستهدف من خالله
املنظمات تكوين صورة إيجابية لها ،والعمل عىل تحسني وضعها
املايل.
ومع تطور جوانب الحياة املختلفة ومجاالتها ،اكتسبت التنظيمات
أهمية بالغة ومؤثرة يف حياة الناس وشؤونهم ومتطلبات بقائهم،
بحيث يمكن القول إنّ أحدًا ال يمكنه العيش دون أن يكون جز ًءا
من تنظيمات متباينة يف بنائها وأهدافها ووظائفها .وألن اإلنسان
يعيش ظاهرة التنظيمات عىل أصعدة مختلفة ،فإنه يف الوقت
العامة ،التي ال يمكن ألي تنظيم
نفسه يعيش ظاهرة العالقات
ّ
االستمرار أو االستقرار بدونها .وتؤكد األدبيات يف هذا املجال،
أن نجاح التنظيمات يكون مرهو ًنا بقدرتها عىل تكييف نفسها
مع محيطها ،والظروف املتغرية التي يشهدها هذا املحيط ،سواء
كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو تقنية .فهذه الظروف
ً
ضغوطا مختلفة عىل التنظيمات باختالف أشكالها
تفرض
العامة التي
وأدوارها املجتمعية .من هنا برزت أهمية العالقات
ّ
يتكرس دورها الرئيس يف تفسري التنظيم للمحيط ،وتفسري املحيط
للتنظيم ،من أجل إقامة عالقات مستدامة مبنية عىل التوازن
والتفاهم واملصالح املشرتكة بني التنظيم والجمهور.
ويف االتجاه نفسه ،برز مفهوم املسؤولية االجتماعية ملنظمات
األعمال ليخدم التوجه نفسه الذي تقوم به العالقات العامة يف
بناء صورة إيجابية للمنظمة ،إىل جانب تشكيل عالقة قائمة
عىل التفاهم واملصالح املشرتكة مع جمهورها .وما زال مفهوم
املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال ،يستقطب العديد من
التفسريات ،ووجهات النظر املتباينة ،ويف الوقت نفسه يتضمن
أبعادًا متعدد ًة؛ اقتصادي ًة ،واجتماعي ًة وبيئي ًة وغريها .وقد حظي
املفهوم باهتمام واسع يف القطاعني العام والخاص يف آن واحد
خالل العقود األخرية ،واستقطب مزيدًا من النقاش حول ماهيته
بني العديد من العلماء والباحثني واملمارسني يف هذا املجال ،إىل
جانب العديد من املنظمات الدولية واإلقليمية ،ومنظمات املجتمع
املدني ،ومنظمات األعمال .وقد ساهمت هذه الجهود مجتمعة
ً
فضل عن تقديم مبادرات لتعزيز
يف تطوير املفهوم ،وعنارصه،

معايري مستدامة يف مجال ممارسات منظمات األعمال ،وتحسني
بيئة العمل ،ومسؤولية منظمات األعمال تجاه املجتمع .ويبدو أن
ظاهرة املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال أخذت يف االنتشار،
وأنها غدت معروفة للمتخصصني أكثر من الجمهور املعني
بنشاطاتها ،وغال ًبا ما تصنف نشاطاتها تحت مظلة العالقات
العامة.
ّ
هذه الدراسة تتناول مفهوم املسؤولية االجتماعية يف منظمات
األعمال ،من خالل دراسة حالة رشكة البوتاس العربية ،يف
اململكة األردنية الهاشمية .فقد تأسست رشكة البوتاس العربية
املساهمة العامة يف  7تموز  ،1956وخالل عام َ 1958منحت
حكومة اململكة األردنية الهاشمية الرشكة امتياز استثمار أمالح
البحر امليت ومعادنه ،الذي ينتهي بعد مرور  100عام ،حيث
تنتقل ملكية املصانع واملنشآت لصالح حكومة اململكة األردنية
الهاشمية من دون أي مقابل .وتشري وثائق الرشكة أنها تع ّد من
أكرب الرشكات الصناعية يف األردن ،وأنها من أنجح التجارب يف
استقطاب االستثمارات العربية والعاملية (رشكة البوتاس العربية،
 .)29 :2015وتؤكد وثائق الرشكة أنها إحدى الرشكات التي تعمل
عىل استقطاب أفضل الكفاءات يف مختلف التخصصات من خالل
وتؤمن
ممارسات تتسم بالشفافية يف االختيار والتعيني والتدريب.
ِّ
الرشكة ميزات للعاملني فيها تتضمن رواتب إضافية ،وصندوق
االدخار ،وقروض اإلسكان ،واإلسكان الوظيفي ،والتأمني الصحي،
واملواصالت ،واملنح الدراسية ومزايا أخرى .وتهتم الرشكة أيضا
برعاية موظفيها وعائالتهم ،وتوفر لهم دع ًما اجتماع ًيا تقدي ًرا
لجهودهم وأفكارهم .وتعطي الرشكة أولو ّية مطلقة لتوفري
البيئة اآلمنة ضمن أعىل معايري وأنظمة السالمة املهنية ،من خالل
سلسلة من اإلجراءات والسياسات وبرامج التدريب والتوعية
(رشكة البوتاس العربية.)29 :2015 ،
املسؤولية االجتماعية :املفهوم ،النشأة والعنارص
اقرتن مفهوم املسؤولية االجتماعية منذ الثالثينيات من القرن
املايض بالوظائف االجتماعية للمرشوعات الصناعية الكربى يف
الواليات املتحدة األمريكية .فلم يعد مقبوالً إزاء ما حدث لها
وللمجتمع األمريكي من تحوالت كبرية ،أن تتفوق يف املبيعات
وتحقق األرباح ،ويف الوقت نفسه تتجاهل ما يرتتب عىل عملياتها
ونشاطاتها من آثار اجتماعية قد تسبب أرضا ًرا باملجتمع املحيط بها
(البادي .)25:1980 ،كان ينظر للمسؤولية االجتماعية باعتبارها
عقدًا بني املنظمة واملجتمع تلتزم بموجبه املنظمة بخدمة املجتمع
وتحقيق ما يتفق مع الصالح العام .وتشري األدبيات إىل صعوبة
رسم تشخيص متكامل للمسؤولية االجتماعية يف منظمات
األعمال لسببني رئيسني هما (الغالبي؛ والعامري:)49 :2005 ،
.1األول ،يرتبط بوجود عدد كبري من أصحاب املصالح الذين تتعدد
أهدافهم وتتباين ،وقد تتناقض أحيا ًنا.
.2والثاني :وجود فجوة بني ما يتوقعه املجتمع من هذه املنظمات،
وما يتصوره رجال األعمال من إمكانات يمكن أن تقدمها
منظماتهم للمجتمع.
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وقد رصد الرصايرة ( )198 :2017مجموعة من التعريفات لعدد
من الباحثني نذكر منها ما يأتي:
•عرفها  Carrollعام  1979بأنها «املسؤولية االجتماعية
لقطاع األعمال التي تشمل التوقعات االقتصادية والقانونية
واألخالقية ،والتقديرية التي يتوقعها املجتمع من مؤسساته يف
فرتة معينة من الزمن».
•وعرفها  Epsteinعام  1987بأنها« :املسؤولية االجتماعية
ملنظمات األعمال ذات الصلة يف املقام األول بتحقيق نتائج
(مخرجات) من القرارات التنظيمية املتعلقة بقضايا أو
مشكالت محددة (عن طريق مستوى معياري) يكون لها
آثار مفيدة عىل أصحاب املصلحة .ويع ُّد التصحيح املعياري
للمنتجات من قبل منظمات األعمال أحد أبرز معالم املسؤولية
االجتماعية لهذه املنظمات».
•وعرفها  Woodعام  1991بأنها «تنظيم منظمة األعمال
ملبادئ املسؤولية االجتماعية ،وعمليات االستجابة االجتماعية،
والسياسات والربامج واملخرجات امللحوظة بما يتفق مع عالقة
منظمة األعمال باملجتمع».
•وعرف  McWilliamsو Siegelاملسؤولية االجتماعية
عام  2001بأنها «األفعال التي تظهر لتعزيز بعض الخري
االجتماعي ،وتكون خارج مصلحة منظمة األعمال ،وبما يتفق
مع القانون».
•وعرفها  Basuو Palazzعام  2008بأنها «العملية التي من
خاللها يقوم املديرون التنفيذيون بالتفكري ومناقشة العالقات
مع أصحاب املصلحة وأدوارهم املتعلقة بالصالح العام جنبا إىل
جنب مع ممارساتهم لتحقيق هذه األدوار والعالقات».
•وعرفها الرصايرة بأنها :عملية مخطط ٌة تهدف ملساهمة
منظمات األعمال يف تنمية مجتمعاتها ،يف إطار مسؤوليتها
تجاه هذه املجتمعات ،لتعزيز مفهوم الرشاكة يف خدمة التنمية
املستدامة وتحسني نوعية الحياة.
تط َّو َر مفهوم املسؤولية االجتماعية بشكل متدرج وعرب مراحل
زمنية ممتدة ،وال يمكن تعميم هذا التطور عىل البيئة العاملية
كلها بنفس املستوى ،ففي الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدة
األمريكية والدول الغربية واليابان تطور املفهوم بشكل رسيع
ً
أرضا خصبة
ألسباب متعددة ،منها أن الدول الغربية كانت
وصالحة للتطور أكثر من غريها ،يف حني أن اليابان تمثل نموذجا ً
آخر لتطور املسؤولية االجتماعية بحكم الثقافة املتميزة لها.
أما الدول النامية فإنها تأخرت يف تبني هذا املفهوم لعدة أسباب
من بينها :غياب ثقافة املسؤولية االجتماعية ،وتبني املؤسسات
ومنظمات األعمال ملبادرات يف هذا االتجاه .وال يمكن فصل التطور
الحاصل يف املسؤولية االجتماعية عن التطور القائم يف فلسفة
وفكر إدارة األعمال بشكل عام (الغالبي؛ والعامري.)61 :2005 ،
تتحدث األدبيات عن مراحل تطور ثالثة م َّر بها مفهوم املسؤولية
االجتماعية ،يمكن تلخيصها فيما يأتي (الرصايرة:)194 :2017 ،
1.1مرحلة «األرباح هي الهدف»:
ويقصد بذلك ،أن املؤسسات التي تنتمي ملرحلة أواخر القرن
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التاسع عرش واوائل القرن العرشين ،قد اختزلت أهدافها يف
هدف وحيد ،هو تحقيق األرباح ،والعمل عىل زيادتها باستمرار.
ّ
شكل هذا الهدف املسؤولية الوحيدة التي تبنتها تلك
وقد
املؤسسات يف تلك الفرتة التي امتدت منذ بداية القرن الثامن
عرش حتى عرشينيات القرن العرشين .وقامت فلسفة أصحاب
هذه األطروحة عىل فكرة مفادها أن تحقيق املصلحة الخاصة،
يقود بالرضورة إىل تحقيق منافع عامة.
2.2مرحلة األهداف املتعددة:
امتدَّت هذه املرحلة من أواخر العرشينيات إىل بداية الستينيات
من القرن املايض ،بوصفها املرحلة التي شهدت تطور العديد من
النظريات التي ترى أن تحقيق األرباح هو أم ٌر يشكل رضورة
للمؤسسات املختلفة ال يمكن إغفاله ،لكن تحقيق األرباح يجب
أال يكون الهدف الوحيد الذي يشكل تطلعات هذه املؤسسات.
وأقرت هذه النظريات بأن هناك أهدا ًفا متعددة يجب عىل
منظمات األعمال أخذها بعني االعتبار من بينها زيادة املبيعات،
وتحسني األجور ،وتطوير املؤسسات وغريها من األهداف ،غري
اهتماما بموضوع املسؤولية االجتماعية.
أنها لم ُت ِعر
ً
3.3مرحلة إدارة نوعية الحياة:
تمت ُّد هذه املرحلة من نهاية الستينيات إىل يومنا هذا .وما يميز
هذه املرحلة هو زيادة حجم املؤسسات إىل جانب رفض العمال
لظروف العمل القاسية ،األمر الذي دفع باتجاه ظهور مزيد من
األصوات التي تنادي باملسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال
َّ
منظ ًما كما هو
تجاه مجتمعاتها ،وأخذت هذه األصوات إطا ًرا
الحال يف املؤتمر الذي عقد يف جامعة كاليفورنيا عام ،1972
وحمل عنوان «املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال» ،والذي
نادى بإلزام منظمات األعمال كافة برعاية الجوانب االجتماعية
والبيئية ،واالبتعاد عن أطروحة األرباح ً
أول وأخريًا .وتشكلت
خالل هذه املرحلة رؤية جديدة ملفهوم املسؤولية االجتماعية
تقوم عىل فكرة أن تحقيق األرباح تشكل رضورة ،لكنَّ األفراد
أه ُّم من األرباح املادية ،وعليه فإن هذه األطروحة توازن بني
املصالح الذاتية لكل من منظمة األعمال ،واملساهمني واملجتمع
يف آن واحد.
مجاالت املسؤولية االجتماعية :
تتنوع مجاالت املسؤولية االجتماعية التي تنظمها املؤسسات
لتحقيق أهدافها املتصلة ببناء السمعة الطيبة ،وبناء الثقة،
ً
وصول إىل بناء حالة التوافق املصلحي
وتشكيل الصورة اإليجاب ّية،
بني هذه املؤسسات من جهة وبيئتها املحيطة من جهة أخرى.
ويشري الرصايرة ( )212 :2017إىل أبرز املجاالت التي تتضمنها
نشاطات املسؤولية االجتماعية ،نذكرها فيما يأتي:
•املجال االقتصادي :إىل جانب اهتمام املؤسسات بما تنتجه من
سلع ،أو ما توفره من خدمات ،تقدم املؤسسات مبادرات يف
املجال االقتصادي من خالل التوسع يف االستثمار ،وتوفري
فرص العمل ،والح ّد من البطالة ،وتنشيط الحركة االقتصادية،
ودعم برامج التنمية االقتصادية ،وتوفري فرص التدريب
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والتأهيل املستمر ،وغريها من الربامج التي تساهم يف خدمة
املجتمع اقتصاد ًيا.
•املجال االجتماعي :تساهم هذه املؤسسات يف إعداد الخطط
والربامج االجتماعية التي تسعى إىل محاربة الفقر ،ودعم
األرس الفقرية ،ومعالجة املشاكل والتحديات االجتماعية،
ودعم القطاعات الخريية ،والتطوعية ،وتنظيم املبادرات
االجتماعية ،التي تساعد الشباب عىل الزواج ،ورعاية املسنني،
وذوي االحتياجات الخاصة ،وغريها من الربامج ذات الطبيعة
االجتماعية.
•املجال البيئي :تساهم مؤسسات قطاع األعمال يف املحافظة
عىل البيئة من خالل التزامها بالقوانني واملعايري املنظمة لهذا
ً
فضل عن دعمها للمبادرات التي تتبنى حماية البيئة،
املجال،
والحفاظ عىل النظافة العامة ،وحمالت التوعية يف هذا املجال،
إىل جانب دعمها لقطاع البلديات واملجالس املحلية يف توفري
اآلليات واملعدات التي تساهم يف حماية البيئة.
•املجال الصحي :تساهم مؤسسات قطاع األعمال يف دعم
القطاع الصحي ،من خالل دعم جهود التوعية يف املجاالت
الصحية األ َّولية ،وتنظيم األرسة ،والفحص الطبي قبل الزواج،
والصحة اإلنجابية ،وأمراض الرسطان واإليدز وغريها ،إىل
جانب دعم العيادات الصحية واملستشفيات العامة باألجهزة
واملعدات الرضورية مثل وحدات غسيل ُ
الكىل ،وأجهزة األشعة
ً
فضل عن التربع إلنشاء
واملركبات املجهزة ألغراض اإلنقاذ،
الصحية واملشاركة يف دعم بناء املستشفيات.
العيادات ّ
•مجال التعليم والبحث العلمي :يمكن ملؤسسات قطاع األعمال
تقديم الدعم يف مجال التعليم من خالل املساهمة يف بناء
املدارس ،أو تزويدها باألجهزة الرضورية ،وبخاصة املختربات
بأنواعها املختلفة ،ودعم املبادرات التعليمية ،ومنها مبادرات
محو األمية ،إىل جانب تبني تقديم حوافز عىل هيئة منح
ودورات تدريبية للمتفوقني ،ويمكن لها أيضا أن تقدم الدعم
للبحوث والدراسات واملؤتمرات العلمية التي تنظم بقصد إيجاد
حلول ملشكالت مجتمعية ،أو التعامل مع قضايا تخدم املجتمع
بصورة عامة.
•املجال األخالقي والسلوكي :تعمل مؤسسات قطاع األعمال
عىل تبني مواثيق أخالقية وسلوكية ومهنية تنظم إجراءات
ً
فضل عن التزامها بالقوانني واللوائح املنظمة لقطاعها،
عملها،
إىل جانب التزامها بالقوانني املنظمة لشؤون العمل والعمال.
ويمكن لهذه املؤسسات دعم جهود تعزيز املهنية والسلوكيات
املؤسسية اإليجاب ّية من خالل دعم استشارات دورية وملتقيات
علمية يف هذا املجال.
•مجاالت أخرى :يمكن ملؤسسات األعمال التحرك يف أي مجال
تعتقد بأنه يخدم استقرار املجتمع وتقدمه.

