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مقـ ــbمـ ــة

يشNد العالم %وال Îملموسا& Îا Áتeايد الدور اال�تصادي الcي تتول vالقيا Âب tا�تصاديات القطاع
اخلاص¨ ا_مر الcي انعكس ت�Qير Áعل vتقل hسياد… معايير الربحية بوNHا مقاييس أ�ادية
للنجا� ¨Õي Yأ �Òرت فيNا التGيرات والEرو· االجتماعية والبيئية¨ و�Nرت و�ا nzأ�ر Èللشركات
تترك� eو ‰مسؤوليتNا &ا Áاملجتمع الcي تعمل في tو&ني من tا_ربا ¨Õوتتمثل ه Ácاملسؤوليات
في االهتما Âببع iا'وان Vاالجتماعية؛ مثل العامل ¨5واملستNلك ¨5واملوا�ن ¨5والبيئة احمليطة¨
واملجتمع بصHة عامة¨ ويؤدي هcا إل� vيا Âالشركات بتمويل بع iاملنا� jالتي �د ال يتحقo
منNا عاzد مبا�ر¨ غير أن1 tك sالقو ‰إنNا تش =كل {مانا Îالستمرار الشركة في مجا ‰ا_عما‰
عل vاملد Èالطويل.
وفي إ�ار جNود مجلس املسؤولية االجتماعية بالرياض ومNمت tالريادية في ترسي� aقافة املسؤولية
االجتماعية في �طاع ا_عما ¨‰فقد تبن vÒإعداد مشروع تطويري لتنمية برامج املسؤولية االجتماعية
لد Èالشركات¨ و–لك م� sال% ‰قي oا_هدا· اآلتية:
º

الو�و· عل vاال�تياجات الHعلية التنموية واالجتماعية م� sال ‰دراسة ميدانية لقطاع
املستHيدي.s

º

%رير مNHو Âاملسؤولية االجتماعية ونشQت ¨tوتطبيقات tفي التاري aاإلسالمي.

º

تقييم الو{ع احلالي لبرامج املسؤولية االجتماعية لد Èعينة م�تار… م sالشركات.

º

º

إعداد دليل لتطوير برامج املسؤولية االجتماعية و�ط jتنHيcها¨ و¬ليات إعداد تقارير
املسؤولية االجتماعية وفقا Îللمعايير العاملية.
إعداد دليل لبرامج املسؤولية االجتماعية مصنHÒا� Îس Vالقطاعات التنموية¨ و0ا يتواف oمع
مجاالت القطاع اخلاص.

∑
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والشك qاüت wيب 5مرا� qاملشروع وم�رجات:t
املر�لة األولv
%رير مHهوم
املسؤولية االجتماعية
للشركات
تاري aنش …QمNHوÂ
املسؤولية االجتماعية
تاري aنش …QمNHوÂ
املسؤولية االجتماعية
التوجNات العاملية نحو
العمل االجتماعي
والتنموي
مHاهيم
املسؤولية االجتماعية
في العمل اخليري

∏

املر�لة الثانية

املر�لة الثالثة

املر�لة الرابFة

دراسة واق lبرامZ
املسؤولية االجتماعية
للشركات 0دينة
الرياض

الدلي qاإلر�ادÍ
للسياسات واإلجراءات

دلي qبرامZ
املسؤولية االجتماعية

دراسة الو{ع
احلالي للبرامج

القواعد املنEمة
لبرامج
املسؤولية االجتماعية

و nالبرامج

%ليل تو�عات
الشركات

إر�ادات تطوير
برامج
املسؤولية االجتماعية

دراسة املعو�ات

¬ليات إعداد
التقرير السنوي
للمسؤولية االجتماعية

أبرز أهدا·
البرامج
املستHيدون
أبرز مؤ�رات ا_داء
�ركاء العمل
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الbليل و√�bافt

ما هو دليل برامج املسؤولية االجتماعية للشركاتø
عرض آلليات تطوير برامج املسؤولية
استكماال Îملا ورد في ا'eء الثال Yم sه Ácالسلسة مs
Ì
االجتماعية¨ فSن هcا ا'eء يتول vالتركي eعل vاستعراض العديد م sالبرام` العملية املتنوعة
والتي تسع0 vجملNا إل vتطبي oمNHو Âالتنمية املستدامة للمسؤولية االجتماعية .لcلك فSن هÁc
البرامج ال تقتصر عل vإ�د Èمجاالت املسؤولية االجتماعية¨ بل جاءت لتGطي كافة املجاالت
اال�تصادية¨ والبيئية¨ والتعليمية¨ واملNنية¨ والصحية¨ واالجتماعية¨ إ{افة إل vالبرامج التي ترعv
مو�Hي الشركات و–ويNم.
وبنا Îء عل– vلك¨ فقد بÔني الدليل عل vرسم �ار�ة لبنية متكاملة ملشاريع املسؤولية االجتماعية¨
بحي Yتقو Âعل vأسس الشراكة ب 5منشPت القطاع اخلاص¨ ودعم الت�ص hفيما بينNا .وعلv
سبيل املثا ¨‰فSن القطاع اإلنتاجي 1ك sأن يطر Õمبادرات وبرامج تسNم في تقد� .صة سنوية
م sمنتجات tالنNاzية أو الوسيطة بسعر رمeي أو م� iHلبرامج مسؤولية اجتماعية 2ا�لة تتولv
تصنيعNا أو تسويقNا أو توزيعNا عل vفئات محدد… م sاملجتمع .باإل{افة إل– vلك¨ فSن tوباملقابل
1Ôك sللشركات التعليمية توجي tجeءا Îم� sدماتNا لتلك ا'Nات املكملة لبرامجNا االجتماعية
و–لك م� sال ‰تقد .برامج تدري VوتQهيل للكوادر اإلنتاجية¨ أو تتول� vركات القطاع املالي
واملصرفي دعم برامج املسؤولية االجتماعية م� sال ‰تقد .التمويل الالز Âأو االستثمار في
املشاريع الصGير… واملتوسطة.
األ�bا· األ�ا�ية م sالbليل
º

º

º

و{ع إ�ار مرجعي متكامل للبرامج بحي YيGطي كافة جوان Vاملسؤولية االجتماعية للشركات
أو املنشPت.
دعم اخلط jالتنHيcية للجNات املعنية بت�طي jبرامج املسؤولية االجتماعية في الشركات
واملنشPت م� sال ‰استعراض العديد م sالبرامج االستر�ادية.
ا�ترا Âe� Õم sالبرامج العملية املتكاملة التي تساعد الشركات واملنشPت عل vتطوير برامجNا
للمسؤولية االجتماعية و0ا يتناغم مع النشا◊ اال�تصادي الcي 9ارس.t

π
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تنEي rالbليل

يتضم sالدليل ( )300برنامجا Îأساسيا Îوفرعيا Îموزع Îة عل vسبعة أبواب رzيسة 9ثل أبرز مجاالت
املسـ ـ ــؤولية االجتماعية الرzيسـ ـ ــة¨ كما يGطي كل بـ ـ ــاب منNا مجاالت فرعيـ ـ ــة متنوعة¨ و–لك علv
النحو اآلتي:
مجاال برامج املسؤولية
االجتماعية
برامج
مJا ÊالFمل
برامج
تنمية املشاريع الصغيرة
برامج
املشروعا الصغيرة
البرامج
التFليمية والت�Qيلية
والتbريبية والبحثية
برامج
البيئة وتنمية املجتمع احمللي

البرامج
الثقافية واإلعالمية

البرامج
الصحية واالجتماعية

∞±

املجال الفرعي
º
º
º

º
º

º
º
º
º

º
º

º
º
º

º
º

برامج املنتجات والعمليات.
برامج املوارد البشرية.
برامج التثقي nوالترفي.t
برامج دعم املشاريع الصGير….
برامج ا�تصاديات املسؤولية االجتماعية.
برامج إنشاء املصانع _غراض املسؤولية االجتماعية.
برامج مشاريع النقل والتوزيع.
برامج رعاية املوهوب 5وامل�ترع ¨5ورواد ا_عما.‰
البرامج التدريبية والتQهيلية والبحثية.
برامج البيئة.
برامج تنمية املجتمع احمللي.
برامج املكتبات العامة.
البرامج الثقافية واحلضارية.
البرامج اإلعالمية.
برامج اخلدمات الصحية.
برامج اخلدمات االجتماعية.
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�ي nتستفي bمc� sا الbليل

فيما يQتي بع iالقواعد واإلر�ادات التي تساعد عل vاالستHاد… القصو Èم sهcا الدليل:
 ºجاء هcا الدليل {م sسلسلة لتطوير املسؤولية االجتماعية للشركات¨ مكونة م sأربعة أجeاء:
ا'زء ا_و ،‰بعنوان ”%رير مNHو Âاملسؤولية االجتماعية“¨ وهو يرك eعل vاملNHو ÂالنEري
للمسؤولية االجتماعية {م sوجNتي النEر احمللية والGربية .أما ا'زء الثا� ¨wوهو ”دراسة وا�ع
املسؤولية االجتماعية“؛ فقد بÔني عل vدراسة ميدانية لوا�ع املسؤولية االجتماعية¨ وأما ا'زء
الثالث م sه Ácالسلسلة بعنوان ”الدليل اإلر�ادي لسياسات وإجراءات املسؤولية االجتماعية“
فقد جاء بGرض و{ع �واعد وسياسات استر�ادية للمسؤولية االجتماعية للشركات¨ والتي
تسب oعملية ا�تيار برامج املسؤولية االجتماعية .وجاء هcا الدليل  -ا'زء الراب - lليشكل
ا'ان Vالعملي والcي تضم sتو�يقا Îلبرامج متنوعة¨ عملية ومتكاملة.
 ºبÔني هcا الدليل وفقا Îلنتاzج الدراسة امليدانية املسحية لال�تياجات التنموية¨ باإل{افة إلv
مراعا… ا�تياجات الشركات م sبرامج املسؤولية االجتماعية م sمنطل oالنشا◊ اال�تصادي
الcي 9ارس .tوبالتالي¨ فSن البرامج الوارد… في هcا الدليل تGطي مجمل املنا� jاال�تصادية¨
وتEل عملية اال�تيار مرهون Îة بالتوجNات االسترا&ية للشركة &ا Áاملسؤولية االجتماعية.
º

º

 تقسيم الدليل عل vسبعة أبواب موز]عة �س Vمجاالت املسؤولية االجتماعية¨ وكل بابينقسم إل vعد… فصو ‰ترك eعل vموا{ي Óع معينة م sكل مجا� ¨‰ي Yإن الHصل يتكون مs
ج5ze؛ ا'eء ا_و ‰هو و nعا ÂللHصل م� sي Yنوعية برامج tوأهداف tالعامة¨ واملستHيديs
منNا¨ و�ركاء العمل¨ وأهم مقاييس ومؤ�رات النجا .Õأما ا'eء الثاني¨ فNو جدو ‰يحتوي
عل� vاzمة برامج لcNا الHصل¨ ولكل برنامج و nم�تصر ل.t
تNد· البرامج الHرعية الوارد… في هcا الدليل إل vزياد… فرص املشاركة¨ بحي Yتتمكs
ا'Nات الراغبة م sانتقاء أكبر �در م sالبرامج التي تتالء Âمع ت�صصاتNا و�دراتNا .وعلv
املجمعات احلضرية يع ^د م sالبرامج الو�نية؛ نEراÎ
سبيل املثا ¨‰فSن برنامج إنشاء املراك/ e
]
إل vاتساع نطا� tا'Gرافي والنوعي¨ بحي Yيتضم sالعديد م sالبرامج الHرعية االستشارية¨
والNندسية¨ واإلنشاzية¨ والتعليمية¨ والصحية¨ والتQهيلية .وبالتالي¨ فSن التنوع في سرد البرامج
الHرعية يتالء Âويتناس Vمع مجاالت وت�صصات �ركات القطاع اخلاص التي �د ال تتوفر
لديNا القدر… لدعم كامل البرنامج .كما أن هcا التنوع في البرامج والوساzل الHرعية يساعد
القطاعات اإلنتاجية في تطوير سلة متكاملة م� sدمات وبرامج املسؤولية االجتماعية .ويب5
الشكل اآلتي هيكلية ا_بواب والHصو ¨‰و�كل ومحتويات ا'داو:‰

±±
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�ك qهيكلية م�تويات الدليq
º

º

º

≤±

ن XHبرامج الدليل وفقا Îلشمولية ا_بواب والHصو ‰ملنا� jاملسؤولية االجتماعية كافة¨ مع
Ô
مراعا… التكامل والتوازن فيما بينNا .ونتيج Îة لcلك¨ فقد يلح kبع iالتدا�ل ب 5بع iالبرامج
الوارد… في هcا الدليل؛ فما يندر Ãمث Î
ال {م sبرامج مكان العمل 1ك sإدراج tأيضا{ Îمs
البرامج الثقافية.
Ó
Ì
مادية �د ال تكون مبرر… {م sسيا‚
تكاليn
تنطوي بع iالبرامج املوجNة دا�ليا Îعلv
Ì
وعندcz
التكالي nاملبا�ر… أو غير املبا�ر…¨ وال سيما فيما يتعل oبالبرامج املتعلقة باملو�.5H
1ك sأن تكون تلك البرامج {م sموازنة الشركة  /املنش …Qلبرامج املسؤولية االجتماعية¨
و�اة إ–ا كان Xتلك البرامج تتعل oبQحاب الو�ا nzالدنيا¨ أو املتقاعدي ¨sأو ا_سر
احملتاجة منNم .وبالتالي¨ فSن1 tك sتو�ي nهcا التدا�ل لصال` دعم سلة برامج املسؤولية
االجتماعية للشركة¨ فما 1ك sاعتبار Áمساهمة في تو�ي nأبناء املتوف{ 5م sالبرامج
الدا�لية¨ فSن1 tك sإدراج{ tم sالبرامج املوجNة لصال` املجتمع عل vاعتبار أن الHئة
املستNدفة لcNا البرنامج ليس Xم sمو�Hي الشركة.
بالرغم م sتنوع البرامج الوارد… في الدليل ولتجن Vالتكرار امل� =ل بNيكليت ¨tفSن1 tك sللHريo
املعني با�تيار برامج املسؤولية االجتماعية ب ‰cبع iا'Nد في التولي nفيما بينNا بGرض
تطوير بع iالبرامج ا_�ر ¨Èوال سيما الHرعية منNا.