املسؤولية االجتماعية ليأخذ منحى جديدًا ،بعد أن قدم كارول
 Carrollنموذجه الهرمي املعتدل ،ليتضمن أربعة مجاالت أساسية
هي :املسؤولية االقتصادية ،واملسؤولية القانونية ،واملسؤولية
األخالقية ،واملسؤولية الخريية التطوعية ،كما هو مبني يف الشكل
رقم (.(Carroll, 1999:289) )1
1.1املسؤولية االقتصادية :ويقصد بها التزام منظمات األعمال
بتوفري سلع وخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
2.2املسؤولية القانونية :وتعني التزام منظمة األعمال بالقوانني
واألنظمة والتعليمات واللوائح كافة املنظمة للعمل.
3.3املسؤولية األخالقية :ويقصد بها االلتزام بمواثيق الرشف
وأخالقيات املهن ،واحرتام قيم املجتمع وعاداته وتقاليده.
4.4املسؤولية الخريية (التطوعية) :وتعني االلتزام بتقديم مبادرات
وبرامج لخدمة املجتمع وفئاته املختلفة مثل أصحاب اإلعاقة،
وكبار السن ،والشباب .وتوفري الدعم لربامج تطوعية مثل
محو األمية ،واملبادرات الصحية أو البحثية وهكذا.
وقد تمت اإلفادة من جهود  Carrollيف تصنيف مجاالت املسؤولية
االجتماعية من قبل املنظرين والباحثني واملمارسني ومنظمات
األعمال واملجتمع واملؤلفني يف آن واحد .ووف ًقا لألدبيات يف هذا
املجال ،فقد حاز هذا التصنيف عىل اهتمام واسع بني األكاديميني
وع ّد نموذجً ا رائدًا يف مجال املسؤولية االجتماعية ،وبخاصة يف
مجال إدارة منظمات األعمال .ويف االتجاه اآلخر ،يرى بعضهم
أنه عىل الرغم من أن هناك قيمة كبرية لنموذج املجاالت األربعة
لكارول ،إال أنه تعرض لبعض النقد ألسلوبه يف استخدام
نموذج الهرم لتصوير مجاالت املسؤولية االجتماعية للرشكات،
األمر الذي يعد مرب ًكا أو غري مالئم بالنسبة لبعض التطبيقات
(الرصايرة .)205 :2017 ،وستأخذ الدراسة بعني االعتبار مجاالت
النقد املوجهة للنموذج عند تحليل نتائج هذه الدراسة ،إىل جانب
ما طرحه النموذج من مفاهيم.
الدراسات السابقة:
هدفت دراسة املعمرية (« )2015املسؤولية االجتماعية للعالقات
العامة يف الرشكات الصناعية بسلطنة عمان :دراسة حالة -
شكل رقم ( )1نموذج كارول للمسؤولية االجتماعية

املدخل النظري للدراسة:
تستند هذه الدراسة نظر ًيا إىل نموذج كارول للمسؤولية
االجتماعية ،فخالل التسعينيات من القرن املايض ،تطور مفهوم
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مؤسسة جسور» إىل ت ّعرف نشأة مؤسسة جسور بوصفها
مؤسسة مسؤولية اجتماعية ،وتطورها والكشف عن أنشطتها
وبرامجها يف مجال املسؤولية االجتماعية ،إىل جانب ت ّعرف
نشاطاتها اإلعالمية .واعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة يف
اإلطار الكيفي لتحقيق أهدافها ،واستخدمت املقابلة املتعمقة
وتحليل الوثائق يف جمع معلوماتها .وخلصت الدراسة إىل أن فكرة
إنشاء مؤسسة جسور جاءت تلبية الحتياجات طرحها أفراد
املجتمع املحيل ،وتم التوصل إليها من خالل دراسات تشخيصية
قامت بها إحدى املؤسسات الثالثة التي أنشأت مؤسسة جسور
كمؤسسة مسؤولية اجتماعية .وتبني النتائج أن مؤسسة جسور
تمتلك خطة اسرتاتيجية إعالمية واضحة وتستخدم أدوات متعددة
للعالنية .وشملت برامجها تنوعا واضحا .وأظهرت النتائج مستوى
رضا واضح من قبل املبحوثني عن أنشطة املؤسسة وبرامجها.
أما دراسة رحماني (« )2014تأثري أبعاد املسؤولية االجتماعية
عىل األداء املايل للمؤسسة االقتصادية (دراسة حالة املؤسسة
الوطنية لألشغال يف األبار ،حايس مسعود ،ورقلة للفرتة -2000
 ».)2013فقد هدفت إىل بيان أثر التزام املؤسسة االقتصادية
بأبعاد املسؤولية االجتماعية يف أدائها املايل .استخدم الباحث املنهج
املسحي التحلييل ،واعتمد االستبانة أداة لجمع املعلومات ،وضمت
عينة الدراسة ( )70مبحوثا ً من مجتمع الدراسة املكون من جميع
عمال املؤسسة الوطنية لألشغال يف الجزائر .وتوصلت الدراسة إىل
أن تب ِّني أبعاد املسؤولية االجتماعية يؤدي إىل تحقيق الربح عىل
املدى البعيد ،ويكسب املؤسسات عالقات جيدة مع عمالئها ،كما
حس ُن سمعتها ،ومن ثم يؤدي إىل تحسني أدائها ،والعمل عىل
ُي ِّ
تطوير كفاءة العاملني باستمرار لزيادة الكفاءة وتحسني اإلنتاج،
وزيادة اإلنفاق للوقاية من األرضار ،بدالً من اإلنفاق عىل عالج
األرضار املجتمعية والبيئية.
وسعت دراسة رضوان (« )2014إدراك اتصاالت املسؤولية
االجتماعية للمنظمات ،دراسة عىل عينة من طلبة العالقات العامة
بدولة اإلمارات العربية املتحدة» إىل معرفة مستوى اهتمام طلبة
العالقات العامة؛ بالنشاط االجتماعي للمنظمات ،ومدى إدراكهم
ً
فضل عن رصد أهم
ملفهوم املسؤولية االجتماعية للمنظمة،
وسائل االتصال التي يحصل من خاللها طلبة العالقات العامة
عىل املعلومات الخاصة بالنشاط االجتماعي للمنظمة ،ومعرفة
اتجاهاتهم نحو املنظمات املنفذة ألنشطة املسؤولية االجتماعية،
إىل جانب ت ّعرف األنشطة االتصالية الفعالة يف مجال تنفيذ برامج
املسؤولية االجتماعية للمنظمة .اعتمدت الدراسة يف جمع البيانات
عىل االستبانة التي ُو ِّزعت عىل عينة بلغت مائتي طالب وطالبة
من داريس العالقات العامة بجامعتي الشارقة وعجمان يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،وخلصت الدراسة إىل اهتمام أفراد العينة
بت ّعرف الربامج االجتماعية للمنظمات عرب وسائل اتصال متعددة،
يأتي يف مقدمتها اإلنرتنت .وأظهرت النتائج اهتمام عينة الدراسة
بالنشاط االجتماعي ،ومعرفتهم بمفهوم املسؤولية االجتماعية
والدور االجتماعي واإلنساني للمنظمات.
أما دراسة القريوتي وآخرين (« )2013دور املسؤولية االجتماعية
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يف تحقيق امليزة التنافسية ،دراسة حالة لرشكة زين لالتصاالت
الخلوية» ،فقد هدفت هذه الدراسة إىل ت ّعرف تأثري املسؤولية
االجتماعية ،واالهتمام بالبيئة ،واملنافسة الرشيفة ،واملساهمة
يف الخطط التنموية يف تحقيق امليزة التنافسية يف رشكة زين
لالتصاالت الخلوية .اعتمدت الدراسة املنهج التحلييل ،واعتمدت
االستبانة كأداة لجمع املعلومات .وخلصت الدراسة إىل أن هناك
دو ًرا إيجاب ّيا للمسؤولية االجتماعية يف تحقيق امليزة التنافسية
يف رشكة زين لالتصاالت الخلوية ،وبينت وجود أث ٍر ذي داللة
إحصائية لكل من (الرتكيز عىل العميل ،واالهتمام بحل املشكالت
االجتماعية ،واالهتمام بالعاملني ،وكذلك البيئة ،واملنافسة
الرشيفة ،واملساهمة يف دعم الخطط التنموية) يف تحقيق امليزة
التنافسية يف الرشكة املبحوثة .ويوجد أيضا تأثري ذو داللة
إحصائية بني االهتمام بح ّل املشكالت االجتماعية ،وتحقيق امليزة
التنافسية يف رشكة زين.
وهدفت دراسة الطراونة ،وأبو جليل (« )2013أثر أخالقيات
األعمال واملسؤولية االجتماعية يف تحقيق امليزة التنافسية-
دراسة ميدانية يف الرشكات الصناعية املدرجة يف سوق عمان
املايل» ،إىل تع ُّرف أث ِر أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية يف
تحقيق امليزة التنافسية يف الرشكات الصناعية املدرجة يف سوق
عمان املايل ،من خالل استقصاء آراء املبحوثني من املديرين
العاملني يف اإلدارات العليا يف هذه الرشكات .شمل مجتمع الدراسة
( )84رشكة ،وتكونت العينة من ( )65مدي ًرا يعملون يف اإلدارات
العليا يف الرشكات املشمولة بالدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل
ري ذي داللة إحصائية ألخالقيات األعمال (االستقاللية
وجود تأث ٍ
واملوضوعية ،األمانة واالستقامة ،النزاهة والشفافية) يف تحقيق
امليزة التنافسية (تخفيض التكلفة ،االبتكار والتجديد) يف الرشكات
ري ذي
الصناعية األردنية .وأظهرت كذلك نتائج الدراسة وجود تأث ٍ
داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية (املسؤولية نحو البيئة،
واملستهلكني ،واملجتمع املحيل) يف تحقيق امليزة التنافسية (تخفيض
التكلفة ،واالبتكار والتجديد) يف الرشكات الصناعية األردنية.
ورصدت الدراسة عددا من الدراسات األجنبية يف هذا املجال نوردها
فيما ييل:
هدفت دراسة « )2014( Nochai and Nochaiتأثري أبعاد
املسؤولية االجتماعية للرشكات عىل سلوك املستهلكني يف تايالند
(دراسة حالة يف بانكوك)» إىل تحديد أبعاد املسؤولية االجتماعية
ملنظمات األعمال يف تايالند وأثرها يف السلوك الرشائي للمستهلك.
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل ،حيث تم تطوير استبانة
لجمع البيانات األ َّولية ،تم توزيعها عىل عينة الدراسة البالغة
( )414مبحوثاً .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن البعد القانوني
للمسؤولية االجتماعية هو البعد األكثر تأثريا ً يف السلوك الرشائي
للمستهلك ،يأتي بعده البعد األخالقي .وأوصت الدراسة بأنَّ عىل
املنظمات أنْ تضبط عملياتها ضمن اإلطار القانوني للمجتمع،
وأن تلتزم بالقواعد والقوانني كافة املنصوص عليها ،وأنَّ عىل
املنظمات أن تلتزم بتنفيذ األنشطة االجتماعية ،وأن تسعى إلنتاج
املواد الصديقة للبيئة.
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أما دراسة “ )2013( Ghelliاملسؤولية االجتماعية للرشكات
واألداء املايل (دليل عميل)» فقد هدفت هذه الدراسة إىل اختبار
قوة واتجاه العالقة بني املسؤولية االجتماعية للرشكات واألداء
املايل ،وهل تتغري هذه العالقة بتغري الصناعة .تألفت عينة الدراسة
من ( )322رشكة أمريكية من مختلف الصناعات ،حيث استخدم
الباحث مقياس ( )KLDلقياس األداء االجتماعي لهذه الرشكات،
واستخدم أيضا مقياس السوق واملحاسبة لقياس األداء املايل
لها .وكشفت نتائج الدراسة أنه يوجد عالقة إيجاب ّية بني األداء
االجتماعي واألداء املايل للرشكات ،وأظهرت النتائج أيضا أن العالقة
بني املسؤولية االجتماعية واألداء املايل ال تتغري بتغري الصناعة.
وسعت دراسة « )2012( Smissenقيمة املسؤولية االجتماعية
للرشكات للمستهلك» إىل تع ُّرف القي ِم والفوائد التي يجنيها املستهلك
من املسؤولية االجتماعية للرشكة ،ومعرفة تأثري ممارسة
الرشكة للنشاطات االجتماعية يف سلوك املستهلك وقراره بالرشاء.
واستخدم الباحث األسلوب الوصفي التحلييل يف جمع املعلومات،
حيث قام بتوزيع استبانة عىل ( )120فردا ً من مختلف األعمار من
رواد رشكة  Bio-planetsيف مدينة بروكسل يف بلجيكا ،باإلضافة
إىل إجراء املقابالت مع عدد آخر .وكانت أهم نتائج الدراسة أن
الزبائن غالبا ً ما يربطون املسؤولية االجتماعية للرشكة بالبيئة.
وأظهرت الدراسة أن املستهلكني ال يدركون دائما ً أن النشاطات
االجتماعية التي تقوم بها الرشكة هي مسؤولية اجتماعية ،حيث
تبني أنهم يدركون النشاطات االجتماعية التي تتعلق باملنتجات
بشكل أكرب من النشاطات التي تتعلق باألعمال الخريية .وأظهرت
الدراسة أيضا أن  %82.7من عينة الدراسة ،أقرت بأن املسؤولية
االجتماعية هي الدافع للتسوق من .Bio-planets
وهدفت دراسة « )2011( latridisتأثري املسؤولية االجتماعية
للرشكات عىل املمارسات التجارية حالة معايري اإلدارة الدولية»
إىل كشف أثر املسؤولية االجتماعية للرشكات يف ممارسة األعمال،
وقد ّ
وظفت الدراسة معايري اإلدارة الدولية ()ICMSكمؤرشات
ملمارسة املسؤولية االجتماعية للرشكات .استخدم الباحث املنهج
الوصفي التحلييل ،واعتمد عىل االستبانة واملقابالت شبه املُق َّننة
لجمع البيانات األ َّولية ،وتم توزيع االستبانة عىل ( )211مستجيبا ً
من مختلف الرشكات الصغرية واملتوسطة والكبرية من الرشكات
الصناعية والتجارية والخدمية يف قربص ،باإلضافة إىل إجراء ()18
مقابلة مع موظفي هذه الرشكات .كشفت نتائج هذه الدراسة
عن فشل املسؤولية االجتماعية بالتأثري يف ممارسة األعمال،
وأن الرشكات ال تتبنى املسؤولية االجتماعية لتحسني أدائها ،بل
تمارسها ألسباب تنافسية ورشعية ،وأظهرت كذلك أن الرشكات
تمارس املسؤولية االجتماعية إلقناع األطراف املعنية أن نشاطات
الرشكة تنجز ضمن اإلطار الذي حدده املجتمع ،وأن إطار تطبيق
ممارسات املسؤولية االجتماعية فشل يف دمج هذه املمارسات
وتكاملها يف نشاطات الرشكة اليومية.
أما دراسة « )2011( Aimieاملسؤولية االجتماعية للرشكات
وتأثريها عىل الثقة بالعالمة التجارية» فقد هدفت الدراسة إىل
اختبار العالقة بني املسؤولية االجتماعية للرشكات والثقة

بالعالمة التجارية ،باإلضافة إىل تحديد أفضل املتغريات التي تمثل
املسؤولية االجتماعية للرشكات .وقد تم جمع املعلومات األ َّولية
من خالل استبانة وزعت عىل ( )100مستجيبٍ يف مجمع Botany
 Centerالتجاري يف مدينة  Aucklandيف نيوزيلندا .أظهرت نتائج
الدراسة أن املسؤولية القانونية واملسؤولية تجاه العاملني هما
األكثر تأثريا ً يف الرشكة من بني املكونات األخرى للمسؤولية
االجتماعية ،وأظهرت أيضا أنه كلما زادت املسؤولية االجتماعية
للرشكات زادت نسبة التأثري يف الثقة بعالمتها التجارية.
بالنظر إىل الدراسات السابقة ،يمكن تحديد اتجاهات البحث يف
مجال املسؤولية االجتماعية خالل الفرتة التي أُجريت خاللها هذه
الدراسات .فقد أمكن لهذه الدراسة تع ُّرف هذه االتجاهات التي
شملت ما يأتي:
1.1استخدمت معظم الدراسات املنهج الكمي ،اعتمدت االستبانة
لجمع معلوماتها حول اتجاهات العاملني أو الجمهور تجاه
ممارسة املسؤولية االجتماعية أو العالقة التي تكمن بني
املسؤولية االجتماعية وامليزة التنافسية.
2.2بعض هذ الدراسات بحث يف العالقة بني تنفيذ برامج املسؤولية
االجتماعية واملوقف املايل أو الربحي ،أو اإلقبال عىل الرشاء من
املؤسسات التي تمارس نشاطات املسؤولية االجتماعية.
ُ
بعض هذه الدراسات عىل البحث يف تأثري ممارسة
3.3ركزت
املسؤولية االجتماعية يف أداء املؤسسات.
4.4ركزت بعض هذه الدراسات عىل تحديد مضامني املسؤولية
االجتماعية ومن بينها :االلتزام تجاه العمالء ،وااللتزام تجاه
العاملني ،وااللتزام تجاه أصحاب املصلحة ،وااللتزام تجاه
البيئة ،وجماعات الضغط ،ونقابات العمال.
5.5هدفت بعض هذه الدراسات إىل البحث يف العالقة بني املسؤولية
االجتماعية ،واملسؤولية القانونية ،واملسؤولية تجاه العاملني،
ومدى تأثري ذلك يف الثقة يف عالمة املؤسسة التجارية.
6.6تبنتْ هذه الدراسة منهج دراسة الحالة ،وهو منهج يركز
عىل مفردة واحدة من املجتمع ويدرسها بشكل عميق .وعىل
الرغم من أن معظم الدراسات السابقة استخدمت املنهج الكمي
لتحقيق أهدافها ،فإن هذه الدراسة تبنت املنهج الكيفي /دراسة
أرحب للبحث يف مجاالت املسؤولية
الحالة ،التي ستوفر مجاال
َ
االجتماعية لرشكة البوتاس العربية ،وحجم إنفاقها ،وطبيعة
برامجها ،وأساليب اختيار برامجها إىل جانب اتجاهات الجمهور
نحوها .وقد اعتمدت هذه الدراسة الوثائق ،واملقابالت املتعمقة،
واملالحظة امليدانية يف جمع معلوماتها.
مشكلة الدراسة وأهميتها:
تعد املسؤولية االجتماعية من املوضوعات األساسية التي ال
بد أن تحظى بأهمية كبرية من ِق َبل املؤسسات التي تسعى إىل
تعزيز الثقة بينها وبني جمهورها؛ نظ ًرا للدور الذي تؤديه يف
تحويل سياسات املؤسسات وفلسفتها إىل واقع ملموس بالنسبة
للجمهور ،وذلك من خالل تنفيذها ألنشطة وبرامج قادرة عىل
تقديم خدمة املجتمع؛ لذلك فإن مشكلة الدراسة تتمثل يف ت ّعرف
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الدور التي تقوم به رشكة البوتاس العربية يف تنفيذ برامج
وأنشطة ذات صلة باملسؤولية االجتماعية ومجاالتها ،ومستوى
اإلنفاق عليها بالنظر إىل اتجاهات الجمهور نحوها .يمكن النظر
إىل أهمية هذه الدراسة من خالل ما يأتي:
1.1تمثل هذه الدراسة إضافة جديدة لدراسات املسؤولية االجتماعية
ملنظمات األعمال يف األردن .وتع ُّد استكماال للدراسات السابقة
يف مجال املسؤولية االجتماعية ،والتي من املمكن أن تشكل
ً
مستقبل ،للبناء عىل ما توصلت إليه.
فرصة للباحثني
2.2تكتسب الدراسة أهميتها ً
أيضا من كون ميدان البحث يف مجال
املسؤولية االجتماعية ما زال يحتاج إىل املزيد ،ال سيما يف
األردن والدول العربية ،األمر الذي يعكس أهمية واضحة لهذه
الدراسة.
3.3توفر الدراسة بيانات حول برامج املسؤولية االجتماعية
ونشاطات رشكة البوتاس العربية ،واملجاالت التي تغطيها هذه
الربامج والنشاطات.
أهداف الدراسة وتساؤالتها:
تهدف الدراسة إىل ت ّعرف فلسفة رشكة البوتاس العربية،
والسياسات الحاكمة لعملها يف مجال املسؤولية االجتماعية،
ورصد أهم املجاالت التي تغطيها ،ومستوى اإلنفاق عليها ،وأهم
الجهات املستفيدة منها ،واتجاهات املستفيدين نحوها .وعملت
الدراسة عىل تحقيق أهدافها من خالل اإلجابة عن التساؤالت
اآلتية:
1.1ما الفلسفة التي تتبناها رشكة البوتاس العربية للمسؤولية
االجتماعية للرشكات؟
2.2ما السياسات الحاكمة لعمل رشكة البوتاس العربية يف مجال
املسؤولية االجتماعية؟
3.3ما مستوى اإلنفاق عىل برامج املسؤولية االجتماعية التي
نفذت خالل خطتها الحالية؟
4.4ما املجاالت التي تغطيها برامج ونشاطات املسؤولية
االجتماعية يف رشكة البوتاس العربية؟
5.5ما أهم الجهات املستفيدة من برامج املسؤولية االجتماعية
للرشكة؟
6.6ما اتجاهات املستفيدين نحو هذه الربامج؟
نوع الدراسة ومنهجها وأدوات جمع املعلومات:
تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية الكيفية Descriptive
 Qualitative Researchالتي تستهدف وصف الظواهر وتحليلها،
وما يحيط بها يف بيئتها ،وتصور العالقة بينها وبني الظواهر
األخرى املؤثرة واملتأثرة فيها .وتستند ملنهج دراسة الحالة (Case
 .)Studyيهتم أسلوب دراسة الحالة بمالحظة خصائص وحد ٍة
مفرد ٍة ،بهدف االستكشاف بعمق أكثر ،والتحليل بشكل أدق وأكثر
تركيزا ً للظواهر التي تكون دورة الحياة لهذه الوحدة .والحالة»
الجيدة هي ما كانت واضحة املعالم ،بحيث تكون حالة محددة
يمكن توصيفها لتتميز عما سواها .إن أسلوب دراسة الحالة
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كأحد أشكال األسلوب الوصفي يف البحث يتحدد بالخطوات اآلتية
(عبيدات؛ عبدالحق؛ عدس:)203 :2013 ،
•تحديد الحالة :وقد تكون الحالة فردا ً أو جماعة أو مؤسسة،
وهي يف هذه الدراسة رشكة البوتاس العربية.
ليكون الباحث قادرا ً
َ
•جمع املعلومات والبيانات املتصلة بالحالة
عىل فهمها ووضع الفروض أو األسئلة الالزمة ،وقد تم جمع
البيانات واملعلومات حول نشاطات الرشكة املتصلة باملسؤولية
االجتماعية ،األمر الذي ساعد عىل بلورة املشكلة ،وأهميتها،
وساعد أيضا عىل تحديد أهداف الدراسة ووضع تساؤالتها.
•إثبات الفروض أو اإلجابة عن األسئلة ،عن طريق جمع
املعلومات والبيانات املختلفة.
•الوصول إىل النتائج.
وقد ت ّم جمع املعلومات باألساليب والطرق اآلتية:
1.1تحليل الوثائق املتعلقة بالحالة مثل :السجالت ،الوثائق،
املطبوعات والرسائل.
2.2املقابالت املتعمقة مع القائمني عىل برنامج املسؤولية
االجتماعية للرشكة ،واملستفيدين من برامج املسؤولية
االجتماعية.
3.3املالحظة امليدانية حيث وقفت الدراسة عىل بعض نماذج
مشاريع املسؤولية االجتماعية التي نفذتها الرشكة عىل أرض
الواقع ،ومنها املشاريع املنفذة يف محافظة الطفيلة واألغوار
الجنوبية من خالل زيارات ميدانية لهذه املشاريع.
إجراءات الصدق
يقصد باختبار الصدق مدى قدرة أداة جمع املعلومات عىل قياس ما
تسعى الدراسة لقياسه ،بحيث تتطابق املعلومات التي تم جمعها
بواسطتها مع الحقائق املوضوعية ،بحيث تعكس املعنى الحقيقي
والفعيل للمفاهيم الواردة بالدراسة بدرجة كافية .وأخذت هذه
الدراسة بعني االعتبار األخطاء التي يمكن أن تقود إليها املقابلة
املتعمقة؛ وذلك لتجنبها عند إجراء املقابالت أو فحص الوثائق،
ومن بينها ما يأتي (النجار وآخرون:)86 :2010 ،
فحص
1.1خطأ اإلثبات :إذا أخفق الشخص الذي أجرى املقابلة أو
َ
الوثيقة يف ت ّعرف ،أو قلل من أهمية ،أو أهمل حادثة مهمة خالل
حدوث املقابلة .ويف هذا املجال تنبهت الدراسة إىل رضورة رصد
املعلومات كما هي يف الوثائق ،وعرب إجراء املقابالت من دون
إهمال ملا يجب رصده وتوثيقه.
2.2خطأ الحذف :إذا حذف الباحث حقيقة جوهرية أو تعبريا ً
أو تجربة ما ذكرها املقابل أو وردت يف الوثائق .وقد عملت
الدراسة عىل تجنب حذف أي معلومة وردت يف املصادر وتمثل
أهمية للدراسة.
َّ
ضخم الباحث أو طور إجابة الشخص الذي
3.3خطأ اإلضافة :إذا
قابله أو املعلومات التي وردت يف الوثائق .وقد تنبهت الدراسة
إىل رضورة رصد املعلومات وتوثيقها من دون تلوين أو إضافة.
4.4خطأ االستبدال :إذا نيس الباحث كلمات الشخص الذي قابله،