الباب ا_و‰
برامج مJا ÊالFمل
الفصــل األول  :برامج املنتجات والعمليات
الفصل الثاني  :برامج املوارد البشرية
الفصل الثالث  :برامج التثقي nوالترفيt
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الفصل األول
برامج املنتجا والFمليا

وn
البرامج

تNد· ه Ácالبرامج إل vتقد� .دمات ومنتجات ديقة للبيئة¨
وتطبي oاحلوكمة وتعeي eالشHافية في الشركات¨ و�ماية مصال`
املستHيدي ¨sواالستHاد… م sكافة املوارد املتا�ة لتحس 5ا_داء التشGيلي
واال�تصادي¨ ونشر أ�ال�يات العمل اإليجابية¨ وتعeي eاملسؤولية ب5
كافة أ�را· املصلحة في الشركة.
º

√بر“
√�bا· البرامج

º
º
º

º

املستفيbوÊ

º
º
º

º

√بر“
مؤ�را األدا¡

º
º
º

º

�ر�ا¡ الFمل

º
º

±¥

تعميم ا�ترا�ات الصحة والسالمة عل vمو�Hي الشركة.
�ماية مصال` املستHيدي.s
نشر أ�ال�يات العمل.
%س 5ا_داء ا_�ال�ي.
املو�Hون.
البيئة.
أحاب املصلحة.
املجتمع احمللي.
نس Vومعدالت الكHاء… التشGيلية الوارد… في �ط jاملنش.…Q
عدد إابات العمل¨ أو الوفيات¨ أو اإلعا�ات.
مد Èان�Hاض نسبة االنبعا�ات السامة.
�جم االستثمار في احلHا ÿعل vالبيئة.
الشركات العاملة في القطاع البيئي.
املصانع والشركات الصناعية.
الشركات االستشارية.
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Â

البرامج املقتر�ة

و nم�تصر للبرامج

1

برنامج
املنتجا
اüمنة

يNد· هcا البرنامج إل% vقي oمبدأ ¢ال {رر وال {رار¢؛ م� sال ‰تقد.
�دمات¨ أو إنتا Ãمنتجات ديقة للبيئة احمليطة¨ كما ال تلح oالضرر
بQفراد البيئة الدا�لية املنتجة لNا .وفيما يQتي أبرز البرامج الHرعية:
 ºو{ع برنامج لاللتeا Âباملعايير الدولية –ات العال�ة باحملافEة علv
البيئة.
 ºو{ع سياسات دا�لية %اف kعل vمو�Hي الشركة  /املنش …Qمs
أ�طار عمليات اإلنتا Ãوالتصنيع¨ أو تقد .اخلدمات.
 ºو{ع برنامج لتعميم ا�ترا�ات السالمة وحة البيئة الدا�لية
عل vمو�Hي الشركة  /املنش ¨…Qوتطبي oمعايير ا_م sوالسالمة
العاملية في الشركة¨ و–لك لتوفير بيئة عمل ¬منة للمو�.5H
 ºتبن=ي التطبيقات التقنية التي تسNم في تقليل ا_{رار النا&ة عند
تطبيقNا في العمليات اإلنتاجية أو عند تقد .اخلدمات.

2

برنامج
ا(�uمة

يNد· هcا البرنامج إل vتطبي oنEا� Âوكمة الشركات التي تÔعن vبحماية
مصال` املستHيدي ¨sم� sال ‰التركي eعل vتعeي eالشHافية¨ و%س5
جود… الر�ابة¨ والو{و Õفي ات�ا– القرارات¨ وتطبي oأفضل املمارسات
في العمليات والقرارات الدا�لية¨ مع إيجاد كافة اآلليات لضمان احلد
الكافي م sالنeاهة والكHاء… في توزيع وإدار… املوارد.

3

برنامج
ا'uدة
والتمي eاإلدارÍ

يNد· هcا البرنامج إل vاالستHاد… م sكافة املوارد املتا�ة لتحس 5ا_داء
التشGيلي واال�تصادي¨ و%قي oمستويات عالية م sالكHاء… والHعالية مs
�ال ‰تطوير البيئة اإلنتاجية والبنية الHنية واإلدارية والتقنية للشركة¨
وفيما يQتي أبرز البرامج الHرعية:
º

º

º

برنامج امللك عبدالعeي eللجود…¨ ويNد· إل% vقي oمستو Èعا ‰مs
التمي eاإلداري للشركات.
برنامج (احليود السداسي  )Six Sigma -الcي يعمل عل vتقليل
نسبة ا_�طاء¨ وال سيما في القطاعات اإلنتاجية¨ بحي Yتصل كHاء…
وفاعلية العمليات إل ¨•99¨99966 vوبحي Yال تeيد نسبة اخلط Qعs
( )3¨4لكل مليون منتج.
برنامج بطا�ة ا_داء املتوازن ( :)Balanced Scorecard-BSCيعمل
عل vترجمة التوجNات االستراتيجية إل vمعايير أداء تHصيلية علv
كافة املستويات اإلدارية والنوعية¨ وإدار… ا_داء¨ بطر‚ ا�ترافية.

±µ
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4

5

برنامج
الثقافة املؤ�سية

برنامج
تeFي eاملسؤولية

≠©Accountabilty
®AA1000

يNد· هcا البرنامج إل vنشر كافة أ�ال�يات العمل اإليجابية¨ وتQسيس
منEومة م sالقيم اإليجابية التي تسNم في تعeي eالتوجNات االستراتيجية
للشركة .كما يسNم هcا البرنامج في التركي eعل vتGيير أ/ا◊ ا_داء لدÈ
املو� 5Hم� sال ‰تطوير أربعة عنار أساسية تتل� hفي %س5
السلو„ الش�صي¨ وأ�ال�يات العمل¨ والعمليات اإلدارية واإلنتاجية¨
باإل{افة إل% vس 5جملة املNارات اإلدارية والHنية.
يدعم هcا البرنامج البعد ا_�ال�ي والسلوكي للمو� ¨5Hمع التوجt
املNني للشركة¨ ا_مر الcي يساعد عل� vدمة العمالء بطر‚ مNنية
وأ�ال�ية¨ وبالتالي بناء مؤسسات فاعلة في املجتمع.
يNد· هcا البرنامج إل vتطبي oمعيار ( )AA1000الcي يساعد
عل vتعeي eاملسؤولية ب 5كافة أ�را· املصلحة في الشركة¨ و{مان
مشاركتNا¨ وتQكيد تQدية مNمتNا املنو�ة بNا وفقا Îلúسس واملعايير التي
ترك eعل vمHاهيم االستدامة ومسؤوليتNا االجتماعية وأداNzا ا_�ال�ي
{م sاملنEومة املجتمعية .ويرتك eهcا املعيار عل vاملعايير الHرعية اآلتية:
 – 2008 – )AA1000APS( ºيوفر إ�ار عمل أفضل للشركة الست�دامt
في %ديد وفNم ا_ولويات¨ واالستجابة لتحديات االستدامة.
º

( -2008– )AA1000ASيوفر الضمانات عل vاستمرارية املعلومات
املقدمة للجمNور¨ وال سيما تقارير املسؤولية االجتماعية وتقارير
االستدامة.

 -2005– )AA1000SES( ºيوفر إ�ار عمل ملساعد… الشركة  /املنش…Q
عل{ vمان عمليات إ�را„ املستHيدي sوأحاب املصلحة لتحقيo
النتاzج املرجو….

6

∂±

برنامج

®©SA 8000

يNد· هcا البرنامج إل vتطبي oمعيار ( )SA8000العاملي¨ والcي يحدد
�رو◊ بيئة العمل املناسبة¨ و�رو◊ تو�ي nالعمالة .ويعتمد هcا املعيار
عل vمباد∆ �قو‚ اإلنسان العاملية الصادر… ع sمنEمة العمل الدولية.
ويGطي موا{يع تتعل0 oكافحة عمالة القاري ¨sوالعمل القصري¨
والتميي eالعنصري¨ واحلدود الدنيا للروات ¨Vوساعات العمل¨ والصحة
والسالمة ...إل.a
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يNد· هcا البرنامج إل vتطبي oسلسلة م sاملعايير البيئية للمنتجات
والشركات والصناعات¨ واإلجراءات والNياكل التنEيمية لنEم إدار…
البيئة في الشركات¨ و–لك لتؤكد الشركة  /املنش …Qم� sال ‰تطبيقNا
_�د ه Ácاملعايير مد� ÈرNا عل� vماية البيئة.
وم{ sم sسلسة ه Ácاملعايير اآلتي:

7

برنامج األيeو

®©ISO 14000

º

ISO 14004

توفر إر�ادات تطوير وتطبي oنEم إدار… البيئة.

º

ISO 14010

توفر مباد∆ عامة لتد�ي( oمراجعة) نEم إدار…
البيئة.

º

ISO 14011

توفر إر�ادات محدد… لتد�ي( oمراجعة) نEاÂ
إدار… البيئة.

º

ISO 14012

توفر إر�ادات ملعايير مؤهالت مراجع (مد�)o
البيئة واملراجع 5الرzيسي.5

 ISO 14013Ø5 ºتوفر مواد للتقييم واستعراض لبرامج املراجعة.
º

´ISO 14020

أنشQت لتقد .التوجي tواإلر�اد بشQن نشر
املعلومات البيئية.

º

´ISO 14030

�ياسات تست�د Âفي رد مد Èالتقد Âنحو بلو⁄
الGايات وا_هدا· البيئية إل vا'مNور.

ISO 14040´ º

عملية %ليلية �املة تق =يم استNال„ الطا�ة
وإنتاجNا �ال ‰دور… �يا… املنتج الكاملة.

ISO 14062

تصميم وتطوير املنتج (�طوات التطوير :الت�طي¨j
تصميم املNHو ¨Âالتصميم التHصيلي¨ اال�تبار¨ اإل�ال‚
التسويقي¨ مراجعة املنتج).

º

∑±
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الفصل الثاني
برامج املuارد البشرية

وn
البرامج

تNد· ه Ácالبرامج إل vتطوير املوارد البشرية ودعمNا¨ و–لك مs
�ال ‰إنشاء نادي oاد�ار املو� 5HملواجNة الEرو· االستثناzية¨
وتعeي eوالء املو� 5Hم� sال ‰تنمية مواه VأبناNzم¨ وتنمية دافع
العمل التطويري لد Èاملو� ¨nودعم أبناء املو� 5Hاملتوف 5تقديراÎ
ووفا Îء آلباNzم¨ وتعeي eعال�ة الشركة  /املنش …QبQسر املو�.5H
º

√بر“
√�bا· البرامج

º
º
º
º

املستفيbوÊ

º

º
º

√بر“
مؤ�را األدا¡

º
º
º

º

�ر�ا¡ الFمل

º
º
º
º

∏±

تطوير بيئات العمل¨ وتنمية رو Õو�قافة العمل.
تلبية اال�تياجات املادية االستثناzية التي تواج tاملو� 5Hوأفراد أسرهم.
دعم ا_وار االجتماعية دا�ل و�ار Ãالشركات.
التوال مع بقية الشركات.
تنمية رو Õالوالء _سر املو�.5H
مو�Hو الشركات.
مستو Èر{ا املو�.5H
معد ‰ساعات التدري.V
عدد اخلدمات املقدمة للمو�( 5Hغير التعا�دية).
معد ‰احلضور.
مستو Èاملشاركة.
�ركات استشارات تنمية املوارد البشرية.
مراك eالليا�ة.
�ركات إدار… املناسبات.
�ركات العال�ات العامة.
النوادي الريا{ية ومراك eالترفي.t
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البرامج املقتر�ة

و nم�تصر للبرامج

1

برنامج الصنbو‚
التFاوني لالد�ار

يNد· هcا البرنامج إل vإنشاء ندو‚ الد�ارات املو� ¨5Hو–لك
ملواجNة الEرو· االستثناzية ملنتسبي الصندو‚ م sاملو� 5Hوأفراد
أسرهم .ويقد Âالصندو‚ إعانات مبا�ر… في �االت الeوا ¨Ãوالسك¨s
والوفا… ...إلa؛ و–لك وف{ oواب jو¬ليات لالستثمار والصر· املبنية
عل vا_سس التعاونية.

2

برنامج ت�Qيf
جمFية تFاونية
مل�uفي الشر�ة

يNد· هcا البرنامج إل vتQسيس جمعية تعاونية ملو�Hي الشركة  /املنش¨…Q
بGرض تقد� .دمات وامتيازات إ{افية للمو� .5Hو1ك sرب jاحلوافe
التشجيعية للمو� 5HبنEا Âا'معية¨ بحي Yتتم مكاف …Qالعضو املنتسV
بدعم مالي في �ساب tلد Èندو‚ ا'معية االستثماري .وفيما يQتي
أبرز اخلدمات املمك sللجمعية تقدN1ا:
 ºبناء �و… �راzية و�اعد… تHاو{ية تNد· إل vتوفير بع iاخلدمات
والسلع االستراتيجية أو املعمر… بعروض أسعار أكثر مالءمة¨ مثل
�روض التمويل¨ وتوفير املساك ¨sأو �راء السيارات¨ أو ا_ج…eN
املنeلية ...إل.a
 ºتوفير بع iاخلدمات اإل{افية لرعاية املتقاعدي ¨sأو املر{¨v
احملتاج 5م sاملو� 5Hأو أفراد أسرهم¨ و–لك بالتنسي oمع اإلدارات
املعنية.
 ºدعم اخلدمات التدريبية والتQهيلية ملو�Hي الشركة /املنش …Qوأسرهم¨
والتي ال تقع عاد { …Îم sاالهتما Âاملبا�ر لبرامج التQهيل والتطوير
الدا�لية في الشركة.

3

برنامج
تق .bتسNيال
وت�فيCا علv
منتجا و�bما
الشر�ة  ØاملنشQة
مل�uفيNا

يNد· هcا البرنامج إل vتعeي eالوالء للمو�& 5Hا Áمنتجات الشركة /
املنش …Qاملقدمة¨ و–لك م� sال:‰
 ºتقد .املنتجات أو اخلدمات بQسعار م�Hضة أو رمeية.
 ºتقد .بع iاالمتيازات والتسNيالت اإل{افية بنHس السعر ا_لي
لل�دمات أو املنتجات.