الحديد ،الرصايرة

واستبدلها بكلمات أخرى ،قد يكون لها دالالت مغايرة ملا
قصده املستجيب .ولتجاوز خطأ االستبدال تم األخذ بما أوردته
املصادر من دون تغيري أو استبدال يؤدي إىل تحيز.
5.5خطأ التبديل :إذا لم يتذكر الباحث تسلسل األحداث ،أو ارتباط
الحقائق بعضها ببعض ،وقام بتغيري تسلسل األحداث الحقيقي.
وقد تمكنت الدراسة من رصد وتوثيق األحداث والنشاطات كما
وردت يف املصادر ،أو كما جاءت يف املقابالت.
نتائج الدراسة:
فلسفة املسؤولية االجتماعية
تركز رشكة البوتاس العربية يف رؤيتها ملفهوم املسؤولية
االجتماعية عىل الوصول إىل التوازن االجتماعي املنشود والتنمية
املستدامة ،وذلك عن طريق برامج مخططة تدعم املجتمع املحيل،
وتعمل عىل تلبية احتياجاته بالشكل الذي يرتقي باملستوى املعييش
املحيل ،ويساهم يف تطوير الخدمات املقدمة يف مختلف القطاعات.
وتستند رشكة البوتاس العربية يف عملها إىل مجموعة من القيم
األساسية هي (رشكة البوتاس العربية ،موقع إلكرتوني:)٢٠١٧ ،
1.1النزاهة والشفافية :تطبق الرشكة معايري النزاهة يف ممارسة
أعمالها التجارية وبشفافية كاملة ،ذلك من خالل اإلفصاحات
الدقيقة يف الوقت املناسب ،واملتاحة بسهولة للعمالء واملوظفني
واملوردين ،وأفراد املجتمع واملساهمني واملنظمني.
2.2السالمة وحماية البيئة :تقوم رشكة البوتاس العربية بمراجعة
إجراءات السالمة وتحديثها وتحسينها بانتظام يف جميع
املرافق؛ لتبقى واحدة من أفضل الرشكات يف العالم يف مجال
الح ّد من حوادث العمل واإلصابات .وتبحث الرشكة باستمرار
الصلبة
عن طرق جديدة وأكثر فعالية للتقليل من النفايات ُّ
والسائلة ،واالنبعاثات الغازية التي تنتج من أنشطتها.
3.3القدرة التنافسية والربحية :تعمل رشكة البوتاس العربية عىل
تعظيم قدرتها التنافسية والربحية من خالل البحث باستمرار
لرشاء أفضل املوارد باألسعار املثىل ،وتعزيز كفاءة عملياتها.
4.4روح الفريق :ال يتوقف حرص رشكة البوتاس العربية عىل
منفعة موظفيها عند سالمتهم .فهي تبذل كل جهد ممكن
لتحسني ظروف عملهم ،ومكافأ َ ِتهم ،والحوار معهم للحفاظ
عىل روح الفريق بطريقة بناءة وصحية.
5.5الرشاكة مع املجتمعات املحلية :وخاصة املجتمعات التي تتأثر
مبارشة من أنشطة الرشكة .وتعقد الرشكة اجتماعات منتظمة
مع قادة املجتمع املحيل ومنظمات املجتمع املدني؛ ّ
لتطلع عىل
ً
نشطا
برنامجا
احتياجاتهم ،وتدير رشكة البوتاس العربية
ً
للمسؤولية االجتماعية ملعالجة الشؤون املشرتكة ،واملساهمة
يف التنمية املستدامة للمجتمعات املحلية ،وذلك بالرشاكة مع
مؤسسات وطنية عديدة.
6.6الوعي لتقليل ُ
الكلَف :يتوقع من أفراد أرسة رشكة البوتاس
العربية كافة أن يكونوا واعني أهمية تقليل ُ
الكلَف ،وأن يبذلوا
كل جهد ممكن إليقاف أي هدر يف أي موقع يف الرشكة ويف
املوارد كافة (املياه والكهرباء والوقود).

بالنظر إىل القيم التي تستند إليها رشكة البوتاس العربية ،يظهر
اهتمام الرشكة بربامج املسؤولية االجتماعية؛ إذ تضمنت القيم
األساسية للرشكة إطا ًرا قيم ّيا واضح املعالم ،يعكس اهتمام
وخصوصا املجتمعات التي تتأثر
الرشكة بالرشاكة مع املجتمع،
ً
بصورة مبارشة من أنشطة الرشكة املختلفة .وتؤكد النقطة
الخامسة ،ضمن القيم التي تسرتشد بها رشكة البوتاس العربية،
أن الرشكة تنظم اجتماعات دورية ومنتظمة مع قادة ومنظمات
املجتمع املحيل واملدني؛ للبحث يف احتياجات مناطقهم ،وتؤكد
ً
نشطا للمسؤولية االجتماعية؛ ملعالجة
برنامجا
أن الرشكة تدير
ً
الشؤون املشرتكة مع ممثيل املجتمع ومنظماته ،وللمساهمة يف
عملية التنمية املستدامة لهذه املجتمعات .وأكد رئيس مجلس
إدارة الرشكة (مقابلة )2017:اهتمام الرشكة بربامج املسؤولية
االجتماعية ،التي بدأت الرشكة بالتخطيط لها منذ عام  ،1983مع
بداية اإلنتاج الربحي ،مشريًا إىل أن رشكة البوتاس العربية تواصل
تعزيز مكانتها كواحدة من أوائل الرشكات يف األردن يف مجال
املسؤولية االجتماعية ،مستندة يف ذلك إىل أن األولوية يف برامجها
َترتكز عىل تأمني حياة أفضل لألردنيني .ويؤخذ يف االعتبار أن

الرشكة تع ُّد من أكرب الرشكات يف األردن ،وتقع مصانعها يف أكرب
تركيز سكاني ،حيث يسود الفقر والبِطالة عىل مستوى اململكة،
األمر الذي يدفع الرشكة بشكل أكرب يف مضاعفة جهودها للعمل
عىل رفع مستوى املعيشة يف هذه املناطق التي تع ّد األكثر تأث ًرا
بنشاطات الرشكة .ويشري املحاسنة رئيس قسم املسؤولية
االجتماعية والتربعات يف الرشكة (مقابلة )2017 :أن املناطق األكثر
استفادة من برامج وأنشطة املسؤولية االجتماعية هي املناطق
املحيطة بالرشكة ،وتشمل عىل سبيل املثال ال الحرص محافظة
الكرك ،وبالتحديد منطقة األغوار الجنوبية ،ومحافظة الطفيلة،
ومحافظة معان ،ومحافظة العقبة تليها باقي محافظات اململكة،
حيث نفذت الرشكة ضمن برامجها للمسؤولية االجتماعية عددًا
من املشاريع خارج نطاق املحافظات التي تشكل االهتمام األول
لربنامج الرشكة .ويضيف املحاسنة أن جميع رشائح املجتمع هي
املستفيدة من أغلب مشاريع املسؤولية االجتماعية التي تقدمها
موضحا أنه حني تقوم الرشكة ببناء
رشكة البوتاس العربية،
ً
مدرسة ،أو دعم مرشوع تعليمي جامعي ،أو تقديم دعم للجمعيات
التي تتوىل مهمات إنسانية أو اجتماعية ،أو تنفيذ مشاريع بنية
تحتية خدم ًة ألمانة عمان أو البلديات يف املحافظات ،فاملستفي ُد من
هذه املشاريع هو املواطن.
حجم اإلنفاق عىل برامج املسؤولية االجتماعية:
تشري وثائق الرشكة أنها أنفقت خالل الفرتة من 2015 – 2012
ما معدله عرشة ماليني دينار أردني سنو ًّيا عىل برامج املسؤولية
االجتماعية .وقد توزعت هذه املبالغ عىل قطاعات التعليم والتنمية
االجتماعية والجهات الرسمية واملياه والبيئة والصحة والرياضة
ودور العبادة والنشاطات الثقافية والنقابات املهنية .ويوضح
الجدول اآلتي حجم اإلنفاق عىل كل قطاع( :رشكة البوتاس
العربية .)27 :2015 ،يوضح الجدول رقم ( )1حجم إنفاق
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رشكة البوتاس العربية عىل برامج املسؤولية االجتماعية خالل
أربع سنوات  .2015– 2012فقد بلغ إجمايل اإلنفاق عىل برامج
املسؤولية االجتماعية خالل هذه الفرتة ما يقارب سبعة وثالثني
مليو ًنا وستمائة وتسعة آالف وستمائة وثمانية وتسعني دينا ًرا
( .)37.609.698وتشري بيانات الرشكة أن حجم اإلنفاق خالل عام
 2012قد بلغ تسعة ماليني وثمانمائة وثمانية وثالثني ألف دينار
(ُ ،)9.838.000و ِّزعت عىل تسعة مجاالت؛ إذ حصل مجال دعم
املؤسسات الرسمية عىل ثالثة ماليني وثالثمائة وأربعة وسبعني
ألف دينا ٍر ( ،)3.374.000وبهذا يكون قد احتل املرتبة األوىل من
حيث حجم اإلنفاق عىل مجاالت الدعم املختلفة .أما مشاريع
التنمية االجتماعية فقد جاءت باملرتبة الثانية من حيث حجم
اإلنفاق عليها ،فقد بلغ حجم اإلنفاق الكيل عىل هذا املجال مليونني
وسبعة وثالثني ألف دينا ٍر ( .)2.037.000وجاء مجال التعليم يف
املرتبة الثالثة بحجم إنفاق بلغ مليو ًنا وسبعمائة واثني عرش ألف
دينار ( ،)1.712.000تاله يف املرتبة الرابعة قطاع املياه والبيئة
بحجم إنفاق بلغ مليو ًنا وثالثمائة وأربعة وأربعني ألف دينا ٍر
( .)1.344.000أما املجاالت األخرى :الصحة ( 700.000دينارٍ)،
ودور العبادة ( 298.000دينارٍ) ،والرياضة ( 193.000دينارٍ)،
وشؤون الثقافة ( 95.000دينارٍ) ،والنقابات املهنية (84.000
دينارٍ) فقد احتلت املراتب الخمسة األخرية ،وبالرتتيب ،من حيث
اإلنفاق عىل برامج املسؤولية االجتماعية خالل سنة .2012
وخالل عام  ،2013بلغ حجم اإلنفاق الكيل عىل برامج املسؤولية
أردنيُ ،و ِّزعت
االجتماعية عرشة ماليني ( )10.000.000دينا ٍر
ّ
عىل املجاالت التسعة التي تم اإلشارة إليها .وخالل هذا العام،
تغريت أولويات اإلنفاق ،حيث احتل مجال التعليم املرتبة األوىل
من حيث اإلنفاق عىل برامج املسؤولية االجتماعية؛ إذ بلغ حجم
اإلنفاق عىل هذا املجال ملونني وثالثمائة وواحدًا وثالثني أل ًفا
وثمانمائة وعرشين دينا ًرا ( ،)2.331.820تاله يف املرتبة الثانية
مجال دعم الجهات الرسمية بحجم إنفاق بلغ مليونني وأربعة
وخمسني أل ًفا وخمسمائة وواحدًا وتسعني دينا ًرا (.)2.054.591
وجاء مجال التنمية االجتماعية يف املرتبة الثالثة بحجم إنفاق

بلغ مليو ًنا وثمانمائة وثمانية وأربعني أل ًفا وتسعمائة ودينا ًرا
واحدًا ( .)1.848.901تاله يف املرتبة الرابعة مجال الصحة ،الذي
ارتفع حجم اإلنفاق عىل مشاريعه بشكل ملحوظ ،مقارنة مع
العام املايض ،إذ بلغ حجم اإلنفاق عىل هذا املجال مليو ًنا وثالثمائة
وثمانية وعرشين أل ًفا ومئة وسبعني دينا ًرا ( .)1.328.170وجاء
مجال املياه والبيئة يف املرتبة الخامسة بحجم إنفاق بلغ مليو ًنا
ومائتني وواحدًا وأربعني أل ًفا وسبعمائة دينار (ٍ. )1.241.700
ثم جاءت مجاالت الرياضة ( 487.500دينارٍ) ،ودور العبادة
( 356.673دينا ًرا) ،واملجال الثقايف ( 321.150دينا ًرا) ،والنقابات
املهنية ( 38.495دينا ًرا) يف املراتب األربعة األخرية ،وبالرتتيب من
حيث حجم اإلنفاق عىل برامج املسؤولية االجتماعية.
ويشري الجدول أن حجم اإلنفاق عىل برامج املسؤولية االجتماعية
خالل عام  2014انخفض إىل سبعة ماليني وستمائة وثالثة
وثالثني ألف دينا ٍر ( .)7.633.000واحتل مجال التعليم املرتبة
األوىل من حيث اإلنفاق حيث بلغ مليونني ومائتني وثالثة آالف
ومائتني وسبعة وخمسني دينا ًرا ( .)2.203.257تاله مجال دعم
املؤسسات الرسمية بإجمايل إنفاق بلغ مليونا وستمائة وثالثة
وثمانني أل ًفا وتسعمائة وثمانية وأربعني دينا ًرا (.)1.683.948
وجاء يف املرتبة الثالثة مجال التنمية االجتماعية بإجمايل إنفاق
بلغ مليو ًنا وخمسمائة وأربعة وخمسني أل ًفا وأربعمائة وتسعة
عرش دينا ًرا ( .)1.554.419تاله يف املرتبة الرابعة مجال الصحة
بإجمايل إنفاق بلغ ثمانمائة وواحدًا وثالثني أل ًفا وسبعمائة
وأربعني دينا ًرا ( .)831.740وجاءت املراتب الخمسة األخرية من
حيث اإلنفاق عىل النحو التايل :الرياضة ( 604.550دينا ًرا) ،املياه
والبيئة ( 256.147دينا ًرا) ،الشؤون الثقافية ( 209.340دينا ًرا)،
دور العبادة ( 186.899دينا ًرا) والنقابات املهنية (102.700
دينارٍ) .ويف سنة  ،2015بلغ إجمايل اإلنفاق عىل برامج املسؤولية
االجتماعية عرشة ماليني ومائة وثمانية وثالثني أل ًفا وستمائة
وثمانية وتسعني دينا ًرا ( ،)10.138.698وهو أعىل إنفاق خالل
السنوات األربعة  .2015 – 2012نا َل مجال دعم املؤسسات
الرسمية املرتبة األوىل من حيث حجم اإلنفاق خالل عام ،2015

جدول ( )1توزيع مساهمات رشكة البوتاس العربية بالدينار وبالنسب املئوية بني القطاعات يف الفرتة 2015-2012
السنة المجال

2012

2013

2014

2015

المجموع

المعدل

%

التعليم

1.712.000

2.331.820

2.203.257

2.162.372

8.410.449

2.102.612

23

التنمية االجتماعية

2.037.000

1.848.901

1.554.419

1.670.855

7.111.175

1.777.794

19

الجهات الرسمية

3.374.000

2.054.591

1.683.948

2.914.094

10.026.633

2.506.658

27

المياه والبيئة

1.344.000

1.241.700

256.147

711.320

3.553.167

888.292

9

الصحة

700.000

1.328.170

831.740

1.809.400

4.669.310

1.167.328

12

الرياضة

193.000

487.500

604.550

372.484

1.657.534

414.384

4

دور العبادة

298.000

356.673

186.899

219.568

1.061.140

265.285

3

النشاطات الثقافية

95.000

321.150

209.340

240.000

856.490

214.123

2

النقابات المهنية

84.000

38.495

102.700

38.605

263.800

65.950

1

المجموع

9.838.000

10.000.000

7.633.000

10.138.698

37.609.698

9.402.426

100
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وبلغ مليونني وتسعمائة وأربعة عرش أل ًفا وأربعة وتسعني دينا ًرا
( .)2.914.094تاله يف املرتبة الثانية قطاع التعليم بإجمايل إنفاق
بلغ مليونني ومائة واثنني وستني أل ًفا وثالثمائة واثنني وسبعني
دينا ًرا ( .)2.162.372وجاء قطاع الصحة يف املرتبة الثالثة
بإجمايل إنفاق بلغ مليو ًنا وثمانمائة وتسعة آالف وأربعمائة دينا ٍر
( .)1.809.400أما املرتبة الرابعة فكانت من نصيب مجال التنمية
االجتماعية بإجمايل إنفاق بلغ مليو ًنا وستمائة وسبعني أل ًفا
وثمانمائة وخمسة وخمسني دينا ًرا ( .)1.670.855أما املراتب
الخمسة األخرية فكانت للمجاالت اآلتية :املياه والبيئة ()711.320
دينا ًرا ،الرياضة ( )372.484دينا ًرا ،الشؤون الثقافية ()240.000
دينارٍ ،دور العبادة ( )219.568دينا ًرا ،والنقابات املهنية ()38.605
دنانري.
مجاالت برنامج املسؤولية االجتماعية:
يشري الشكل رقم ( )2إىل مجاالت املسؤولية االجتماعية التي
تبنتها رشكة البوتاس العربية خالل الفرتة من 2015 –2012
(التقرير السنوي ،رشكة البوتاس العربية .)2015 ،ويوضح أن
مجال خدمة الجهات الرسمية قد حاز أولوية الدعم لربنامج
املسؤولية االجتماعية للرشكة بحيث حصل عىل نسبة ()%27
من حجم اإلنفاق عىل برامج املسؤولية االجتماعية .وشمل دعم
الجهات الرسمية يف مختلف أنحاء اململكة ،رشاء آليات للبلديات،
وإنشاء الحدائق العامة ،ودعم املتاحف الرتاثية ،وبناء القاعات
املجتمعية متعددة األغراض ،وتضمن أيضا تطوير البنى التحتية
مثل إنشاء الجسور وتعبيد الطرق .ومن األمثلة عىل هذه املشاريع
التمويل الجزئي إلنشاء جرس النقع ،وتعبيد الطرق يف عدد من
البلديات التابعة ملحافظة الكرك والطفيلة وأمانة عمان الكربى،
وشملت أيضا مشاريع املسؤولية االجتماعية دع َم الجهات
الرسمية بنا َء مظالت ملركز جمرك العقبة .أنفقت رشكة البوتاس
العربية مبلغ مليونني وتسعمائة وأربعة عرش أل ًفا وأربعة
وتسعني دينارا ً ( )2.914.094يف عام  2015لدعم الجهات الرسمية
يف مختلف أنحاء اململكة ،فقامت بمساعدة  32بلدية يف محافظة
عجلون والبلقاء وإربد وجرش والكرك ومأدبا والطفيلة والزرقاء
واملفرق ،من خالل رشاء أو صيانة آليات تشمل ضاغطات نفايات
وصهاريج وجرافات كبرية ورافعات للكهرباء وحاويات نفايات
وغريها ،وقد استفاد من هذه الخدمات ما يزيد عن مليونِ مواطن
يف البلديات املعنية .وضمت قائمة املستفيدين من الدعم يف هذا
خمسا وستني ( )65بلدية ،ومجلس
املجال خالل عام ،2015
ً
إعمار إىل جانب عدد من املؤسسات من بينها األمن العام ،واملجلس
األعىل للسكان ،والقطاع الزراعي وغريها من املؤسسات الرسمية
األخرى .ومن بني أبرز املستفيدين :مجلس إعمار مأدبا ،ومؤسسة
إعمار األغوار الشمالية ،ومؤسسة إعمار الرمثا ،ومؤسسة إعمار
السلط ،ومؤسسة إعمار الطفيلة ،ومؤسسة إعمار الكرك ،إىل
جانب العديد من البلديات التابعة ملختلف محافظات اململكة.
أما مجال التعليم ،فقد حاز املرتبة الثانية من حيث حجم اإلنفاق
الذي تم تخصيصه لدعم برامج املسؤولية االجتماعية ،إذ بلغ