±π
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4

برامج
دعb� rرا
√بنا¡ امل�uف5
املu�uب5

5

برنامج
الFمل التuDعي
ل Èbامل�uف5

6

تJر√ .حاب
ال�uا– nzوÍ
ال�bل البسيj

يNد· هcا البرنامج إل vتنمية مNارات و�درات أبناء املو�5H
املوهوب( 5التHكير¨ الت�طي ¨jاإلبداع¨ القياد…¨ ....إل )aو–لك مs
�ال ‰برامج وفعاليات أو من` دراسية تتول vرعايتNا الشركة  /املنش…Q
مع إ�د Èا'Nات املعنية¨ لتعeي eوالء املو� 5Hم� sال ‰تنمية �درات
ومواه VأبناNzم.
يNد· هcا البرنامج إل vتشكيل 'نة للعمل التطوعي¨ ب�Sرا· ا'Nاز
املعني باملسؤولية االجتماعية في الشركة  /املنش …QبNد· تنمية دافع
=
العمل التطوعي لد Èاملو� ¨nوتHعيل و�يHت tفي املجتمع م� sال ‰القياÂ
با_عما ‰التطوعية دا�ل الشركة  /املنش …Qو�ارجNا .ويتضم sهcا
البرنامج البرامج الHرعية اآلتية:
º

إنشاء مو�ع عل vاإلنترن Xيب 5مساهمات الشركة  /املنش …Qفي
ا_عما ‰التطوعية ملو�HيNا.

º

تكوي� sاعد… بيانات باملتطوع 5لد Èالشركة  /املنش …Qتب5
ت�صصاتNم¨ و�دراتNم التطوعية.
تقد� .دمات تطوعية مت�صصة للمجتمع ومؤسسات tوفقا Îلل�برات
املNنية لد ÈالHري oالتطوعي دا�ل الشركة.

º

تكوي� sراكات مNنية و9ويلية مع ا'Nات احمللية؛ لتعeي eالقدرات
التطوعية للشركة.

º

إ�امة ور‘ التدري Vواحللقات النقا�ية التQهيلية والتوعوية ملو�Hي
الشركة.

º

يNد· هcا البرنامج إل vتقد .ملسة عط nو�نان إل vأحاب الو�اnz
–وي الد�ل البسي jواملست�دم ¨5ويندر{ Ãم– sلك  -عل vسبيل املثا‰
 البرامج الHرعية اآلتية:º

تQسيس ندو‚ �اص للمساعدات الطارzة 0ساهمة الشركة /
املنش …Qوبقية مو�HيNا.

º

تقد .بع iالضمانات للقروض الش�صية التي تتجاوز احلداملسموÕ
ب tنEاما Îدا�ل الشركة.
تقد .املن` الدراسية للمتHو� 5م sأبناNzم.
تقد .بع iاملساعدات املالية في املناسبات السنوية؛ مثل بداية
السنة الدراسية¨ و�Nر رمضان املبار„¨ وا_عياد.

º
º

∞≤

¢VjdH ÇY»LÔG ÇdhDÄ¡ØG ¢¸Ü

7

برنامج
دع√ rبنا¡
امل�uف 5املتuف5

يNد· هcا البرنامج إل vتقد .الدعم _بناء املو� 5Hاملتوف 5تقديرا Îووفا Îء
آلباNzم¨ م� sال ‰العديد م sالبرامج املادية¨ والتQهيلية¨ واالجتماعية¨
ومنNا اآلتي:
 ºتQهيل بع iأبناء املتوف 5م� sال ‰البرامج التQهيلية¨ وتسNيل
تو�يNHم لد Èالشركة  /املنش ¨…Qأو لد Èالشركات ا_�ر Èبالتنسيo
مع مكات Vالتو�ي.n
 ºدعم �دمات الرعاية الطبية _فراد ا_سر…¨ وال سيما  s2يعانون
م sأمراض مeمنة.
 ºتقد .مساعدات مالية مقطوعة في �الة وفا… املو�.n
 ºرعاية أبناء املتوف ¨5وتل ^مس ا�تياجاتNم مع ت�صي hبع iاملساعدات
املادية للجNات املعنية برعايتNم.

8

برنامج
دع rالبيئة
األ�رية للم�uف5

يNد· هcا البرنامج إل vدعم البيئة ا_سرية للمو� ¨5Hوتعeي eعال�ة
الشركة  /املنش …QبQسرهم¨ وزياد… والNzم لNا¨ م� sال ‰تثقي nوتدريV
وتQهيل أسر املو� 5Hفي مجاالت متعدد…؛ ومنNا اآلتي:
 ºتقد .برامج التوعية ا_سرية الصحية¨ وتنمية العال�ات ا_سرية¨
وبرامج التعامل مع ا_فراد م– sوي اال�تياجات اخلاة ...إل.a
 ºتقد .أو دعم البرامج التدريبية التQهيلية أو التطويرية؛ مثل الدبلومات
التQهيلية في احلاس Vاآللي واللGة اإل$ليeية¨ أو برامج تطوير الcات؛
مثل مNارات التوال¨ والتHكير واإلبداع¨ والتعامل مع اآل�ري ..sإل.a
 ºإعداد املواد اإلعالمية والتثقيHية {م sاملواد التحريرية في مجلة
الشركة  /املنش ¨…Qأو النشرات الدا�لية فيNا.

≤±
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الفصل الثالث
برامج التثقي nوالترفيt
وn
البرامج

تNد· ه Ácالبرامج إل vتعeي eالتراب jاالجتماعي ب 5املو�¨5H
وتعeي eوالNzم للشركة¨ وتنمية رو Õالعمل ا'ماعي وتوفير الدعم
املعنوي لNم.
 ºالتراب jاالجتماعي ب 5املو�.5H
º

√بر“
√�bا· البرامج

املستفيbوÊ

º

قل مواه Vاملو� 5HومNاراتNم الثقافية والريا{ية.

º

تعeي eالوالء الو�يHي ملو�Hي الشركات.

º

تنمية رو Õالعمل ا'ماعي.

º

تعeي eاملنافسة املسؤولة ب 5الشركات.

º

مو�Hو الشركات و–ويNم.

º

√بر“
مؤ�را األدا¡

º
º

º
º
º

�ر�ا¡ الFمل

º
º
º
º
º

≤≤

تعeي eأوار ا_� ]و… والeمالة ب 5كافة املو�.5H

عدد ا'وا ezوامليداليات عل vمستو Èالشركات  /ا_فراد.
عدد البرامج الثقافية والترفيNية التي �ام XبNا الشركة  /املنش …Qسنويا.Î
نسبة املو� 5Hاملشترك 5في ه Ácالبرامج.
الرzاسة العامة لرعاية الشباب¨ واال%ادات الريا{ية.
النوادي ا_دبية.
املراك eالثقافية.
النوادي الريا{ية.
�ركات العال�ات العامة.
املراك eالتجارية.
�ركات إدار… املناسبات.
�اعات اال�تHاالت.
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Â

البرامج املقتر�ة

و nم�تصر للبرامج

1

برنامج
امل r�uالريا{ي

يNد· هcا البرنامج إل vدعم الNوايات الريا{ية لد Èمنسوبي الشركة¨
واالستHاد… منNا في تعeي eرو ÕالHري ¨oوتو�ي nتلك القدرات في %س5
الصور… الcهنية للشركات¨ و–لك م� sال ‰تبني دعم وإ�امة مواسم
ريا{ية تتنافس في tمع الشركات ا_�ر{ ¨Èم sفعاليات دورية ترعاها
بع iالشركات –ات االهتما ¨Âوباإل�را· والتنسي oمع اال%ادات
الريا{ية امل�تلHة .وفيما يQتي بع iأبرز البرامج والHعاليات الريا{ية
{م sهcا اإل�ار:
 ºتنEيم برامج تدريبية لبع iا_لعاب الريا{ية.
 ºإ�امة دوري لúلعاب الريا{ية ب� 5ركات القطاع اخلاص¨ وبرعاية مع
بع iا'Nات والشركات –ات االهتما.Â
 ºتشكيل بع iاملنت�بات الريا{ية التي 9ثل القطاع اخلاص.
 ºتنEيم لقاءات ودية ب 5أندية القطاع اخلاص وبع iا_ندية احمللية
مل�تل nا_لعاب.

2

برنامج
املسابقا الثقافية
واملNنية

يNد· هcا البرنامج إل vتطوير موسم ملسابقات �قافية (�عرية¨
�طابة¨ .....إل )aب 5املو�5H؛ إل�Nار مواهبNم وهواياتNم وتشجيعNم
عل vتنميتNا¨ وتعeي eرو Õاملنافسة لديNم.

3

برنامج
الترفي tاأل�رÍ
للم�uف5

يNد· البرنامج إل vدعم البيئة ا_سرية للمو� ¨5Hوتعeي eالعال�ات
االجتماعية بينNم¨ و–لك م� sال ‰تقد .بع iالبرامج الترفيNية
واالجتماعية¨ وم– sلك عل vسبيل املثا:‰
 ºتنEيم اللقاءات ب 5أسر املو�� 5Hس Vا'نس والHئة العمرية؛
مثل تنEيم م�تل nالHعاليات الريا{ية واالجتماعية للشباب¨ أو
ا_�Hا.‰
 ºتنEيم اللقاءات والHعاليات االجتماعية والريا{ية ب5
اآلباءوا_بناء والتي م sاملمك sأن تتضم sبع iالبرامج التوجيNية¨
أو احلوارية¨ أو الريا{ية  ...إل .aباإل{افة إل vتنEيم الHعاليات
الثقافية والتوعوية لúمNات.
 ºتنEيم بع iاللقاءات في ا_عياد واملناسبات السنوية ملو�Hي
الشركات وأسرهم دا�ليا.Î
 ºتنEيم الر�الت الدا�لية االستكشافية ملو�Hي الشركات و–ويNم
للمدن واملعالم السيا�ية برعاية بع iا'Nات املعنية.

≥≤

ÇY»LÔG ÇdhDÄ¡ØG eGH ¹ÇdO

4

≤¥

برنامج
2ار�ة الريا{ة
دا�ل املJاتV

إعداد برامج تعريHية وإر�ادية ملمارسة الريا{ة املكتبية م� sال‰
تQهيل بع iا_فراد لتوجي tزمالNzم وتدريبNم .وتNد· ه Ácالتماريs
الريا{ية املكتبية إل vنشر و2ارسة العادات املكتبية الصحية التي
تساعد عل vالو�اية م sالعديد م sا_مراض املكتبية¨ كPال ÂالNEر
واليدي sوالقدم ¨5وما إل– vلك¨ باإل{افة إل vتعeي eرو ÕالHريo
الوا�د ب 5م�تل nاملستويات اإلدارية¨ والتGل Vعل vرتابة العمل
اليومي.

الباب الثا�w
تنمية املشاريع الصغيرة
الفصــل األول

 :برامج دعم املشاريع الصGير…

الفصل الثاني  :برامج ا�تصاديات املسؤولية االجتماعية

ÇY»LÔG ÇdhDÄ¡ØG eGH ¹ÇdO

الفصل األول
برامج دع rاملشاريع الصغيرة
وn
البرامج

تNد· ه Ácالبرامج إل vدعم املشاريع الصGير…¨ وتعeي� eدراتNا
التنافسية م� sال ‰توفير الدعم الالز ÂلNا م sبرامج املسؤولية
االجتماعية في مجاالت التمويل.

√بر“
√�bا· البرامج

تعeي eالقدرات التمويلية لقطاع املنشPت الصGير….
تعeي eالبنية التحتية لسالسل التوريد لكبر Èالشركات احمللية.
تعeي eالقدرات التنافسية لال�تصاد احمللي.
تعeي eالشراء واإلنتا Ãاحمللي.

º
º
º
º

º

املستفيbوÊ

º
º
º
º

√بر“
مؤ�را األدا¡

 ºعدد املشاريع املمولة.
� ºجم التمويل للمشاريع الصGير… واملتوسطة.
 ºعدد ا_فراداملستHيدي.s
 ºعدد أفراد ا_سر املستHيد أربابNا م sالتمويل.
º
º

�ر�ا¡ الFمل

º
º
º
º
º

∂≤

Gار املستثمري.s
أحاب امل.sN
الشباب.
ا_سر.
أحاب املشاريع الصGير… واملتوسطة.

البنو„.
املكات Vاالستشارية (دراسات ا'دو Èو�ط jالعمل).
ندو‚ املئوية.
بنك التسلي nالسعودي.
�ا{نات ا_عما.‰
مراك eالتQهيل والتدري.V
�ركات ومنشPت القطاع اخلاص.
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Â

البرامج املقتر�ة

و nم�تصر للبرامج

1

برنامج
ت�صي hج ¡eمs
املنتجا  Øا)bما
لbع rاملسؤولية
االجتماعية

يNد· هcا البرنامج إل vت�صي hنسبة معينة م� sدمات ومنتجات
الشركة  /املنش …Qلدعم املشاريع الصGير… .وعل vسبيل املثا ¨‰فSن
مؤسسات القطاع املالي واالستثماري معنية بت�صي hنسبة مs
العواzد املالية¨ و�ركات القطاع العقاري معنية بتقد .املكاتV
والور‘ الصناعية برسو Âرمeية أو م�Hضة لبرامج املشاريع الصGير…
أو متناهية الصGر¨ في � 5تتول vمؤسسات �طاع التQهيل والتدريV
ت�صي hبع iالبرامج التQهيلية أو التدريبية _حاب املشاريع
الصGير… ...إل.a

2

برنامج
نادي oدعr
املشاريع متنا�ية
الصغر

يNد· هcا البرنامج إل vتQسيس ندو‚ لدعم ا_فراد أو ا_سر
املنتجة¨ وال سيما في ا_عما– ‰ات العال�ة 0نا� jالشركة  /املنش…Q
الرzيسة أو املساند…؛ مثل تQهيل أفراد /أسر لتGلي nوتوريد الNدايا¨ أو
إنتا Ãالتح nوا_عما ‰الHنية¨ أو تصوير احلHالت¨ أو &Nي eاملنتجات
الcGاzية اخلHيHة لالجتماعات الرسمية ...إلa

3

برنامج
نbو‚ دعr
املشاريع الصغيرة

يNد· هcا البرنامج إل vإنشاء نادي� oاة لدعم املشروعات
الصGير…¨ وإنشاء ندو‚ استثماري في املشاريع الواعد Áالوسيطة أو
اخلا Âالتي تدعم �بكة موردي الشركة  /املنش …Qمحليا.Î

4

برنامج
دع rالشرا¡ احمللي

يNد· هcا البرنامج إل vدعم الشراء احمللي¨ وال سيما م sموردي
�دمات املشاريع املتوسطة والصGير… ومنتجاتNا .وبالتالي¨ فSن %ديد
�صة سنوية م sمشتريات الشركة  /املنش …Qتتراو Õم )•15-•7( sمs
{م sبرامج املسؤولية االجتماعية للشركة¨ يساعد عل vتشجيع تلك
املشاريع وتنميتNا.