حجم اإلنفاق عىل مجال التعليم ما نسبته ( )%23من حجم اإلنفاق
الذي خصص لربامج املسؤولية االجتماعية.
وشمل هذا املجال بناء املدارس ودعم الجامعات ،وتوفري دروس
تقوية لطالب الثانوية العامة يف منطقة تواجد الرشاكة .وتشمل
أهم الربامج التي تدعمها رشكة البوتاس العربية إنشاء مختربات
حاسوب ومالعب وأستديو بث إذاعي ،ودعم محطة البحوث
الزراعية ،ودعم مؤتمرات علمية وطبية عدة يف الجامعة األردنية
وجامعة الطفيلة وجامعة مؤتة ،استفاد منها ما يزيد عىل 200
ألف طالبٍ وطالبة ،باإلضافة إىل دفع أقساط  200طالبٍ فقري؛
كي ال يتعطلوا عن الدراسة ،وتوزيع حقائب وقرطاسية ألطفال
األغوار .ومن بني املشاريع التي ُنفذت خالل عام  2015يف هذا
املجال ما يأتي:
1.1بناء مدرسة الطيبة بكلفة إجمالية قدرها  1.5مليون
وخمسمئة ألف دينارٍ ،ومدرسة غور الصايف بكلفة إجمالية
تبلغ مليوني دينارٍ ،وسيتم إكمال بناء املدرستني خالل عامني.
وتأتي هذا املشاريع ضمن برنامج لبناء مدارس نموذجية يف
منطقة األغوار الجنوبية ،مثل مدرسة طواحني السكر الثانوية
املختلطة الواقعة يف غور املزرعة ،والتي قامت الرشكة بتمويل
إنشائها تمويالً كامالً بمبلغ (مليون وستني ألف دينارٍ) ،وتوفر
املدرسة بيئة تعليمية نموذجية لحوايل ِ
ألف طالبٍ وطالبة من
منطقة غور املزرعة ،من مرحلة الروضة إىل التوجيهي؛ مما
سيعزز قدراتهم عىل التحصيل العلمي ،ويوسع الفرص املتاحة
لهم لبناء مستقبل أفضل.
الشكل ( :)٢توزيع مساهمات املسؤولية االجتماعية
عىل املجاالت املختلفة
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2.2تدعم الرشكة تنظيم دروس تقوية ألكثر من  200طالبٍ وطالبة
من طلبة التوجيهي يف األغوار فصلياً ،فقد تم استحداث هذا
الربنامج يف عا ٍم ،لم ينجح فيه أي طالب من األغوار الجنوبية
يف امتحان الثانوية العامة ،فبادرت الرشكة إىل تمويل دروس
تقوية لهؤالء الطالب .ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة النجاح إىل
 ،%26وأصبح طالب األغوار الجنوبية يحرزون نتائج فوق
التسعني يف املئة ،وقد تعهدت الرشكة بإعطاء منحة دراسية
كاملة ألي طالب من األغوار الجنوبية يتأهل لدراسة الطب
يف الجامعات األردنية .والهدف هنا رفع سقف الطموحات يف
املناطق األشد حاجة لذلك.
3.3تتبنى برامج املسؤولية االجتماعية يف الرشكة صيانة املدارس
وتركيب مظالت للحماية من الشمس واملطر ،مع دورات
تدريبية للمعلمني ومهارات للطلبة ،وذلك بالتعاون مع مبادرة
مدرستي.
4.4وفرت الرشكة تمويل شبكات (واي فاي) الستخدام اإلنرتنت
يف جامعات مؤتة والطفيلة والحسني بن طالل يف معان؛ لتمكني
الطالب من توظيف وقتهم يف حرم الجامعة بشكل أمثل،
ومعاونتهم عىل إجراء أبحاثهم.
ويف املرتبة الثالثة جاء مجال التنمية االجتماعية بنسبة إنفاق بلغت
( )%19من حجم اإلنفاق الكيل عىل برامج املسؤولية االجتماعية
خالل الفرتة املذكورة ،وشملت برامج املسؤولية االجتماعية يف
هذا املجال تقديم الدعم لجمعيات الرعاية االجتماعية والجمعيات
الخريية يف لواء األغوار الجنوبية ،ومحافظات الكرك والطفيلة
ومعان ،إىل جانب عدد من الجمعيات يف مناطق مختلفة من األردن،
وتضمنت أيضا توزيع (كوبونات) الخري لألرس املحتاجة يف شهر
رمضان املبارك بالتعاون مع صندوق الزكاة ،ورعاية منازل يف
قرى األطفال ( )SOSيف العقبة ،وبناء قاعات مجتمعية يف كل من
بلدية وادي عربة ،وقرى العمرية وسول وغور حديثة والجدعا
ومؤتة ومؤاب والجديدة ،والعمل جا ٍر يف بناء قاعات جديدة يف
قرى وبلدات أخرى.
وأنفقت رشكة البوتاس العربية يف عام  2015مليو ًنا وستمائة
وسبعني أل ًفا وثمانمائة وخمسة وخمسني دينا ًرا ()1.670.855؛
لدعم نشاطات التنمية االجتماعية ،حيث قدمت دع ًما للجمعيات
الخريية ،استفاد منها ما يزيد عىل ِ 500
ٍ
شخص من خالل أكثر
ألف
من  600جمعية وهيئة ومركز ،وشملت املشاريع إعادة تأهيل
مركز ذوي االحتياجات الخاصة يف الكرك ،وبناء قاعات مجتمعية
متعددة األغراض للمجتمعات املحلية ،وإنشاء مخبز آيل لخدمة
منطقة األغوار الجنوبية ،ومصنع ألبان يف مأدبا والطفيلة ،وإنشاء
ٍ
بيت جاهز (كارافان)،
مشغل خياطة يف الطفيلة ،وتوزيع 100
إضافة إىل توزيع أغطية(الحرامات) ملخيم الزعرتي ،وبناء قاعة
مجتمعية يف العبدلية والصالحية والشقريا ،وبناء غرفة تجارة يف
الكرك.
وجاء قطاع الصحة يف املرتبة الرابعة ،بنسبة إنفاق بلغت ()%12
من مجمل املوازنة املخصصة لربامج املسؤولية االجتماعية.
وشملت املشاريع الخاصة بالصحة توفري أجهزة غسيل ُ
الكىل
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للمستشفيات ،حيث قدمت الرشكة يف األعوام  2014-2012أكثر
من  50جها ًزا بكلفة ثمانمائة ألف دينارٍ ،يستفيد منها أكث ُر من
ٍ
مريض سنو ًيا .وأنفقت رشكة البوتاس العربية
خمسني ألف
يف عام  2015مليو ًنا وثمانمائة وتسعة آالف وأربعمئة دينا ٍر
( )1.809.400لدعم قطاع الصحة وخدمات الرعاية الصحية
الحكومية وجمعيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة .وكان
من أهم املشاريع استمرار حملة رشكة البوتاس لس ِّد العجز يف
أجهزة غسيل ُ
الكىل يف اململكة ،حيث قدمت الرشكة ستة أجهزة إىل
مستشفى امللك عبد الله املؤسس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا،
وتزويد مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية امللكية
بأجهزة طبية متنوعة ،وأجهزة لعيادات األسنان ،وبحسب
احتياجات هذه الجهات.
وإىل جانب إنشاء مركز ومدرسة رشكة البوتاس العربية النموذجي
للشلل الدماغي ،دعمت الرشكة مرشوع توسعة مستشفى غور
الصايف بقيمة  2.5مليونني وخمسمائة ألف دينار ،وقدمت آخر
دفعة من تربعها ملركز الحسني للرسطان ،بلغت قيمتها ()125.000
مئة وخمسة وعرشين َ
أردني ،تم تخصيصها الستكمال
ألف دينا ٍر
ّ
مرشوع توسعة املبنى الجديد التابع ملركز الحسني للرسطان
الذي تسعى املؤسسة إىل استكماله؛ الستيعاب األعداد املتزايدة
من مرىض الرسطان من األردن واملنطقة .وبلغ حجم الدعم
الذي قدمته رشكة البوتاس العربية ملؤسسة الحسني للرسطان
خمسمائة ألف  500.000دينا ٍر أردني لدعم مرشوع التوسعة
للمركز .وشملت مشاريع الصحة دعم حملة إعادة البسمة عن
طريق تمويل عملية إلزالة تشوهات َخلْ ِقية لدى األطفال ،وتركيب
أجهزة تكييف يف قسم الخداج يف مستشفى غور الصايف ،ودعم
وزارة الصحة لرشاء أجهزة غسيل الكىل ،وصهريج ماء ،وثالجة
لنقل املطاعيم واألدوية ،وإنشاء محرقة نفايات طبية ،وعمل
غرفة أشعة ،وبناء سور خارجي ،ودعم الخدمات الطبية امللكية
برشا َء أجهزة «الرتاساوند» وغسيل ُكىل وأرسة طبية.
وبلغ عد ُد املؤسسات والجمعيات املستفيدة من دعم الرشكة
يف املجال الصحي خالل  2015ثالثة وثالثني( )33مؤسسة
وجمعية من بينها الخدمات الطبية امللكية ،ومستشفى السلط،
ومستشفى امللك املؤسس عبدالله الجامعي ،ومستشفى غور
الصايف ،ومؤسسة الحسني للرسطان ،ووزارة الصحة (مستشفى
الكرك) ،والجمعية األردنية لألذن واألنف والحنجرة وجراحة
الرأس والعنق ،والجمعية األردنية لضبط العدوى يف العاصمة
عمان ،والجمعية األردنية للعون الطبي للفلسطينيني ،وجمعية
األمل لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقات الخريية /األغوار الجنوبية،
وجمعية الحنان لذوي اإلعاقة يف إربد ،وجمعية الرؤى للمكفوفني
يف دير عال ،وجمعية الشلل الدماغي يف الكرك ،وجمعية الصحراء
للرتبية الخاصة يف الريشة– وادي عربة ،واللجنة املحلية ملركز
التأهيل املجتمعي للمعاقني يف البقعة ،وجمعية ابن سينا للشلل
ُّ
وكل هذا عىل سبيل املثال ال الحرص.
الدماغي يف عمان.
ويف املرتبة الخامسة جاء مجال املياه والبيئة بنسبة إنفاق بلغت
( )%9من حجم اإلنفاق الكيل عىل برامج املسؤولية االجتماعية.

الحديد ،الرصايرة

وشملت املشاريع التي تم دعمها إنشاء محطة تحلية وضخ مياه
غور الصايف ،وتمويل إنشاء س ّد وادي ابن حماد يف محافظة الكرك،
وتمويل الدراسات إلنشاء س ّد وادي عسال يف األغوار الجنوبية.
ويف مجال املياه الذي يشكل مشكلة حقيقية يف األردن ،و َّقع
وزير املياه وال ِّري ،ورئيس مجلس إدارة رشكة البوتاس العربية
خالل عام  2015اتفاقية بني الوزارة والرشكة ،تقدم الرشكة
بموجبها مبلغ أربعة ماليني دينار لتمويل بناء س ّد وادي الوادات
يف محافظة الطفيلة بالكامل .وتم االتفاق بني رشكة صناعات
األسمدة والكيماويات العربية (اململوكة بالكامل لرشكة البوتاس
العربية) مع وزارة املياه والري– سلطة املياه أنْ تقوم بموجبه
الرشكة بإنشاء أول محطة لتنقية مياه البحر يف موقع الرشكة
يف العقبة بقدرة إنتاجيه تبلغ ( )500م ٍ
رت مكعب يف الساعة؛ وذلك
لتغذية احتياجات الرشكة من املياه الالزمة للتصنيع واملقدرة
ُّ
بحوايل ( )150م ً
ضخ باقي
رتا مكع ًبا يف الساعة ،يف حني يتم
الكمية من املياه املُحالة بمعدل  350م ً
رتا مكع ًبا يف الساعة إىل
شبكة املياه يف مدينة العقبة ،األمر الذي يوفر كميات إضافية من
مياه الرشب ملنطقة العقبة ،إضافة إىل الكميات التي ستتوقف
رشكة صناعات األسمدة والكيماويات العربية عن استخدامها من
مصادر مياه حوض الدييس .ويأتي هذان املرشوعان يف سلسلة
مشاريع شاركت فيها مجموعة رشكة البوتاس العربية يف قطاع
املياه خالل العامني املاضيني ،حيث شملت هذه املشاريع (التقرير
السنوي لرشكة البوتاس:)2015 ،
1.1إنشاء س ّد وادي ابن حماد يف محافظة الكرك بقيمة  26مليون
دينا ٍر بالتعاون مع وزارة املياه وال ِّري ،وسلطة وادي األردن.
وس ُينجز مرشوع الس ّد يف عام  ،2017حيث س ُيستخدم لتجميع
مياه األمطار؛ لتلبية احتياجات املنطقة من مياه الرشب،
باإلضافة إىل تلبية بعض احتياجات الرشكة من املياه.
2.2تمويل الدراسات إلنشاء س ّد وادي عسال يف األغوار الجنوبية
بقيمة  500.000خمسمائة ألف دينارٍ ،من رشكة برومني
األردن ،وهي من الرشكات الحليفة لرشكة البوتاس العربية،
وذلك تمهيدا ً إلحالة املرشوع للتنفيذ.
3.3يف مجال التوسع يف االعتماد عىل الطاقة املتجددة الرفيقة
بالبيئة ،أطلقت رشكة البوتاس العربية مرشوع القرى
الخرضاء بالتعاون مع جمعية إدامة للطاقة املتجددة ،وكان
املرشوع التجريبي يف غور فيفا يف األغوار الجنوبية ،حيث
قدمت رشكة البوتاس العربية تجهيزات لتوليد الكهرباء من
الطاقة الشمسية يف مختلف املباني العامة بقيمة 98.000
ثمانية وتسعني ألف دينارٍ .وشمل املرشوع تركيب ألواح لتوليد
الكهرباء من الطاقة الشمسية باستطاعة إجمالية تبلغ 65
كيلو واط يف املركز الصحي ،واملسجد ،ومدرسة فيفا الثانوية
للبنات ،ومدرسة فيفا الثانوية للذكور ،وسكن املعلمات،
وروضة غور فيفا ،ومبنى الجمعية امللكية لحماية الطبيعة،
باإلضافة إىل ثالثة أعمدة إنارة تعمل عىل الطاقة الشمسية يف
منطقة املعمورة .ومن املتوقع أن يزود هذا املرشوع غور فيفا
بما يزيد عن  140.000كيلو واط ساعة سنوياً ،ما يعادل %30

من االستهالك السنوي الكيل للطاقة يف منطقة فيفا ،ويحقق
املرشوع بذلك وفرة تزيد عن  19.000دينا ٍر سنوياً .ونظرا ً
لنجاح املرشوع التجريبي حسب مقياس رضا املستفيدين ،فقد
تم إطالق مرشوع مماثل بقيمة  180.000دينا ٍر يف الطفيلة
وغور املزرعة والحديثة.
وشملت أبرز الجهات املستفيدة من مساهمات رشكة البوتاس
العربية يف قطاع املياه والبيئة خالل عام  2015عرش جهات
هي :اإلدارة امللكية لحماية البيئة ،والجمعية امللكية لحماية
البيئة البحرية ،والجمعية امللكية لحماية الطبيعة ،محمية
فيفا ،وجمعية البيئة األردنية ،وجمعية البيئة األردنية ،األغوار
الجنوبية ،وجمعية الجنوب للحفاظ عىل البيئة واملجتمع يف معان،
وجمعية أصدقاء األرض الرشق األوسط البيئية ،األغوار الجنوبية،
وجمعية النمرية البيئية ،غور املزرعة ،وسلطة وادي األردن ،سد
وادي التنور ،ووزارة املياه (إنشاء سد وادي الودات يف الطفيلة).
أما قطاع الرياضة فقد جاء باملرتبة السادسة حيث بلغ حجم
اإلنفاق عىل برامجه ( .)%4ومن بني املشاريع التي تم دعمها؛
مالعب سداسية بالتعاون مع املجلس األعىل
إنشاء الرشكة
َ
ً
فضل عن رعاية فريق قدامى الالعبني لكرة السلة.
للشباب،
وجاء اإلنفاق عىل دور العبادة يف املرتبة السابعة ،حيث بلغت
نسبة إنفاق برامج املسؤولية االجتماعية عىل دور العبادة ()%3
وشملت مسجد «أبو عبيدة» يف إربد ،الذي قامت الرشكة بصيانته،
ومسجد الشهداء يف مؤتة الذي قامت الرشكة بتأثيثه وصيانته.
وقدمت رشكة البوتاس العربية يف عام  2015مبلغ مائتني وتسعة
عرش أل ًفا وخمسمائة وثمانية وستني دينارا ً ()219.568؛ لصيانة
دور العبادة وترميمها من املساجد والكنائس ،وتركيب مكيفات
وصوتيات يف  200مسج ٍد وكنيسة.
ونالت النشاطات الثقافية املرتبة الثامنة ،وبلغ الدعم املقدم
للنشاطات الثقافية نسبة ( )%2شمل متحف األطفال ،الذي
تساهم رشكة البوتاس سنويا ً بدعم زياراته للمحافظات ،وقامت
أيضا رشكة البوتاس بالتعاون مع األكاديمية امللكية لفنون
الطهي بإنتاج العلم األردني من قطع الحلوى كهدية ُقدِّمت
للقوات املسلحة بمناسبة عيد االستقالل .أما دعم النقابات املهنية
والعمل النقابي يف اململكة ،فقد جاءت يف املرتبة التاسعة واألخرية،
فقد بلغت ( ،)%1وشملت إطالق برنامج تدريب الخريجني الجدد.
ويف إطار دورها ملساعدة موظفيها واملجتمع املحيل تقوم الرشكة
بتوفري  83منح ًة دراسية سنويا ً ُتوزع عىل النحو اآلتي:
1.1خمسون منحة دراسية ألبناء العاملني من الرشكة.
2.2عرشون منحة دراسية ألبناء املتقاعدين من الرشكة.
3.3ثماني منح دراسية ألبناء األغوار الجنوبية من غري العاملني
بالرشكة أو املتقاعدين منها.
4.4خمس منح ألبناء املوظفني الذين توفاهم الله خالل خدمتهم
بالرشكة.
فرصا للتدريب امليداني ،يستفيد منها الطلبة
وتقدم الرشكة
ً
والخريجون لتلقي فرص التدريب العميل ،وتشمل هذه الفرص
ما يأتي:
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1.1توفري فرص لتدريب املهندسني حديثي التخرج بالتعاون مع
نقابة املهندسني األردنيني ،وبواقع  40متدربا ً سنوياً ،وملدة
ستة أشهر.
2.2تمول الرشكة برامج التلمذة املهنية بالتعاون مع مؤسسة
التدريب املهني /وزارة العمل ،وبواقع  60متدربا ً سنوياً ،وملدة
سنة واحدة.
3.3تمول الرشكة برامج للباحثني عن عمل بالتعاون مع برنامج
إدارة /وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،وبواقع ( )6ستة
متدربني سنوياً ،وملدة ستة أشهر.
4.4وتدعم الرشكة طلبة الجامعات واملعاهد بالتعاون مع مختلف
الجامعات ،وبواقع  80متدربا ً سنوياً ،وملدة ثالثة أشهر.
5.5تمول مبادرة التعليم األردنية (فرصتي للتميز) ،وبواقع ()4
أربعة متدربني سنوياً ،وملدة أربعة أشهر.
6.6تدعم الرشكة املهندسني الزراعيني حديثي التخرج بالتعاون مع
نقابة املهندسني الزراعيني ،وبواقع( )6ستة متدربني سنوياً،
وملدة ستة أشهر.
وتقدم الرشكة املواد واإلجراءات كافة التي تسهل عملية التدريب،
باإلضافة ملكافأة مالية مناسبة ،وتبلغ املوازنة املخصصة للربامج
التدريبية حوايل ربع مليون دينا ٍر سنوياً.
اتجاهات املستفيدين:
يتضمن هذا املحور مجموعة من االتجاهات حول مستوى
رضا فئات مجتمعية متنوعة ،عن برامج املسؤولية االجتماعية
وأنشطتها التي تقدمها رشكة البوتاس العربية للمجتمع املحيل،
وتشمل آراء عينة متاحة من املستفيدين من برامج الرشكة ،وقد
تم استخدام أداة املقابلة املبارشة للحصول عىل هذه اآلراء .يشري
األستاذ الدكتور فواز عبد الحق الزبون نائب الرئيس للشؤون
األكاديمية يف جامعة الطفيلة التقنية إىل أن رشكة البوتاس العربية
قامت بخدمة رشيحة كبرية يف مناطق جنوب اململكة ،وساهمت
أيضا يف دعم جامعة الطفيلة التقنية ،وكانت أبرز مساهماتها
تربع الرشكة بتكاليف إعادة تأهيل الصالة الرياضية يف الجامعة
بقيمة  250ألف دينا ٍر أردني لغاية تحويلها إىل مرسح جامعي،
وتمت تسمية املرسح بمرسح البوتاس .وهذا املرسح ليس مرسحً ا
للمحارضات ،بل هو متعدد األغراض ،و ُيستفاد منه بصورة كبرية
وملموسة يف إقامة الفعاليات والندوات والورشات ،حيث يتسع
لخمسمائة ( )500طالبٍ  ،ويعترب مرسح البوتاس أو َل مرسح يف
الجامعة بعد القاعة الهاشمية ،حيث كانت القاعة الهاشمية تتسع
فقط ملئتي ( )200طالبٍ  ،وأصبح مرسح البوتاس مركزا إلقامة
األنشطة الالمنهجية للطلبة والفعاليات الرسمية (عبد الحق،
مقابلة.)2017 :
وتؤكد مساعدة مدير دائرة العالقات العامة يف جامعة الطفيلة،
أمل الظامي أن املرسح يخدم املجتمع املحيل من خالل إقامة
الندوات واملحارضات التي ينظمها املجتمع املحيل ،مثل لقاءات
املحافظة مع الحكام اإلداريني والوزراء والنواب وعامة الشعب
من محافظة الطفيلة ،وقد ُجهِّز املرسح بمدرجات ،وبأفضل
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وغرف،
التجهيزات من أثاث وأجهزة صوتية وعوازل صوتية،
وأجهزة تدفئه وتربيد ودورات مياه .وقد عمل مرسح البوتاس
عىل تشجيع النشاطات اإلبداعية لدى الطلبة ،حيث أصبح لدى
الجامعة فريق مرسحيُ ،ت ُ
عرف فعالياته يف املحافظات كافة،
فرصا للطلبة ،ومكنهم من التدرب
فقد ه َّيأ مرسح البوتاس
ً
إلقامة عروضهم املرسحية ،وإقامة فعاليات ترفيهية لألطفال
يف محافظات الجنوب ،واالستفادة من الخربات التي طبقت عليه
بعد التخرج إليجاد فرص عمل أرسع ،وفتح املدرج أبوا ًبا واسعة
للطلبة؛ لتنمية مهاراتهم اإلبداعية ،حيث تعدى عدد الفعاليات
فيه أكثر من أربعمائة ( )400فعالي ٍة ما بني اجتماعية وثقافية
وتلفزيونيه ولقاءات وندوات.
ويؤكد عبد الحق ،نائب الرئيس للشؤون األكاديمية يف جامعة
الطفيلة التقنية أنه ومنذ بدأ دعم رشكة البوتاس العربية
للجامعة ،أصبحت الجامعة جاذبة للطلبة بصورة أكرب بنا ًء
عىل التطورات التي أحدثتها املباني الحديثة والنهضة العمرانية
واملدرجات الحديثة .وأشار أيضا إىل أنه يتم اآلن بناء املشاغل
الهندسية يف الجامعة بدعم من الرشكة .وتشري رئيسة شعبة
اإلعالم يف جامعة الطفيلة هالة الشحاحدة إىل أن رشكة البوتاس
دعمت الجامعة بكامريات مراقبة حيث أصبح لها دور كبري يف
الجامعة من خالل شعور الطالب باألمان أكثر ،حيث أصبحت
الجامعة بأكملها مغطاه بالكامريات مما تضع مرافق الجامعة
تحت مراقبة مستمرة من خالل  167كامريا تتسم بتقنية عالية
يوما ،حيث تم
الوضوح ،والقدرة عىل تخزين البيانات مدة 30
ً
توزيعها بواقع  107كامريات خارجية ،و 57كامريا داخلية ،و3
كامريات متحركة ب  360درجة ،تغطي ساحات وأسوار الجامعة،
مما و َّفر بيئة تعليمية آمنة لجميع عنارص العملية التعليمية من
طلبة ومدرسني وموظفني ،وحماية ممتلكات الجامعة والحفاظ
عليها.
وتضيف رئيسة شعبة اإلعالم هالة الشحاحدة :أنه تم دعم الجامعة
يف  21كانون الثاني  2015بنظام الشبكة الالسلكية ( )Wi Fiالذي
يغطي الحرم الجامعي بواسطة  153نقط ًة مع أجهزة تحكم،
ومنح صالحية بتكلفة قدرات بنحو  165ألف دينا ٍر أردني ،والذي
جاء بدعم وتمويل من رشكة البوتاس العربية ،دع ًما إلنشاء البنية
التحتية ،وتطوير التقنية يف التخصصات التي تطرحها الجامعة من
خالل توفري الخدمة اإللكرتونية يف مرافق الجامعة كافة .وأكدت
مساعدة مدير دائرة العالقات العامة ،أمل الظامي مساهمة رشكة
البوتاس العربية ،وذلك بتربعها بإنشاء مخترب ملركز اللغات يف
الجامعة ،وقدمت دع ًما مال ًيا لصندوق الطالب الفقري ،وسددت
رسوم بعض الطلبة املحتاجني ،األمر الذي ساهم باستمرارهم
يف العملية التعليمة ،وتؤكد الظامي أن هناك رضا كبريا حول ما
تقدمه رشكة البوتاس للطلبة .وتقول نايفة النوارصة رئيسة
جمعية سيدات غور الصايف ومستفيدة من أنشطة وبرامج
الرشكة يف مجال التنمية االجتماعية إن جميع مساهمات رشكة
البوتاس العربية تعود بالفائدة عىل جميع سيدات غور الصايف،
حيث تقدم الرشكة دع ًما ماد ًيا قيمته خمسة آالف ()5000

الحديد ،الرصايرة

دينا ٍر أردني سنو ًيا للجمعية ،مما أحدثت فر ًقا كبريًا يف نشاطات
الجمعية ،حيث تعددت برامجها ومنها الرتبية الخاصة وصناديق
القروض الدوارة ومنح للطالب األيتام بتعاون مع صندوق األمانة
لإليتام ،ومرشوع الصبغ باملواد الطبيعية ،وتعمل به  14سيد ًة،
وأكدت النوارصة أن هدف الجمعية هو تمكني املرأة اقتصاد ًيا
من تمويل أو إقراض ،وتطمح أن تتبنى رشكة البوتاس العربية
مرشوعً ا إنتاج ًّيا ،يضم أكرب عدد من السيدات لتمكينهن اقتصادياً.
وتشري املهندسة ريتا الخصاونة رئيسة قسم الدراسات يف مركز
زها الثقايف أن رشكة البوتاس العربية من الجهات الرائدة يف دعم
وخصوصا يف مناطق جنوب اململكة ،فقد قامت بتمويل
املجتمع
ً
وتأهيل وبناء وتأثيث أكثر من  10مشاريع من أهمها :تأهيل
وتأثيث مركز صحي األمرية صالحة ،وبناء مركز أمومة وطفولة
متخصص بكلفة بلغت  265ألف دينار يف غور الصايف بتاريخ 3
نسيان 2014؛ بهدف االرتقاء بمستوى الخدمات الصحية املقدمة
للمواطنني يف املنطقة ،وقد زود مركز األمومة والطفولة بأجهزة
متطورة منها :جهاز مونتري لقياس العالمات الحيوية للجسم،
وجهاز الضغط االنبساطي للقلب لقياس جهد القلب ،وجهاز قياس
نسبة إشباع األوكسجني ،وجهاز تخطيط القلب وغريها ،وهذه
األجهزة تمثل تقنيات حديثة لتقديم خدمة نوعية ،حيث بلغ عدد
املستفيدين منها سنويا ً مائة وعرشة آالف ( )110000مستفي ٍد.
وأضافت الخصاونة أن رشكة البوتاس العربية قدمت العام املايض
ما يزيد عىل  10ماليني دينا ٍر لتحسني مستوى املعيشة للفئات
األكثر حاجة ،منها (مليونان وثالثمائة ألف دينارٍ) لغايات العناية
الطبية مع تركيز عىل النواحي التي تخدم قطاع النساء واألطفال.
وكذلك تأهيل روضة مدرسة بالط الشهداء يف محافظة الطفيلة
بتاريخ  3أيلول 2013؛ إذ شملت تدريبا ملعلمات رياض األطفال يف
وزارة الرتبية والتعليم حول كيفية التعلم من خالل اللعب ،وتوفري
املواد التعليمية بمقاييس عاملية تضاهي املدارس الخاصة ،وتأهيل
للروضة وترميمها من دهان وتحسني البنية التحتية ،بهدف تلبية
احتياجات أبناء املنطقة لرياض األطفال ،وتحسني الوضع البيئي
والصحي لها ،ورضورة توفري البنية التعليمية السليمة ألطفال
ً
طفل.
املنطقة ،حيث يبلغ عدد املستفيدين سنويا ً 25
وأت َّمت الرشكة صيانة روضة مدرسة غور الصايف يف غور الصايف
وتأهيلها بتاريخ  6أيار  ،2012وقد بلغ عدد املستفيدين من الروضة
 25ط ًفال سنوياً ،وتأهيل روضة أم الهشيم األساسية وصيانتها
يف منطقة غور الصايف بتاريخ  19آذار 2012؛ بهدف تحسني
الوضع البيئي والصحي لرياض األطفال ،وبلغ عدد املستفيدين
ً
طفل سنوياً ،وبناء مركز لألطفال متخصص بالشلل الدماغي
25
يف محافظة الكرك ،بهدف التطوير الجسدي واملعريف واالجتماعي
لألطفال ،وتوجيه السلوك ،وتوجيه اللعب ،وخربات فن الدمى،
وكان عدد املستفيدين  200طف ٍل سنوياً .وأكدت الخصاونة الدور
الفاعل الذي تقوم به رشكة البوتاس بالتعاون مع مركز زها
الثقايف يف خدمة املجتمع املحيل ،من خالل إقامة حفل إفطار
ألطفال مرىض التالسيميا من مختلف محافظات اململكة؛ بهدف
التواصل الدائم مع مختلف الفئات بخاصة األطفال األقل حظا ً