5

برنامج التجارة
املجتمFية

يNد· هcا البرنامج إل vتشجيع إ�امة مشاريع Gير… ومتوسطة
ملنتجات أو �دمات وسيطة لدعم سلسلة إمداد الشركة  /املنش…Q
محليا ¨Îو–لك م� sال ‰تQسيس �راكات مبا�ر… ( )Joint Ventureمع
أحاب مشاريع Gير… أو متوسطة¨ بحي Yتتول vالشركة  /املنش…Q
تقد .الدعم التمويلي واإلداري الالز Âإل$ا Õاملشروع¨ عل vأن يتولv
القيا Âبا_عما ‰املNنية والتنHيcية أحاب املشاريع م sا_فراد مs
–وي اال�تصاص الcي sيجري تQهيلNم وتدريبNم م� sال ‰برامج
التQهيل التي تقدمNا ا'Nات املعنية بتنمية املشاريع الصGير….
وعل vسبيل املثا‰؛ فSن tيندر X% Ãه ÁcالHئة م sالبرامج ما تقوÂ
ب tبع� iركات االتصاالت في تQسيس و9ويل املشاريع الصGير…
واملتوسطة –ات العال�ة بصناعة االتصاالت؛ مثل مشاريع تطوير
برمجيات وتطبيقات ا'وا.‰

∑≤
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يNد· هcا البرنامج إل vتQهيل الشباب م sأحاب امل sNواحلر·
وتدريبNم عل vتQسيس مشاريع Gير… أو متوسطة¨ وم sأبرز تلك امل:sN
º

امل sNالبحثية (با� Yإ�صاzي¨ با� Yمعلومات¨ با� Yإنترن¨X
با�� Yضايا¨ با�� Yانوني¨ با� Yعلمي¨ با� Yاجتماعي¨ با�Y
تسويقي¨ با�� Yرعي¨ با� Yزراعي).

º

امل sNاإلعالمية (حHي¨ محرر حHي¨ محرر إعالنات¨ مترجم¨
مصور حHي¨ مصور تلeHيوني¨ مصور مناسبات¨ م�ر Ãبرامج
تلeHيونية¨ محلل أ�بار تلeHيونية¨ مcيع¨ مقد Âبرامج تلeHيونية¨
مراسل تلeHيوني¨ كات Vسيناريو).

º

6

برنامج
ت�Qيل √حاب
امل sNا(رة ودعمrN

º

امل sNالHنية (�طا◊ ورسا ¨Âمصمم موا�ع إنترن ¨Xمصمم
منتجات¨ رسا Âوساzل معدنية).

º

امل sNالتقنية (مبرمج موا�ع إنترن ¨Xمبرمج¨ مNند” �بكات¨
مصمم �بكات¨ فني يانة �بكات¨ فني يانة �اسبات ¬لية).

º

م sNاحلر· اليدوية واآللية (ا� mzلي¨ ا mzز�ار· معدنية¨
ا mzمشGوالت معدنية¨ انع أ�cية �بية¨ انع أ�cية
منسوجات¨ انع منتجات �eفية¨ انع /ا– Ãمعمارية (ماكي¨)X
ساعاتي¨ سمكري¨ $ار أ�ا ¨Àميكانيكي¨ كNرباzي¨ فني �را�ة¨
�يا◊¨ $ار تصاميم �شبية¨ حلا Âأوكسج ¨5حلا� Âطع معدنية¨
نحا” مشGوالت نحاسية).
حلا Âأنابي� ¨Vداد أ�ا Àمعدني¨ ]
امل sNاملنeلية (�ا{نة¨ مربية أ�Hا� ¨‰با�ة¨ �اهية).

º

امل sNاخلدمية (سا ozتاكسي¨ سا� ozاص¨ سا� ozا�نات¨ ساoz
¬ليات ومجنeرات¨ سا ozتويل �لبات).
أ�ر( Èمر�د سيا�ي¨ سمسار أرا{ي وعقارات¨ سمسار أورا‚ مالية).

º

º

∏≤

دهان¨ مبل ¨jÒمNند” ديكور¨ مصمم ديكور
امل sNاإلنشاzية (بنÒاء¨ Ò
دا�لي¨ كNرباzي 9ديدات منeلية¨ كNرباzي 9ديدات ناعية¨
كNرباzي 9ديدات إنشاzية¨ $ار معماري¨ رسا Âمعماري¨ �داد
تسلي` بناء¨ سبا„¨ �داد إنشاءات معدنية).
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الفصل الثاني
برامج ا�تصاديا املسؤولية االجتماعية
وn
البرامج

تNد· ه Ácالبرامج إل vتQم 5موارد مالية �ابتة لدعم البنية التنموية
ملشاريع املسؤولية االجتماعية عل vمستو Èاملبادرات الو�نية للقطاع
اخلاص¨ وعل vمستو Èمشاريع املسؤولية االجتماعية املشتركة ب5
القطاعات اإلنتاجية واخلدمية .باإل{افة إل vبرامج املسؤولية
االجتماعية للشركات.

√بر“
√�bا· البرامج

تدعيم البنية االجتماعية والتنموية عل vاملستو Èالكلي للقطاع اخلاص.
دعم برامج املسؤولية االجتماعية املشتركة {م sالقطاعات اإلنتاجية
وا Ó
خل Óدمية {م sمنا� oالعمل املشتركة.
توفير موارد مالية �ابتة لدعم برامج املسؤولية االجتماعية.

º
º

º

º

املستفيbوÊ

º
º
º

√بر“
مؤ�را األدا¡

� ºجم الصنادي oامل�صصة لدعم مشاريع املسؤولية االجتماعية
وبرامجNا.
� ºجم مشاريع املسؤولية االجتماعية وبرامجNا املدعومة م sناديo
املسؤولية االجتماعية.
� ºجم الشريحة املستNدفة م sمشاريع نادي oاملسؤولية االجتماعية
وبرامجNا.
 ºعدد ا_��اص املستHيدون م sمشاريع نادي oاملسؤولية االجتماعية
وبرامجNا.
 ºالعاzد اال�تصادي والتنموي م sمشاريع نادي oاملسؤولية االجتماعية
وبرامجNا.
º
º

�ر�ا¡ الFمل

الشباب العاملون والعا�لون ع sالعمل.
أحاب املشاريع الصGير… واملتوسطة.
ا_سر وأرباب املشاريع املتناهية الصGر.
املو�Hون وأسرهم.

º
º
º

وزار… الشؤون االجتماعية.
البنو„ واملؤسسات املالية واالستثمارية.
منشPت ومؤسسات القطاع اخلاص.
ا'معيات ا_هلية والتطوعية اخلاة.
مؤسسات تنمية املجتمع احمللي.

≤π
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البرامج املقتر�ة

و nم�تصر للبرامج

1

يNد· هcا البرنامج إل vتQم 5موارد مالية �ابتة لدعم البنية التنموية
ملشاريع املسؤولية االجتماعية عل vاملستو Èالو�ني.
نbو‚
املسؤولية االجتماعية و1ك sأن يقو Âباإل�را· عل vهcا البرنامج إ�د Èا'Nات التي 9ثل
القطاع اخلاص¨ والتي تلق vالدعم املبا�ر م sكافة الشركات واملؤسسات
عل vمست ÈuالقDاŸ
الراغبة في املساهمة في دعم تQسيس الصندو‚ الcي يعمل وف oمباد∆
ا)ا’
الشراكة مع كافة ا'Nات املعنية بالتنمية اال�تصادية واالجتماعية.
باإل{افة إل vدعم الصنادي oا_�ر ÈاملشابNة¨ كما هو مcكور أدنا.Á

2

يNد· هcا البرنامج إل vتQم 5موارد مالية �ابتة لتدعيم برامج املسؤولية
االجتماعية ب 5القطاعات اإلنتاجية واخلدمية.
ويندر� X% Ãدمات الصندو‚ دعم برامج التQهيل والتدري Vاملشتر„¨
نbو‚
وبرامج �ماية ورعاية البيئة في منا� oالعمل املشتركة¨ باإل{افة
برامج املسؤولية
إل vدعم برامج الترفي tوالHعاليات االجتماعية¨ مثل املسابقات املNنية
االجتماعية ®علv
والثقافية والريا{ية املشتركة.
مست ÈuالقDاعا
أما ع¬ sلية إدار… الصندو‚¨ فيمك sأن تتم عبر اللجان القطاعية لدÈ
ا) bمية©
اإلنتاجية Ó Ø
الGر· التجارية¨ بحي Yتتول vاللجان الرzيسة تQسيس الصندو‚¨ وو{ع
¬ليات ¨tواإل�را· عل vتنHي cبرامج ¨tبالتعاون مع كافة املؤسسات املعنية¨
احلكومية وغير احلكومية.

3

يNد· هcا البرنامج إل vتQم 5موارد مالية �ابتة ومستقر… لدعم كافة
منا� jاملسؤولية االجتماعية وبرامجNا¨ بعيدا Îع sتقلبات العواzد املالية
السنوية¨ م� sال ‰تQسيس ندو‚ إلدار… املوارد املالية امل�صصة
للمسؤولية االجتماعية¨ وف oا_سس االستثمارية واملالية¨ وم� sم يتم
ت�صي hجeء م sالعواzد لدعم البرامج السنوية¨ وف{ oواب jاستثمارية
وإدارية تساعد عل vتوفير ¬ليات مرنة لدعم استمرارية برامج الشركة /
املنش …Qللمسؤولية االجتماعية¨ وال سيما متوسطة و�ويلة املد.È

نbو‚
برامج املسؤولية
االجتماعية ®علv
مست Èuالشر�ة©
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نbو‚ برامج
�ماية البيئة

يNد· هcا البرنامج إل vمساعد… املنشPت والصناعات عل vااللتeاÂ
باال�ترا�ات البيئية ع� sري oدعم برامجNا حلماية البيئة¨ وتشجيعNا
عل vتطبي oاحللو ‰التقنية املتقدمة التي تNد· إل% vس 5املمارسات
البيئية فيNا .كما يNد· الصندو‚ إل vتشجيع املبادرات التنموية الNادفة
إل vاالست�دا Âا_مثل للمكونات البيئية وللموارد الطبيعية 0ا يسNم في
%قي oالتنمية املستدامة¨ وا_هدا· البيئية الو�نية .كما 1ك sأن يدعم
البرامج التي تتبناها الشركات وتسNم في �ر�Nا بNد· نشر الوعي
بضرور… �ماية البيئة¨ واست�دا Âتقنيات التصنيع الصديقة للبيئة¨ وبيان
أهميتNا اال�تصادية واالجتماعية.
وم sاملمك sأن تتم إدار… الصندو‚ م� sال ‰مجلس إدار… برzاسة أ�د
أعضاء الGر· التجارية¨ وبعضوية 2ثل 5ع sا'Nات املعنية بالبيئة¨
وبع iاخلبراء وا_كاد1ي 5املت�صص.5

≥±

الباب الثالث
برامج املشاريع الصغيرة
الفصــل األول

 :برامج إنشاء املصانع آلغراض املسؤولية االجتماعية

الفصل الثاني  :برامج املشاريع اخلدمية
الفصل الثالث  :برامج مشاريع النقل والتوزيع
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الفصل األول
برامج ≈نشا¡ املصانع أل�را÷ املسؤولية االجتماعية

وn
البرامج

تNد· ه Ácالبرامج إل vتQسيس بنية %تية منتجة تدعم –وي القدرات
احمللية احملدود…¨ وتساعد عل vتعeي eالتنافسية للمجتمعات القروية
والريHية¨ والتي تتمي eبوفر… ا_يدي العاملة احمللية¨ وتوافر اخلامات
احمللية.
إن �يا Âمثل ه Ácاملشاريع يرتك - eبالدرجة ا_ول - vعل vدرجة
التكامل ب 5كافة ا'Nات الداعمة الرسمية وغير الرسمية في
ت�صي hالدعم ملثل ه Ácاملشاريع.
º

√بر“
√�bا· البرامج

º

º
º
º
º

املستفيbوÊ

º
º

√بر“
مؤ�را األدا¡

º
º
º
º

≥¥

الشباب.
ا_سر املنتجة.
املجتمعات القروية والريHية.

 ºعدد املشاريع الصناعية في املنا� oالريHية.
 ºعدد العمالة الو�نية في املشاريع اإلنتاجية واخلدمية في املنا� oالقروية
والريHية.
 ºعدد �ا{نات ا_عما ‰في املنا� oالقروية والريHية.
º

�ر�ا¡ الFمل

اإلسNا Âفي تنمية املنا� oالقروية والريHية.
احلد م sالNجر… نحو املدن¨ وتشجيع الNجر… العكسية نحو القرÈ
وا_ريا·.
تQسيس بنية %تية ناعية للمجمتعات القروية والريHية.
توفير فرص عمل للشباب.
دعم التكامل ب 5مشاريع املسؤولية االجتماعية.