واملرىض منهم ،حيث يتضمن حفل اإلفطار برنامجا ً ترفيهيا ً
شائقا شارك فيه مئتا ( )200طف ٍل مصاب بالتالسيميا .وتشري
مها الشخشري مديرة مدرسة ليىل الغفارية األساسية األوىل أن
رشكة البوتاس العربية من الرشكات الرائدة يف تقديم الخدمات،
حيث قدمت دعما للمدرسة ألغراض الصيانة والتأهيل ودهان
ورشاء كامريات وآلة تصوير ،وتتطلع الشخشري إىل االستمرار يف
دعم التعليم .ويشري نارص النوايسة موظف يف بلدية مؤتة واملزار،
أن بلدية املزار كانت األقل حظا ً من دعم رشكة البوتاس ،فقد تم
دعم البلدية من خالل رشاء أربعة مركبات .تقول رشيفة البوات
رئيسة جمعية سيدات غور فيفا ،واملستفيدة من برامج رشكة
البوتاس العربية يف مجال التنمية االجتماعية إنّ جمعية سيدات
غور فيفا تأسست عام  ،2011بهدف خدمة سيدات املنطقة وكون
غور فيفا من أفقر مناطق اللواء ،وأفقر منطقة عىل مستوى
اململكة ،جاءت فكرة الجمعية لتنمية املنطقة والح ّد من مشكلتي
الفقر والبِطالة ،فكان دعم رشكة البوتاس ملحوظا حيث نفذت
جمعية سيدات غور فيفا الخريية عددًا من الدورات التدريبية
وورشات عمل التوعية لخدمة املجتمع املحيل ،وتمكني املرأة
اقتصاديا ً من خالل تشجيعها عىل املشاركة يف الدورات التدريبية
يف مجال الحرف اليدوية ،وقدرت مساهمة رشكة البوتاس العربية
ب  4000دينا ٍر أردني سنويا ً ألغراض إنسانية وتوعوية ،وتأهيل
وصيانة ،وإعالة الطلبة األيتام ،ومواصالت ،وإقامة محارضات،
وتطمح البوات أن تنشئ رشكة البوتاس مبنى مستقال للجمعية
بدالً من املقر املستأجر ،مما يضيف أعباء عىل الجمعية ،ويقف
عائ ًقا أمام مرشوعاتها الخريية.
ويؤكد إبراهيم دغيمات رئيس نادي شباب غور املزرعة واملستفيد
من دعم رشكة البوتاس العربية يف مجال الرياضة أنّ أبناء النادي
يعتزون باملوقف الداعم الذي تبنته الرشكة تجاه النادي الذي م َّر
بظروف مادية صعبة .وقال إن اإلدارة وضعت املدير العام لرشكة
البوتاس يف صورة الوضع املأساوي للمقر ،وبدوره أوعز املدير
العام بإيفاد عدد من املهندسني لالطالع عىل وضع املقر ،وتعهد
برتميم املبنى وإكمال ما ينقصه من مرافق ،وأشار الدغيمات إىل
أن دعم رشكة البوتاس ساعد عىل تفعيل نشاطات النادي من
خالل التوسع باملشاركة يف مسابقات اتحاد ألعاب القوى ،إىل
جانب استكمال تنفيذ العمل بملعب كرة القدم الخمايس ،الذي جاء
تأسيسه من نادي عمان ،وتحويله مللعب ترتان ( نجيل صناعي)
بدعم من رشكة البوتاس ،وتصل كلفته اإلجمالية إىل  50ألف
دينارٍ ،حيث سيتم تجهيزه نهاية نيسان  ،2017ويطمح الدغيمات
من رشكة البوتاس إىل االستمرار يف دعم النادي ،وأن ُت ِ
نشئ صالة
للكاراتيه.
ويشري الدكتور خلف نزال العشوش؛ رئيس قسم إرشاف تربوي،
وناشط اجتماعي ورئيس نادي غور الصايف إىل أن رشكة البوتاس
العربية تعمل عىل تمكني الشباب من خالل ما يسمى الدبلوم
التشغييل ،وهو معتمد من التعليم العايل ،بالتعاون مع جامعة
مؤتة والتضامن األردني ،ويؤكد العشوش دعم البوتاس لدروس
التقوية لطلبة األغوار الجنوبية ،بما يزيد عن  100ألف دينار
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ٍأردني ،إذ أصبح الطالب يحرزون نتائج فوق التسعني باملئة يف
ٍّ
منحا لعرشة طالب من
امتحان الثانوية العامة ،وتقدم أيضا
ً
األرس الفقرية سنوياً ،لرفع سقف الطموحات يف املناطق األشد
حاجة لهذه املعونة ،أما عىل الصعيد الريايض فقد أصبح نادي
غور الصايف من أقوى األندية عىل مستوى املحافظة بدعم من
البوتاس ،من خالل إنشاء مبنى مجمع البوتاس الريايض الذي
ح ّل مشكلة الشباب ترويح ًيا ونفس ًيا .أما عىل صعيد التنمية
االجتماعية ،فقدمت البوتاس قاعة متعددة األغراض للندوات
عام من
واملناسبات الوطنية واألفراح يف غور الصايف ،وهناك رضا ٌّ
أبناء الجنوب عما تقدمه البوتاس من دعم.
استنادا ً إىل ما سبق ،تظهر اآلراء السابقة واملشاريع واملساهمات
مستوى دع ٍم ملحوظ ،ورضا عن األنشطة والربامج التي تقدمها
رشكة البوتاس العربية لجميع الجهات واملجاالت املختلفة،
وبخاصة يف مناطق الجنوب ،مع اإلشارة إىل برامج املسؤولية
االجتماعية وأنشطتها التي تمت ُّد لتشمل مناطق اململكة كافة.
خالصة واستنتاجات:
بناء عىل النتائج السابقة يمكن رصد االستنتاجات اآلتية:
ً
أول :يمثل برنامج املسؤولية االجتماعية نموذجا مه ًما ،وربما
فريدًا يف األردن واملنطقة العربية بحسب طبيعة اإلنفاق عليه
واملجاالت التي يغطيها وحجم املستفيدين من خدماته.
ثان ًّيا :تتسم برامج املسؤولية االجتماعية لرشكة البوتاس العربية
ومشاريعها بالتنوع ،إذ تغطي مجاالت تسعة .وهذا يؤكد موجة
النقد التي وجهت لنموذج كارول الذي عرض ألربعة مجاالت
محددة فقط هي :املجال االقتصادي واملجال القانوي واألخالقي
والخريي.
ثال ًّثا :أن تراتبية هذه املجاالت من حيث أهميتها تتوقف عىل
حاجات املجتمعات املختلفة .وبهذا ال يمكن الحديث عن أهمية
هذه املجاالت بمعزل عن حاجات املجتمع .وتوضح قيمة اإلنفاق
عىل برامج املسؤولية االجتماعية للرشكة تفوق مجاالت دعم
املؤسسات الرسمية والتعليم والتنمية االجتماعية والصحة واملياه
والبيئة عىل غريها من حيث اإلنفاق؛ نظ ًرا لحاجة املجتمع لها ،ثم
يأتي بعد ذلك مجاالت الرياضة ودور العبادة والشؤون الثقافية
والنقابات املهنية.
راب ًّعا :تتميز مشاريع املسؤولية االجتماعية للرشكة بتقديم
الخدمة لقطاع عريض من املواطنني .يظهر ذلك من خالل
الرتكيز عىل مشاريع البنى التحتية كبناء املدارس وصيانتها،
وبناء الجسور ،وتعبيد الطرق إىل جانب تزويد البلديات باآلليات
املناسبة ،فضال عن تزويد املستشفيات بأجهزة هي بحاجة إليها،
مثل أجهزة غسيل ُ
الكىل وغريها ،وهذا عىل سبيل املثال ال الحرص.
خامسا :يعد حجم اإلنفاق عىل مشاريع تخدم املواطنني عىل نطاق
ً
واسع سمة من سمات تخصيص موازنة ضخمة لهذه الربامج،
بمعدل سنوي قارب عرشة ماليني دينار أردني خالل السنوات
األربعة املاضية ،األمر الذي ّ
مكن الرشكة من تقديم مساهمات
حقيقية يف تنفيذ برامج مهمة تعكس فائدتها عىل املجتمع ألوقات
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طويلة.
سادسا :تخطط الرشكة لربامجها بالتعاون مع الجهات املعنية،
ًّ
وتنفذ دراسات قبلية لهذه املشاريع .حيث يشري رئيس مجلس
إدارة الرشكة (مقابلة )2017:إىل أن من يقوم بالتخطيط ملشاريع
املسؤولية االجتماعية للرشكة وتنفيذها عىل أرض الواقع هي
لجنة املسؤولية االجتماعية املنبثقة عن مجلس إدارة الرشكة.
ساب ًّعا :عىل الرغم من تبني الرشكة يف برامجها للمسؤولية
االجتماعية مشاريع كبرية كبناء املدارس والجسور ودعم
مشاريع بنى تحتية للجامعات ،وتوفري اآلليات واملعدات الطبية
لجهات مستفيدة ،إال أنها حافظت عىل اإلنفاق عىل الشأن الخريي
من خالل الدعم املبارش لألرس الفقرية من خالل نموذج توزيع
وخصوصا خالل شهر رمضان املبارك.
طرود الخري عىل املحتاجني
ً
ثام ًنا :شملت جهود الرشكة يف هذا املجال برامج للمسؤولية
االجتماعية ،املوجهة لخدمة العاملني فيها سواء الذين عىل رأس
عملهم ،أو املتقاعدون ،إىل جانب أبناء املجتمع املحيل .ومن بني
هذه الربامج توفري منح دراسية وبرامج للتدريب املهني ألبناء
املجتمعات املحلية ،إىل جانب العديد من الربامج للعاملني.
تاس ًّعا :أن نشاطات الربنامج ومشاريعه لم تستقطب برامج
يف مجال العالنية توازي حجم ما يقدمه الربنامج من خدمات
واسعة ،األمر الذي ربما يعود إىل أن قسم املسؤولية االجتماعية
ٌ
مرتبط بصورة مبارشة من الناحية التنظيمية مع لجنة منبثقة
العامة ،وهي الجهة
عن مجلس اإلدارة ،بينما ترتبط العالقات
ّ
املعنية بالنشاط االتصايل مع وسائل اإلعالم والجمهور ،مع
املوارد البرشية ،وهذا ربما يتطلب إعادة نظر يف البناء التنظيمي،
بحيث تكون املسؤولي ُة االجتماعية والعالقات العامة يف الرشكة
مرتبطتني يف إطار تنظيمي واحد.
ً
عارشا :تحتاج الرشكة لتوثيق برامجها يف مجال املسؤولية

االجتماعية ،وكل ما هو متوافر عن هذه الربامج غري كاف ،وغري
منظم ،ليعرب عنها بشكل مفيد .وإنّ الرشكة تبدو مقرصة مع
نفسها يف استخدام وسائل اإلعالم الرقمي يف التعريف بربنامجها
يف مجال املسؤولية االجتماعية.
حادي عرش :وعىل صعيد التحديات أشار املحاسنة (مقابلة)2017 :
أن هبوط األسعار من أهم التحديات التي يتوقع أن تواجهها
رشكة البوتاس العربية ،األمر الذي يمكن أن يقود إىل تخفيض
امليزانيات املقررة للربنامج.
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