�ركات ومنشPت القطاع اخلاص.
نادي9 oويل املشاريع الصGير… واملتوسطة.
املشاريع اخلدمية املسؤولة اجتماعيا.Î
مشاريع النقل والتوزيع املسؤولة اجتماعيا.Î
�ريجي املراك eالتدريبية املسؤولة اجتماعيا.Î
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البرامج املقتر�ة

و nم�تصر للبرامج

برنامج

يNد· هcا البرنامج إل vتطوير �ا{نات ا_عما ‰الصناعية التي
تتالء Âمع اال�تياجات احمللية للمنا� oالريHية¨ واالستHاد… م sامليeات
التنافسية؛ مثل ان�Hاض أجور ا_يدي العاملة الو�نية مقارنة 0ثيالتNا
في املدن¨ وفيما يQتي أبرز الوساzل والبرامج الHرعية:

تuDير مجمع
للصناعا ا)فيفة
في امل Êbواألريا·
الصغيرة

برنامج
ناعة املنتجا
ال�uيDة

برنامج
≈عادة تbوير
امل�لفا

برنامج
≈عادة ت�Qيل
التجNيeا

º
º
º

توفير ور‘ مج …eNباملعدات وا_دوات ليعمل بNا �ريجو املراكe
التدريبية املNنية.
توفير ور‘ مج …eNلتQجيرها خلريجي مراك eالتدري Vاإلداري
املت�صصة {م� sرو◊ معينة.
9ويل مشاريع ور‘ للشباب �ريجي املراك eالتدريبية¨ (ور‘ النجار…¨
احلداد…¨ الكNرباء¨ امليكانيك¨ يانة �بكات الصر· الصحي¨ يانة
التكيي nوالتبريد).

يNد· هcا البرنامج إل vتعeي eالقدرات اإلنتاجية احمللية¨ وتعeي eالشراء
احمللي للمواد الوسيطة¨ وال سيما املنتجات املدعومة م� sال ‰برامج
املسؤولية االجتماعية .وفيما يQتي بع iا_مثلة عل vالصناعات التي
تتوافر بع iموادها ا_ولية محليا:Î
 ºناعة املواد الcGاzية.
 ºناعة مواد البناء.
 ºمصانع املالبس.
يNد· هcا البرنامج إل vاالستHاد… م sامل�ل]Hات¨ والت�Hي nم�¬ sارها
السلبية عل vالبيئة¨ و%ويلNا إل vمنتجات 1ك sاإلستHاد… منNا .وفيما
يQتي أبرز البرامج الHرعية ملشاريع التدوير:
 ºإنتا� Ãبيبات املطا◊ م sم�لHات إ�ارات السيارات.
& ºميع امل�لHات الور�ية ومعا'تNا¨ الست�دامNا كمواد أولية ملصانع الور‚.
 ºإنتا Ãتدوير م�لHات أتربة اإلسمن Xفي ناعة الطوب اإلسمنتي.
 ºإعاد… &ميع امل�لHات املستعملة باملصانع.
 ºإعاد… تدوير البالستيك م sم�لHات املصانع.
 ºإعاد… تدوير م�لHات الeجا.Ã
يNد· هcا البرنامج إل vاالستHاد… القصو Èم sالتجNيeات واملعدات¨
والت�لي �در اإلمكان ع sالت�ل hمنNا &نبا Îآل�ار –لك السلبية علv
البيئة¨ وفيما يQتي أبرز البرامج الHرعية ملشاريع إعاد… التQهيل:
 ºور‘ إعاد… تQهيل ا_�ا Àاملستعمل (مناجر).
 ºور‘ إعاد… تQهيل ا_دوات الكNرباzية املستعملة وإال�Nا.
≥µ
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الفصل الثاني
برامج املشاريع ا)bمية

وn
البرامج

√بر“
√�bا· البرامج

تNد· ه Ácالبرامج إل vاالستHاد… م sالقدرات الcاتية واملNنية لدÈ
ا_فراد¨ و%ويلNا إل vمشاريع �دمية إنتاجية¨ ودعمNا بكافة الوساzل
املمكنة؛ ابتدا Îء م sتQسيسNا وتQهيل الشباب وتدريبNم عل vإ�امتNا¨
مرورا Îبتوفير التمويل الالز ÂلNا¨ وانتNا Îء بدعم استمراريتNا م� sال‰
الشراء احمللي خلدماتNا.
º
º
º

º

املستفيbوÊ

º
º

º

º

√بر“
مؤ�را األدا¡

º
º
º
º

º

�ر�ا¡ الFمل

º
º
º
º

∂≥

تو�ي nالقدرات الcاتية واملNنية لúفراد¨ و%ويلNا إل vمشاريع إنتاجية.
توفير فرص عمل للشباب.
دعم التكامل ب 5مشاريع املسؤولية االجتماعية.
الشباب.
ا_سر املنتجة.
املجتمعات القروية والريHية.
عدد املستHيدي sم sاملشاريع الصGير… املطرو�ة {م sبرامج
املسؤولية االجتماعية .
عدد املشاريع التجارية الناجحة املدعومة.
�صة الشركة  /املنش …Qم� sجم مبيعات املشاريع الصGير… واملتوسطة.
�صة الشركة  /املنش …Qم sافي أربا Õاملشاريع الصGير… واملتوسطة.
إجمالي مبيعات املشاريع املدعومة.
افي أربا Õاملشاريع املدعومة.
�ركات القطاع اخلدمي واإلنتاجي.
نادي oومؤسسات 9ويل املشاريع الصGير… واملتوسطة.
مكات Vاالستشارات اال�تصادية والتمويلية.
الGر· التجارية.
املراك eالتدريبية والتQهيلية.
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البرامج املقتر�ة

1

برنامج
تسuي oاملنتجا

2

برنامج
و�اال الbعاية
واإلعالÊ

3

برنامج
≈نشا¡ مرا�e
ا�تشارا ≈دارية
ومالية وتقنية

و nم�تصر للبرامج
يNد· هcا البرنامج إل vتعeي eالقدرات التسويقية والبيعية لد Èاملبتد5z
م sرواد ا_عما ¨‰م� sال ‰منحNم ترا�ي hلتسوي oمنتجات الشركة¨
مع تقد .بع iالتسNيالت لNم {م sإ�ار برامج املسؤولية لديNا¨ ولعل
م sأبرز تلك التسNيالت ما يQتي:
º
º
º

من` أسعار تHضيلية¨ والeياد… في اخلصومات عل vا_سعار ا_لية.
تقد .بع iاخلدمات اللوجستية املتا�ة لد Èالشركة.
من` امتيازات تسويقية _�د منتجات الشركة للمشاريع املبتدzة.

يNد· هcا البرنامج إل vتعeي eالقدرات الHنية املتوافر… لد Èاملبتد5z
م sرواد ا_عما ‰م� sال ‰تقد .الدعم لNم {م sإ�ار برامج املسؤولية
االجتماعية ببع iاملشاريع لتصميم مشاريع الدعاية واإلعالن ملنتجاتNا.
ويندر– X% Ãلك :التصميم ا'رافيكي في مجاالت الدعاية واإلعالن¨
وتطوير هوية الشركة¨ واإلنتا Ãاإلعالمي .وفيما يQتي أبرز وساzل الدعم:
º
º
º

ت�صي hنسبة م sبند الدعاية واإلعالن ملشاريع الوكاالت الصGير….
من` بع iاالمتيازات الدعاzية _�د منتجات الشركة  /املنش…Q
ملشاريع الوكاالت الصGير….
ا�ترا◊ التعاون في العقود الكبر Èمع بع iالوكاالت احمللية.

يNد· هcا البرنامج إل vتو� 5اخلبرات االستشارية محليا ¨Îم� sال‰
دعم تQسيس املكات Vاالستشارية لcوي اخلبرات في مجاالت ا_عما¨‰
أو في اخلبرات والت�صصات املعنية 0نا� jالشركة وفيما يQتي أبرز
وساzل الدعم:
º
º
º

ت�صي hنسبة م sبنود االستشارات لصال` مكات Vاالستشارات
احمللية.
إ�را„ اخلبرات احمللية في العقود االستشارية مع الشركات ا_جنبية¨
كشركاء محلي ¨5أو بGرض اإل�را· عل vتنHيcها ومراجعتNا.
تقد .البرامج التQهيلية {م sبرامج املسؤولية االجتماعية.

∑≥
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برنامج
دع rالFمل
عÔ sب bFÚ

يNد· هcا البرنامج إل vدعم أحاب التQهيل العملي والت�ص hواخلبرات
املتنوعة م– sوي االلتeامات؛ مثل ربات البيوت¨ أو –وي اال�تياجات اخلاة؛
 s2لديNم الرغبة في توفير موارد مالية تدعم اال�تياجات ا_سرية¨ وال
]
سيما ا_رامل¨ واملطلقات¨ وربات أسر املسجون ...5إل .aو1ك sدعم هcا
البرنامج م� sال ‰الوساzل اآلتية:
 ºإنشاء �سم مت�ص hإلدار… العمل ع sبعد.
 ºت�صي hبع iالو�ا nzللعامالت ع sبعد.
 ºتقد .كافة التسNيالت املطلوبة لطالبات العمل ع sبعد.
وم sأمثلة الو�ا nzما يQتي:
 .1مندوبات تسوي.o
 .2مصممة جرافيك.
 .3مترجمة.
 .4مصممة ديكور.
 .5محامية.
 .6مصممة أفكار.
 .7محرر… حHية.
 .8مNندسة.
 .9معد… برامج.
 .10مصممة موا�ع إنترن.X
 .11مصممة �لي.
 .12مد�قة لGوية.
 .13مدير… إبداع.
 .14محاسبة.
 .15مبرمجة.
 .16كاتبة سيناريو.
 .17رسامة.
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برنامج
دع rاملDابa
ا)اة

يNد· هcا البرنامج إل vتقد .كافة أ�كا ‰الدعم املادي واللوجيستي¨
بGرض دعم إنشاء مشاريع إنتا ÃمQكوالت لتلبية الطلبات اخلاة¨ أو
لصال` سالسل املطاعم¨ ويكون –لك م� sال ‰البرامج اآلتية:
 ºتQسيس املطاب aاملنeلية لتلبية الطلبات اخلارجية.
 ºدعم تصنيع بع iاملنتجات الcGاzية مثل مشتقات احللي ¨Vأو
العصاzر¨ أو احللويات.

6

برنامج
�ا�ا األ�شا„
في األما�s
السيا�ية

يNد· هcا البرنامج إل vدعم التطوير الHردي والتشGيل الcاتي السترا�ات
الطر‚ وف oاملعايير السيا�ية التي تساعد عل vتنمية البيئة السيا�ية¨
بحي Yتقو Âعل vأسس مشتركة &ارية¨ وم sمنطلقات املسؤولية االجتماعية
للشركات نحو املجتمعات القروية والريHية .وفيما يQتي بع iالبرامج الHرعية
التي تبرز بع iأ�كا ‰الدعم:
 ºدعم تQسيس ا_كشا„ في ا_سوا‚ أو احلدا ozأو في املنا�o
السيا�ية.
 ºدعم إنشاء االسترا�ات وف oمعايير التنمية السيا�ية والبيئية
للمنا� oالقروية الريHية.
 ºدعم مشاريع استرا�ات الطر‚ �0تل nالتجNيeات الHنية والتQهيلية
والتمويلية.
 ºإدار… وتشGيل املراف0 oعايير ا'ود… املتعار· عليNا.
 ºدعم تقد .بع iاخلدمات السيا�ية التي تبرز الNوية احمللية للمنا�o
مثل تشجيع تسوي oاملنتجات احلرفية احمللية م� sال ‰أكشا„
متجاور… ملحقة 0شاريع االسترا�ات.

≥π
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الفصل الثالث
برامج مشاريع النقل والت“uيع
وn
البرامج

تNد· ه Ácالبرامج إل vتوفير �دمات النقل والتوزيع للمشاريع
الصGير… أو برامج املسؤولية االجتماعية ا_�ر ÈبوNHا مشاريع
مستقلة داعمة ومسؤولة اجتماعيا.Î

√بر“
√�bا· البرامج

تQسيس �ركات نقل مسؤولة اجتماعيا.ÓÎ
دعم القدرات اللوجستية لبرامج املسؤولية االجتماعية.
تقد� .دمات إركاب ونقل –وي اال�تياجات اخلاة وكبار الس.s

º
º
º

º

املستفيbوÊ

º
º
º

º

√بر“
مؤ�را األدا¡

º
º
º
º

º
º

�ر�ا¡ الFمل

º
º
º
º

∞¥

الشباب.
–وي اال�تياجات اخلاة.
كبار الس.s
Gار املنتج.5
عدد املشاريع.
�جم االستثمار في املشاريع امل�صصة للنقل والتوزيع.
عدد املستHيدي.s
إجمالي مبيعات املشاريع املدعومة.
افي أربا Õاملشاريع املدعومة.
�ركات النقل العا Âأو اخلاص.
املصانع الو�نية التي 9تلك أسا�يل للنقل والتوزيع.
�ركات نقل البضاzع.
�ركات التوزيع.
وزار… النقل.
البلديات وا_مانات احمللية.
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Â

البرامج املقتر�ة

و nم�تصر للبرامج

1

برنامج
نقل املuاد ا)اÂ
م sاملصانع و≈ليNا

يNد· هcا البرنامج إل vدعم املنتجات واملواد ا_ولية اخلاة باملشاريع
الصGير… وال سيما في القر Èواملنا� oالريHية¨ والتي يتعcر عليNا توسيع
نطا‚ توزيعNا ا'Gرافي بسب VالتكلHة.
وعل vسبيل املثا ¨‰فSن1 tك sلبع iالشركات الو�نية التي 9تلك
اسطوال Îللتوزيع أن تتبن vبرنامجا Îتعاونيا Îملساعد… Gار املنتج 5علv
توسيع نطا‚ أعمالNم جGرافيا Îم� sال ‰االستHاد… م� sطو◊ السير
عند عود… الشا�نات والبرادات التابعة لNا¨ ليتم إيصالNا إل vمراكe
توزيع م�صصة لcNا الGرض {م sإ�ار برامج مشابNة للمسؤولية
االجتماعية.

2

يNد· هcا البرنامج إل vدعم القدرات اللوجستية لبرامج املسؤولية
االجتماعية ا_�ر ¨Èوال سيما نقل املنتجات الو�نية الHاzضة¨ أو تلك
التي تندر{ Ãم sاحلصة السنوية امل�صصة للدعم االجتماعي في مقابل
ما ت�صص� tركات النقل والتوزيع م� sص2 hا�لة م sر�التNا لنقل
وتوزيع البضاzع بGرض التوزيع اخليري .وعل vسبيل املثا ¨‰فSن tيندرÃ
{م– sلك ما 1ك sأن ت�صص tمصانع ا_لبان¨ وكبر Èامل�اب ¨eومصانع
املنتجات الcGاzية م sتوجي� tص hإنتاجNا للتوزيع اخليري �ار Ãاملدن¨
�ريطة أن ال تتحمل أعباء النقل والتوزيع .وفيما يQتي أبرز الوساzل
الHرعية:
برنامج املنتجا
 ºاإلسNا Âفي دعم تQسيس برنامج 0سم¢ vالنقل اخليري ¨¢ليتمكs
–¢ا الت“uيع ا)ير¢Í
م sامتال„ أسطو ‰م sالشا�نات والبرادات با_�جا Âامل�تلHة¨
م sاملصانع ≈لv
باإل{افة إل vدعم tبكافة التجNيeات الHنية والكوادر اإلدارية
القر Èواألريا·
القادر… عل vالتعامل والتوال مع كافة املصانع الو�نية الراغبة
في ت�صي hنسبة م sمنتجاتNا عل vالتسليم م sاملصنع¨ أو مs
�ال ‰مراك eالتوزيع لديNا.
 ºت�صي hنسبة م sر�الت �ركات النقل لûسNا Âفي نقل البضاzع
واملنتجات¨ بالتنسي oمع ا'Nات امل�تصة باالستقبا ‰والتوزيع
اخليري.
 ºإنشاء مراك eللتوزيع¨ أو ما يعر· بـ ¢املستودعات اخليرية� ¢ارÃ
القر Èالرzيسة¨ بحي Yتتول vاستقبا ‰ونقل املنتجات والبضاzع مs
�ال ‰فروعNا.

¥±
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≤¥

برنامج
¢تا�سي ¢لcوÍ
اال�تياجا ا)اة
و�بار السs

يNد· هcا البرنامج إل vتقد� .دمات إركاب ونقل لcوي اال�تياجات
اخلاة وكبار الس sدا�ل املدن م� sال ‰إ�د Èالوساzل اآلتية:
 ºدعم البرنامج دعما Îمتكام Î
ال 0سم¢vتاكسي –وي اال�تياجات
واملجeN
اخلاة وكبار الس ¢sوالcي ي�ص hلcNا الGرض
]
بالتجNيeات الدا�لية املتكاملة¨ باإل{افة إل vا_ج …eNاملساند…
كQج …eNاالتصا ¨‰والتوجي ¨tو%ديد املوا�ع.
 ºت�صي� hصة م sالر�الت اليومية لشركات الليموزي sلصال`
–وي اال�تياجات اخلاة وكبار الس.s

الباب الرابl
البرامج التFليمية والت�Qيلية والتbريبية والبحثية
الفصــل األول  :برامج رعاية املوهب 5وامل�ترع 5وروادا_عما‰
الفصل الثاني  :البرامج التدريبية والتQهيلية والبحثية

ÇY»LÔG ÇdhDÄ¡ØG eGH ¹ÇdO

الفصل األول
برامج رعاية املu�uب ¨5وامل�ترع ¨5ورواد األعمال
وn
البرامج

يNد· هcا البرنامج إل vدعم املن` والبعثات والبرامج التعليمية
املت�صصة للموهوب ¨5باإل{افة إل vودعم جميع ا_دوات والوساzل
التعليمية؛ كامل�تبرات امل�تلHة ومعداتNا.
º

√بر“
√�bا· البرامج

º
º
º
º

املستفيbوÊ

º
º

√بر“
مؤ�را األدا¡

º
º
º
º
º
º
º
º
º

¥¥

امل�ترعون واملوهوبون.
رواد ا_عما ‰الشباب.
الطالب �0تل nأعمارهم وفئاتNم.

 ºعدد �ريجي املدار” املستHيد… م sهcا البرامج.
 ºعدد املراك eواملعاهد التدريبية التي تدعمNا الشركة  /املنش …Qمs
�ال ‰ه Ácالبرامج.
 ºعدد اال�تراعات.
 ºعدد املشاريع التي % -ويلNا إل vمشاريع ريادية.
º

�ر�ا¡ الFمل

دعم املوهوب 5وامل�ترع sورواد ا_عما ‰املبتد.5z
إنشاء مراك eتنمية املNارات العلمية.
دعم الكراسي العلمية.
إنشاء امل�تبرات و&Nي eاملدار”.

وزار… التربية والتعليم.
وزار… التعليم العالي.
مؤسسة امللك عبدالعeي eورجال tاملوهوب.5
مدينة امللك عبدالعeي eللعلو Âوالتقنية.
معاهد التدري VاملNني والHني.
مراك eالعلو Âوالتقنية.
النوادي العلمية .
�ركات املقاوالت والعقارات.
املراك eالتدريبية والتعليمية.
�ركات &Nيeات املدار” وامل�تبرات.
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Â

البرامج املقتر�ة

و nم�تصر للبرامج

1

برنامج
تنEي rالeيارا

يNد· هcا البرنامج إل vالتوال مع كافة املؤسسات التعليمية احمللية؛ مثل
املدار” وا'امعات¨ وتعري nالطالب �0تل nمنا� jومجاالت العمل
والطر‚ اإلنتاجية والتسويقية لNا.

2

مرا�e
تنمية املNارا
الFلمية للDالب

يNد· هcا البرنامج إل vإنشاء مراك eلتنمية املNارات العلمية للطالب
ودعمNا¨ باإل{افة إل vتعeي eتنمية مNارات التوال العلمي ب 5الطالب
وامل�تص .5وفيما يQتي أبرز البرامج الHرعية:
N& ºي eامل�تبرات العلمية با_ج …eNواملعدات امل�برية.
 ºتنEيم برامج ودورات علمية للتعامل مع ا_ج …eNواملعدات اخلاة
بامل�تبرات.

3

برنامج
ناد Íاملu�uب5
وامل�ترع5

4

برنامج تFليr
املسؤولية
االجتماعية

يNد· هcا البرنامج إل vتQسيس Ì
ناد دا�لي للموهوب 5ملنسوبي الشركة
 /املنش …Qأو –ويNم برعاية م sإ�د Èا'Nات الرسمية املعنية برعاية
املوهوب5؛ بحي Yتتول vاإل�را· عل vتقد .البرامج اآلتية:
º
º
º
º
º

برامج لصقل املواه Vالعلمية والعملية.
برامج للتوال مع كافة ا'Nات العلمية و�ا{نات ا_عما‰
والش�صيات الHاعلة.
برامج دعم اال�تراعات بالتنسي oمع ا'Nات –ات العال�ة¨ أو
بالتنسي oمع إدارات برامج املسؤولية االجتماعية املما�لة.
برنامج دعم 9ويل النما– Ãا_ولية للم�ترعات.
دعم برامج تطوير امل�ترعات إل vمشاريع ريادية¨ م� sال ‰التنسيo
مع كافة ا'Nات املعنية¨ أو برامج املسؤولية االجتماعية املما�لة
لدعم رواد ا_عما.‰

يNد· هcا البرنامج إل vزرع مHاهيم املسؤولية االجتماعية لد� Èالب
املدار” كافة م� sال ‰تبن=ي تطوير برامج تعليمية {م sاملناهج
الدراسية¨ والتربوية لتعeي eتلك املHاهيم .وفيما يQتي أبرز البرامج
الHرعية:
 ºتطوير املاد… العلمية ملنNج املسؤولية االجتماعية.
 ºتدري Vاملعلم 5عل� vر Õاملاد… وعر{Nا نEريا Îوعمليا.Î

¥µ
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5

برنامج إلنشا¡
ودع rمرا�e
الFل Âuوالتقنية

يNد· هcا البرنامج إل vتعeي eالقدرات العلمية والعملية للموهوب 5مs
�ال ‰تQسيس ودعم وتطوير املراك eالتقنية والعلمية ونشرها في كافة
املنا� .oوفيما يQتي أبرز البرامج الHرعية:
 ºإنشاء املراك eالعلمية والتقنية¨ ودعم إنشاء الHروع احمللية للمراكe
التقنية احلالية في كافة املنا� oواملدن الصGير….
 ºدعم املراك eالعلمية والتقنية بكافة التجNيeات العلمية والتقنية
لطالب مراك eالتقنية.
 ºإنشاء الور‘ واملعامل التي تساعد ا_�Hا ‰عل vاإلبتكار وتنHيc
ا_عما ‰املNنية واحلرفية الصGير….
 ºرعاية كافة املسابقات والHعاليات العلمية واملNنية واحلرفية _عضاء
املراك.e

6

برامج دع� rباب
رواد األعمال

يNد· هcا الVرنامج إل vتQسيس �ا{نة أعما ‰مت�صصة للشركات
ترتب jب�Sد Èبرامج احلا{نات الو�نية¨ بGرض توفير بيئة عمل مناسبة
_رباب املشروعات الوليد…¨ بحي Yتتول vتقد .بع iالبرامج واخلدمات
التي م sأبرزها ما يQتي:
 ºدعم تقد .بع iاخلدمات املساند…؛ مثل اخلدمات اإلدارية واالستشارية.
 ºدعم توفير بع iاملعدات وا_دوات الالزمة.
 ºتسNيل رب jاملشروعات ببرامج مصادر التمويل.
 ºدعم تقد� .دمات اإلر�اد ( ¨)Mentoringالتي تNد· إل vتقليل
مستو Èامل�ا�ر…¨ وبالتالي زياد… فرص $ا Õاملشروع م� sال‰
تسNيل نقل �برات رجا ‰ا_عما ‰الناجح.5

7

برنامج دعr
املن` الbرا�ية
واالبتFاÀ

يNد· هcا البرنامج لتبني ابتعا Àالطلبة عالي التHو‚ م– sوي مو�Hي
الشركة أو  s2تتوافر لديNم �درات –هنية وعلمية عالية املستو ¨Èو–لك
م� sال ‰البرامج الHرعية التالية:
 ºرعاية مسابقة أفضل الطلبة املتHو�.5
 ºدعم برامج االبتعا Àوتقد .املن` الدراسية.
 ºدعم البرامج العلمية واملNنية املساند… لتعeي� eدرات املبتع Yبالتنسيo
مع بع iا'Nات احمللية.
9 ºويل البحو Àالعلمية والتطبيقية التي يتول vالقيا ÂبNا املبتع ¨Yوال
سيما في مجاالت عمل الشركة  /املنش.…Q
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الفصل الثاني
البرامج التbريبية والت�Qيلية والبحثية

وn
البرامج

تNد· برامج التدري VوالتQهيل إل vتعeي eاخللHية املNنية لد Èالشباب
ودمجNم في احليا… العملية¨ و–لك م� sال� ‰ر Õدورات تدريبية
وتQهيلية متعدد… الت�صصات واملجاالت ومشتركة في إعداد جيل
عملي ومنتج .كما تNد· ه Ácالبرامج إل vدعم القدرات البحثية لدÈ
املجتمع م� sال ‰برامج م�تصة في البحو Àم� sي Yإنشاء مراكe
�اة بالبحو Àوالدراسات االجتماعية واال�تصادية.
º
º

√بر“
√�bا· البرامج

º
º

º
º
º

املستفيbوÊ

º
º
º
º
º

√بر“
مؤ�را األدا¡

º
º
º
º
º
º

�ر�ا¡ الFمل

º
º
º
º

ت�ريج �باب مNني 5و�رفي.5
تدري Vاخلريج 5عل vبيئة العمل.
التدري VوالتQهيل الو�يHي للحال 5عل vما دون الشNادات ا'امعية.
التدري Vعل vرأ” العمل {م sت�ص hالشركة  /املنش …QوتQم5
الو�ا nzللمتدرب.5
دعم و9ويل البحو ÀالنEرية والتطبيقية احمللية.
دعم وتشجيع البا�ث 5ا_فراد.
الطالب.
اخلريجون.
العا�لون ع sالعمل.
البا�ثون ا_فراد أو مراك eا_بحا.À
عدد اخلريج 5املNني 5واحلرفي.5
عدد م - sتو�يNHم م� sريجي ه Ácالبرامج.
عدد املراك eالتدريبية والتQهيلية التي  -إنشاƒها ودعمNا.
عدد برامج االبتعا Àوالتدري VوالتQهيل.
عدد البحو Àالقاzمة ودعمNا.
العاzد عل vاالستثمار للبحو Àاملدعومة.
املؤسسة العامة للتعليم املNني والتدري VالHني.
ا'امعات واملعاهد احلكومية وا_هلية.
املراك eالتدريبية والتQهيلية.
مدينة امللك عبدالعeي eللعلو Âوالتقنية .
مراك eالبحو Àبا'امعات.
مراك eالبحو Àوالتطوير لد Èالشركات.

∑¥
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البرامج املقتر�ة

و nم�تصر للبرامج

1

برنامج املن`
الbرا�ية املنتNية
بالت�uيn

يNد· هcا البرنامج إل vدعم القدرات الHنية واملNنية للكوادر السعودية¨ وال
سيما في مجاالت ومنا� jالشركة وفي ما يQتي أبرز البرامج الHرعية:
� ºر Õعدد سنوي م sاملن` الدراسية ملر�لة ما بعد الثانوي في مجا‰
عمل الشركة.
 ºتبني عدد سنوي م sبرامج التدري Vالتعاوني لطالب ا'امعات أو املن`
الدراسية.
 ºتبني برامج من` دراسية متقدمة ملا بعد التو�ي.n

2

برنامج
التbري VاملNني
للنا�ئ5

يNد· هcا البرنامج إل vغر” رو Õالعمل لد Èالنش ¨TوإكسابNم مNارات
اإلنتا Ãم� sال ‰تنمية املNارات املNنية واحلرفية لديNم {م sبرامج علمية
وعملية مساند… للعملية التعليمية¨ ولعل م sأبرز برامجNا ما يQتي:
 ºدعم إنشاء الور‘ الصGير… لتعليم النش Tأو ‰امل sNا_ساسية¨ مثل
النجار…¨ والسباكة¨ واحلداد…¨ وأعما ‰الدهان ...إل.a
 ºدعم كافة املسابقات والHعاليات التي تبرز ا_عما ‰املتمي.…e

3

برنامج
التuDير الcاتي
للنشT

4

برنامج
األ�اد1ية
الbا�لية

يNد· هcا البرنامج إل vتنمية وتطوير املNارات الcاتية وتعeي eالثقة في
النش Tمثل برامج تنمية املNارات القيادية¨ وأسالي Vالت�طي ¨jواخلطابة¨
والتHكير ...إل .aوفيما يQتي بع iا_مثلة للبرامج الHرعية:
º
º
º

تقد .املن` التدريبية للطلبة املتHو�.5
�ر� Õصة سنوية لبرامج تدريبية {م sمسابقة أو فعاليات ترعاها
بع iا'Nات.
تطوير املواد التدريبية لبع iاملNارات التطويرية¨ وتبني �راكات مع
بع iاملدرب 5املت�صص 5في �ر Õبرامج تدريبية �ال ‰اليو Âالدراسي
أو �ارج.t

يNد· هcا البرنامج إل vتQهيل الشباب لبع iالو�ا nzفي مجا ‰عمل
الشركات وت�ريجNم جاهeي sللعمل¨ مثل تQهيل رجا ‰البيع لد Èسالسل
محالت التجzeة¨ أو الHني 5لد Èاملصانع.
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5

برنامج
مرا� eالبحÀu
والتuDير للقDاعا
اإلنتاجية

6

يNد· هcا البرنامج إل% vويل البحو ÀالنEرية أو اال�تراعات إلv
برنامج
مشاريع إنتاجية م� sال ‰دعم البحو Àالتطبيقية¨ و9ويل النما–Ã
دع rالنما–Ã
ا_ولية للم�ترعات¨ N9يدا Îلطر�Nا عل vمستثمري sمحلي 5أو أجان¨V
األولية للم�ترع 5م� sال ‰معرض  /ملتق vسنوي مت�ص.h

يNد· هcا البرنامج إل vتنمية الصناعات احمللية وتطويرها م� sال‰
دعم وإنشاء مراك eالبحو Àوالتطوير اخلاة بالقطاعات الصناعية¨
و–لك برعاية إ�د Èا'Nات املعنية مثل مدينة امللك عبدالعeي eللعلوÂ
والتقنية.

¥π

الباب اخلامس
برامج البيئة وتنمية املجتمع احمللي
الفصل األول    :برامج البيئة
الفصل الثاني    :برامج تنمية املجتمع احمللي
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الفصل األول
برامج البيئة

وn
البرامج

تNد· ه Ácالبرامج إل vاحملافEة عل vالبيئة احمليطة بالشركات¨ إ{اف Îة
إل vتنمية البيئة احمللية م� sال ‰برامج تNد· إل vدعم املشاريع البيئية
التصحر¨ واستصال Õا_را{ي الeراعية¨ وزياد… املسا�ات
مثل مكافحة
]
اخلضراء¨ وتر�يد استNال„ املوارد البيئية¨ وتدوير امل�لHات¨ وتقليل
االنبعا�ات السامة النا&ة ع sأعما ‰املنشPت الصناعية واالعتناء
بنEافة البيئة.
º

√بر“
√�bا· البرامج

º
º
º
º

املستفيbوÊ

º
º

√بر“
مؤ�را األدا¡

º
º
º
º
º
º

�ر�ا¡ الFمل

º
º
º
º
º
º
º

≤µ

العناية بالبيئات احمليطة بالشركات واملصانع م� sال ‰تقليل
االنبعا�ات السامة النا&ة ع sأعما ‰املنشPت الصناعية واخلدمية.
تسNيل إعاد… تدوير امل�لHات م� sال& ‰ميع امل�ل]Hات بطر‚ بديلة
للحاويات املوجود… �اليا.Î
تر�يد است�دامات املوارد البيئية مثل الطا�ة وامليا.Á
زياد… املسا�ات اخلضراء وال سيما في البيئات احمليطة 0نا� oالعمل.
رفع الوعي االجتماعي بQهمية �ماية املوارد البيئية¨ باإل{افة إلv
التوعية بالطر‚ وا_سالي Vا_ولية ملعا'ة النHايات.
جميع �را `zوأفراد املجتمع.
مد Èان�Hاض نسبة االنبعا�ات السامة.
نسبة مساهمة القطاع اخلاص في احلHا ÿعل vالبيئة.
نسبة الطا�ة الشمسية املولد….
نسبة املسا�ات اخلضراء املeروعة.
نسبة ا_را{ي الeراعية املستصلحة.
نسبة امل�ل]Hات التي  -إعاد… تدويرها.
الوزارات املعنية (وزار… التجار… والصناعة¨ وزار… البترو ‰والثرو…
املعدنية¨ وزار… الeراعة¨ وزار… امليا ÁوالكNرباء¨ وزار… الشؤون البلدية
والقروية¨ وزار… الصحة).
الرzاسة العامة لúراد و�ماية البيئة.
الNيئة الو�نية حلماية احليا… الHطرية.
الNيئة امللكية با'بيل وينبع.
ا'امعات ومراك eالبح Yالعلمي املت�صصة بالبيئة.
�ركات البتروكيماويات والصناعات الكيماوية.
املصانع و�ركات التعدي sوالتنقي.V
�ركات النEافة وتدوير ودف sالنHايات والت�ل hمنNا.
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Â

البرامج املقتر�ة

و nم�تصر للبرامج

1

برنامج
التصحر
مJافحة
^

التصحر¨ و–لك بالتنسيo
يNد· هcا البرنامج إل vدعم املبادرات الو�نية ملكافحة
^
مع كافة ا'Nات املعنية .وفيما يQتي أبرز تلك املشاريع والبرامج الHرعية:
 ºدعم املشاريع الeراعية �و ‰أ�را· املدن.
 ºدعم املشاريع البحثية �و ‰تطبي oتقنيات مقاومة التصحر.
 ºدعم مشاريع وبرامج تثبي Xالكثبان الرملية وال سيما دا�ل وأ�را· املدن.

2

برنامج
دع rمشاريع
الDا�ة املتجbدة

يNد· هcا البرنامج إل vدعم تبني مشاريع الطا�ة املستمد… م sاملوارد
الطبيعية املتجدد… (الطا�ة املستدامة)¨ والتي تنتج ع sالطا�ة املتولد… مs
الريا Õوامليا Áوالشمس.
 ºدعم مشاريع ا_بحا Àاحمللية.
 ºتبني بع iالتطبيقات العملية أو الرمeية {م sإ�ار برامج تقليل
االنبعا�ات السامة ملراف oالشركة  /املنش.…Q

3

برنامج
تسNيل &ميع
امل�لفا

يNد· هcا البرنامج إل vتسNيل إعاد… تدوير امل�لHات م� sال& ‰ميعNا
بطر‚ بديلة للحاويات املوجود… �اليا ¨Îبحي Yيتم توزيع �اويات –ات ألوان
م�صصة للم�لHات الcGاzية¨ وامل�لHات الeجاجية¨ وامل�لHات املعدنية¨
وامل�لHات الور�ية¨ وامل�لHات السامة ...إل .aو1ك sأن تتبن vاملنشPت
تطبي oهcا البرنامج دا�ليا Îفي املرا�ل ا_ول� vبل أن تتول vدعمNا علv
املستو Èاحمللي.

4

برنامج تقليل
ا�تNال„ الDا�ة
وامليا Áفي
مuا�ع الFمل

يNد· هcا البرنامج إل vتر�يد است�دامات الطا�ة وامليا ¨ÁملواجNة اال�تياجات
املتنامية للطا�ة وامليا ¨Áويتم –لك م� sال ‰البرامج الHرعية اآلتية:
 ºتطبي oالتقنيات اخلضراء التي تNد· إل vابتكار احللو ‰التقنية
ملواجNة تنامي استNال„ الطا�ة في مجاالت التبريد¨ وإدار… املباني¨
والتصنيع ...إل.a
 ºتوليد كميات م sالطا�ة م� sال ‰مشاريع الطا�ة املتجدد… والصديقة
للبيئة¨ مع مراعا… عد Âاإل�ال ‰بتكلHة اإلنتا.Ã
 ºتبني تطبي oمNHو¢ Âاملباني اخلضراء ¨¢الcي يعن vبتطبي oتقنيات �ديثة
ترك eعل vاست�دامات الطا�ات املتجدد…؛ مثل ا_لوا ÕالكNرو{وzية¨ التي
تGطي سط` املباني¨ وتتول vتeويدها باإلنار…¨ كما تEلل ا_سط`؛ 2ا ي�nH
�مولة الض jGعل vالتكيي.n
 ºو{ع ا_نEمة واإلجراءات الدا�لية الكHيلة بتقليل نسبة استNال„
امليا ÁوالكNرباء في موا�ع العمل¨ باإل{افة إل vنشر الوعي ب5
املو� 5HواملستNلك 5م� sال ‰املطويات اإلر�ادية¨ وا'داريات¨
واحلمالت التوعوية ...إل.a

≥µ
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5

برنامج
ا�تصال Õاألرا{ي
الeراعية

يNد· هcا البرنامج إل vإ�امة �راكات مع وزار… الeراعة وكافة ا'Nات
املعنية إلنشاء جمعيات زراعية تعمل عل vاستصال Õا_را{ي وزراعتNا
وتدري Vالشباب عل vتولي إدار… ا_را{ي الeراعية مع التركي eعلv
� =ريجي الت�صصات الeراعية.

6

برنامج تقليل
االنبFثا الCارة √و
التFر÷ لNا

يNد· هcا البرنامج إل vتبن=ي تقليل االنبعا�ات السامة النا&ة عs
أعما ‰املنشPت الصناعية واخل Óدم ية¨ و�ماية العامل 5وا_فراد م sكافة
ا_{رار البيئية الناجمة ع sعمليات اإلنتا ¨Ãم� sال ‰تطبي oتقنيات
وأسالي� Vديثة مQ� sنNا احلد م sزياد… التلو Àالبيئي¨ باإل{افة إلv
و{ع ا_نEمة واإلجراءات الدا�لية لتقليل اإل{رار البيئية .وفيما يQتي
أبرز البرامج الHرعية املمكنة {م sهcا اإل�ار:
 ºتطبي oاملعايير الدولية لتقليل مستو Èانبعا�ات أهم ستة أنواع مs
الGازات؛ وهي� :ان vأكسيد الكربون¨ والNيدروفلوروكربون¨ وامليثان¨
وأكسيد النترو”¨ وبرفلوروكربون¨ وهيكسا فلورايد الكبري.X
 ºتطبي oاملعايير احمللية والدولية للتحكم في انبعا�ات املعادن الثقيلة؛ مثل
كبريتيد الكادميو ¨Âوالzeب ¨oوالراص¨ التي تنتقل في الGال· ا'وي
ولNا ت�Qير �طير عل vحة اإلنسان والبيئة.
� ºماية العامل 5م� sطر التعرض للمواد والعوامل املسببة للسر�ان¨
واستبدالNا 0واد وعوامل أ�ر Èأ�ل �طرا.Î
 ºو{ع أنEمة وإجراءات دا�لية¨ باإل{افة إل vتطبي oبرامج حلماية
العامل 5م sه Ácامل�ا�ر بسب� Vبيعة العمل¨ مع تQسيس و%ديY
معايير و�دود للتعرض ف vمنا� oالعمل.
� ºماية العامل 5م sم�ا�ر الضو{اء والcبcات¨ و–لك بات�ا– كافة
اإلجراءات واال�تيا�ات الالزمة حلماية ا_فراد والعامل 5في بيئات
منا� oالعمل.
 ºو{ع اإلجراءات الصارمة للحيلولة دون و�وع احلواد Àالصناعية الكبير…
النا&ة ع sتصنيع أو است�دا Âأو نقل املواد اخلطر….
 ºتبن=ي تطوير برامج التثقي nالبيئي لúفراد¨ والتي تNد· إل vالتعامل مع
املواد الضار… والسامة¨ والت�ل hمنNا بطر‚ أسالي¬ Vمنة.
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7

برنامج
“يادة املسا�ا
ا)Cرا¡

8

برنامج اإل�NاÂ
في دعr
√عمال النEافة

9

برنامج
تقيي rاأل�ر البيئي
للمشاريع التنمuية
√و القابلة للت�uع

يNد· هcا البرنامج إل vزياد… املسا�ات اخلضراء في البيئات احمليطة
0نا� oالعمل¨ مثل املنا� oالريHية والصحراوية وجوان Vالشوارع.
و1ك sملو�Hي الشركة  /املنش …QتنHي cالبرنامج بالتعاون مع ا'Nات
املNنية املت�صصة¨ باإل{افة إل vدعم البرامج املشابNة¨ والتي تتولv
تنHيcها بع iا'Nات التعليمية ا_�ر Èمثل املدار” وا'امعات.
وفيما يQتي أبرز البرامج الHرعية التي 1ك sتطبيقNا {م sهcا
اإل�ار:
 ºتبني أو دعم مشاريع تطوير املشاتل الeراعية.
 ºتطوير برامج زراعة وغر” ا_�جار في منا� oالعمل¨ وال سيما
في املناسبات –ات العال�ة.
 ºدعم أو تبني برامج معا'ة ميا Áالصر· _غراض الري الeراعي.
يNد· هcا البرنامج إل vرفع الوعي االجتماعي بQهمية نEافة البيئة
واملنا� oالبرية¨ والتقليل م sالنHايات¨ إ{اف Îة إل vتشجيع إبقاء ا_ماكs
العامة واملتن]eهات نEيHة.
و1ك sتنHي cهcا البرنامج م� sال ‰العديد م sالبرامج الHرعية و–لك
عل vالنحو اآلتي:
 ºتبني أو دعم �مالت تنEي nالشوا� ¨Tواملنتeهات
البرية¨ واحلدا ozالعامة.
 ºتطوير برامج التثقي nعل vكافة الوساzل اإلعالمية¨ باإل{افة إلv
توزيع النشرات التوعوية التي تشجع عل vنEافة البيئة¨ والت�ــلh
م sالنHايات –اتيا.Î
يNد· هcا البرنامج إل vتبني ا�ترا◊ تقييم املشكالت البيئية احملتملة¨
و�ر Õأفضل الطر‚ لتHاديNا¨ والتعامل معNا في مر�لة مبكر… م sمرا�ل
الت�طي jللمشاريع اإل/اzية¨ دون التسب Vفي إ�دا Àت�Qيرات بيئية
سلبية¨ باإل{افة إل vفNم العوا� Vالبيئية ل ÁcNاملشروعات¨ وفقا Îلتقييم
و%ليل معطيات النEا Âالبيئي¨ ونEا Âالتنمية االجتماعية واال�تصادية
للمشاريع ا'ديد…¨ أو التوسعات املستقبلية للمشاريع القاzمة.

µµ
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الفصل الثاني:
برامج تنمية املجتمع احمللي

وn
البرامج

√بر“
√�bا· البرامج

املستفيbوÊ
√بر“
مؤ�را األدا¡
�ر�ا¡ الFمل

∂µ

تNد· برامج تنمية املجتمع احمللي إل vتطبي oكافة البرامج الوارد… في
هcا الدليل و–لك عل vاعتبار أنNا تNد· إل vتنمية املجتمع احمللي¨
وتطبيقNا عل vمستو Èاملجتمعات املصGر… مثل القر Èوا_ريا· التي
تتمي eبقدرات تنافسية تHو‚ مثيالتNا في املنا� oا_�ر.È

º

º

تطبي oكافة برامج املسؤولية االجتماعية عل/ vا– Ãم sاملجتمعات
احمللية املصGر….
دعم وإنشاء املؤسسات اخليرية¨ ومؤسسات املجتمع املدني.

º

كافة الشرا `zالوارد… في هcا الدليل.

º

معايير ومؤ�رات ا_داء الوارد… في هcا الدليل.

º

جميع الشركاء املcكورون في هcا الدليل.
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و nم�تصر للبرامج

Â

البرامج املقتر�ة

1

برنامج
دع rا'مFيا
ا)يرية ومؤ�سا
املجتمع املbني

2

يNد· هcا البرنامج إل� vر Âe� Õم sاملشاريع والبرامج املتكاملة
التي تستNد· التنمية احمللية في املدن والقر ÈالصGير… .ويندرX% Ã
برنامج
هcا البرنامج كافة برامج املجاالت الوارد… في هcا الدليل¨ والتي 1كs
تنمية بيئا محلية بلورتNا في برامج و�نية تستNد· بناء وتطوير مجتمعات /و–جية محلية
–u/جية
مصGر…¨ مع التQكيد عل vتو�ي nالقدرات وامليeات التنافسية التي تتسم
بNا تلك البيئات.

يNد· هcا البرنامج إل vدعم تعeي eالبنية التنموية للمجتمع احمللي مs
�ال ‰دعم كافة ا'Nود الرامية إل vتقوية بنية مؤسسات املجتمع املدني.
وفيما يQتي أبرز البرامج الHرعية لcلك:
 ºدعم تQسيس ا'معيات اخليرية �0تل nمجاالتNا التنموية الدينية¨
واالجتماعية¨ والتوعوية¨ والبيئية¨ واملNنية¨ والعلمية.
 ºدعم املوارد املالية الثابتة للمؤسسات اخليرية ومؤسسات املجتمع املدني.
 ºدعم مؤسسات البحو Àالعلمية الرسمية وال سيما في مجاالت
املسؤولية االجتماعية.

∑µ

الباب السادس
البرامج الثقافية واإلعالمية
الفصل األول

 :برامج املكتبات العامة

الفصل الثاني  :البرامج الثقافية واحلضارية
الفصل الثالث  :البرامج اإلعالمية
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الفصل األول
برامج املJتبا الFامة
وn
البرامج
√بر“
√�bا· البرامج
املستفيbوÊ

√بر“
مؤ�را األدا¡

تNد· ه Ácالبرامج إل vنشر املعرفة ب 5كافة أفراد و�را `zاملجتمع¨
وبا_� hفي القر Èوا_ريا·¨ وتنمية املNارات واملواه Vاملت�صصة¨
وتشجيع القراء… في ا_ماك sالعامة وأماك sاالنتEار.
º
º
º

º

º
º
º

º
º

�ر�ا¡ الFمل

º
º
º

∞∂

تشجيع إنشاء املكتبات العامة.
التشجيع عل vالقراء… وتوفير الكت Vواملكان للراغب 5بNا.
تشجيع القراء… في ا_ماك sالعامة وأماك sاالنتEار.
كافة �را `zأفراد املجتمع.
عدد املكتبات التي  -إنشاƒها.
عدد الكت Vاملتا�ة للقراء.
عدد أركان الكت.V
املكتبات العامة.
املدار”.
ا'امعات.
دور الطباعة والنشر.
املكتبات التجارية.
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البرامج املقتر�ة

و nم�تصر للبرامج

1

برنامج
دع≈ rنشا¡
املJتبا الFامة

يNد· هcا البرنامج إل vنشر املعرفة ب 5كافة أفراد و�را `zاملجتمع مs
�ال ‰إنشاء املكتبات العامة في املدن والقر Èوا_ريا·¨ بحي YتتناسV
محتوياتNا مع املستو Èالتعليمي والثقافي العا .Âوفيما يQتي أبرز البرامج
الHرعية الداعمة:
 ºاإلسNا Âفي تشييد وبناء املكتبات ومرافقNا.
 ºاإلسNا Âفي دعم كافة التجNيeات الHنية والتقنية واملستلeمات
لتشGيل املكتبات.
 ºاإلسNا Âفي توفير الكت Vواملجالت والوساzل التعليمية لكافة أ�ساÂ
املكتبات أو بعضNا¨ عل vاملستو Èاحمللي¨ أو اإل�ليمي¨ أو الو�ني.
 ºتبني ورعاية بع iالبرامج والHعاليات التي تنEمNا املكتبة علv
مستو Èاحلي أو املدينة.

2

برنامج
املJتبا
املت�صصة

يNد· هcا البرنامج إل vتنمية املNارات واملواه Vاملت�صصة¨ م� sال‰
توفير الكت Vوالدوريات املت�صصة¨ والتي 1ك sانتشارها بحسV
اإلمكانات والرغبات احمللية للمؤسس 5والقاzم 5عليNا¨ باإل{افة إلv
دعمNا ببع iالبرامج املشجعة عل vالقراء…¨ وم sا_مثلة عل– vلك:
 ºمكتبات ا_�Hا.‰
 ºمكتبات ا_سر….
 ºاملكتبات ا_دبية.
 ºمكتبات رجا ‰ا_عما.‰
 ºاملكتبات العلمية املت�صصة (الشرعية¨ الطبية¨ العلو Âالطبيعية¨ التقنية ...إل.)a

3

برنامج
املJتبا
املصغ] رة

يNد· هcا البرنامج إل vتشجيع القرءا… في ا_ماك sالعامة أو أماكs
االنتEار¨ م� sال ‰تبني إنشاء مكتبات مصGر… أو مت�صصة¨ تتضمs
كتبا ÎووساÓ zل تعليمية¨ والتعليم املبكر لH�úا ‰دا�ل ا_�ياء¨ أو ا_سوا‚
واملج ]معات التجارية¨ أو املراف oالترفيNية ...إل .aوم– sلك عل vسبيل
املثا ‰رك sللقراء… {م sاملكتبات التجارية¨ مع دعم tببع iالبرامج
املساند…¨ مثل �راء… أسبوعية _�د اإلدارات ا'ديد…¨ توزيع املل�صات¨
اللقاءات مع أ�د املت�صص 5في مجا ‰اإلدار املعروض.

∂±
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الفصل الثاني
البرامج الثقافية وا(Cارية
وn
البرامج

√بر“

تNد· ه Ácالبرامج إل vاإلسNا Âفي دعم احلرا„ الثقافي واحلضاري
ب 5مو�Hي الشركة  /املنش …QومثقHي املجتمع وأفراد ¨Áكما تNد· إلv
تطوير ور… –هنية �قافية للشركة تسع vإل vترسي�Nا لد Èا'مNور
م� sال ‰تطوير البيئة الثقافية للمجتمع احمللي.
º
º

√�bا· البرامج
º

املستفيbوÊ

º
º

√بر“

º

مؤ�را األدا¡

º

º
º
º

�ر�ا¡ الFمل

º
º
º
º

≤∂

إنشاء املراك eالثقافية.
%س 5الصور… الcهنية الثقافية للشركة ومنتجاتNا � /دماتNا لدÈ
أفراد املجتمع.
تثقي nاملجتمع ونشر الوعي دا�ل.t
مو�Hو الشركات وأسرهم.
أفراد املجتمع احمللي.
عدد املراك eالثقافية التي  -إنشاƒها.
أ�ر تطوير الصور… الcهنية الثقافية عل vمنتجات � /دمات الشركة.
وزار… الثقافة واإلعال.Â
النوادي ا_دبية.
وزار… الشؤون اإلسالمية.
املراك eالثقافية والعلمية.
مثقHو املجتمع.
املكتبات العامة.
دور النشر واملكتبات اخلاة.
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Â

البرامج املقتر�ة

1

برنامج
≈نشا¡ املرا�e
ا(Cارية والثقافية

و nم�تصر للبرامج
يNد· هcا البرنامج إل vاإلسNا Âفي دعم احلرا„ الثقافي واحلضاري ب5
املثق 5Hوكافة �را `zاملجتمع وأفراد ¨Áوال سيما ب 5مو�Hي الشركة  /املنش…Q
راعية املشروع ومجتمعNا احمللي¨ و–لك م� sال ‰بناء املراك eاحلضارية
والثقافية بحي Yتكون رديHا Îمكم Î
ال للمراف oوالبرامج الترفيNية¨ بحي Yال
يقتصر عمل الشركة  /املنش …Qعل% vقي oالرفا Áاالجتماعي ملو�HيNا¨ بل
يتعدا Áإل vالنNوض 0ستو Èالرفا Áالثقافي للمجتمع.
وباإل{افة إل vما يÔقد Âعاد  …Îم sبرامج وفعاليات �قافية عامة¨ فSن أبرز
ما �د تقدم tه Ácاملراك eما يQتي:
º

º
º
º
º

2

برنامج
%س 5الصuرة
ال�cنية الثقافية
للمنتجا  Øا)bما

إ�امة البرامج املتنوعة لدعم الكت Vاملت�صصة في مجا ‰أعما‰
الشركة¨ والتي �د تتضم sمعارض للكت Vاملت�صصة¨ واحملا{رات
التعريHية بNا¨ و�لقات النقا‘ ...إل.a
�ر Õبرامج تنمية املNارات الثقافية؛ مثل القراء… السريعة¨ والكتابة
والتQلي ¨nواخلطابة ...إل.a
عقد الندوات واحملا{رات املتعلقة با'وان Vاحلضارية والثقافية
محل اهتمامات املجتمع.
تكوي sمجموعات االهتما Âالثقافية والعلمية¨ واالستHاد… م sمرافo
املرك eفي تنEيم وإ�امة الHعاليات الداعمة لNا.
تنمية املواه VالHكرية والثقافية.

يNد· هcا البرنامج إل vتطوير ور… –هنية �قافية للشركة تسع vإلv
ترسي�Nا لد Èا'مNور¨ لتدعم بcلك الصور… النمطية ملنتجات � /دمات
الشركة¨ وفيما يQتي بع iالوساzل والبرامج الHرعية:
 ºرب jاملنتجات واخلدمات  -ما أمك - sبالصور… احلضارية والثقافية
احمللية¨ و�ر�Nا للجمNور م� sال ‰الرساzل والبرامج الثقافية املتنوعة.
 ºتضم 5املنتجات  /اخلدمات التعري nببع iاملورو�ات الثقافية احمللية؛
مثل التعري nببع iالعبارات واحلكم احمللية عل vاملنتجات.
 ºتضم 5منتجات الشركة  /املنش …Qبالنشرات التعريHية بالترا Àاإلسالمي
والثقافي واحمللي.
 ºتضم 5منتجات الشركة  /املنش …Qبع iالنشرات التعريHية بQبرز املعالم
السيا�ية واحلضارية احمللية.
 ºتضم 5منتجات الشركة  /املنش …Qببع iالنشرات التعريHية _برز
الش�صيات التي كان لNا إسNا Âفي املورو Àالثقافي واحلضاري
احمللي.

≥∂
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برنامج
%س 5الصuرة
ال�cنية الثقافية
للشر�ة

يNد· هcا البرنامج إل vتكوي sور… –هنية �قافية للشركة م� sال‰
دعم وتطوير البيئة الثقافية احمللية .وفيما يQتي أبرز البرامج الHرعية
لcلك:
 ºإعداد البرامج الثقافية واستضافة ا_دباء واملHكري{ sم sالHعاليات
الدا�لية للشركة.
 ºرعاية البرامج الثقافية واحلضارية التي تتول vاإل�را· عليNا وتنcHها
ا'Nات املعنية.
 ºتبني ورعاية بع iالش�صيات الثقافية النا�ئة كجeء Ìم sدعم الشركة
 /املنش …Qللحركة الثقافية احمللية.
 ºدعو… كبار الeوار حلضور بع iالHعاليات الثقافية احمللية¨ وإدارجNا
{م sبرامج زيارات العمل احمللية.
 ºتبني نع ونح Xا'داريات –ات الدالالت احلضارية والثقافية
اإلسالمية والعربية.
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الفصل الثالث
البرامج اإلعالمية
وn
البرامج
√بر“

تNد· ه Ácالبرامج إل vتو�ي oالتجارب اإلنسانية عل vاملستويات العاملية
واحمللية¨ ورفع املستو Èالثقافي والتوعوي ببع iالقضايا االجتماعية
–ات العال�ة بQنشطة الشركة  /املنش ¨…Qباإل{افة إل vرفع املستوÈ
الثقافي لد Èا'مNور.
º
º

√�bا· البرامج

º

املستفيbوÊ

º

º
º

√بر“
مؤ�را األدا¡

º
º
º
º

º
º
º

�ر�ا¡ الFمل

º

º
º
º

رعاية البرامج الو�اzقية الNادفة.
رعاية البرامج التوعوية.
رعاية برامج الوا�ع والبرامج ا'ماهيرية.
كافة أفراد و�را `zاملجتمع.
عدد البرامج الو�اzقية الNادفة.
نسبة مشاهدي البرامج الو�اzقية الNادفة.
عدد البرامج التوعوية.
نسبة مشاهدي البرامج التوعوية.
عدد برامج الوا�ع والبرامج ا'ماهيرية الNادفة.
نسبة مشاهدي برامج الوا�ع والبرامج ا'ماهيرية الNادفة.
القنوات الHضاzية املت�صصة.
القنوات الHضاzية االجتماعية.
القنوات احمللية.
اإلعالميون م sمcيع 5ومقدمي برامج وم�رج 5ومنتج 5ومراسل5
ومعدي sومحلل 5وفنان.5
املت�صصون بالقضايا االجتماعية والبيئية.
العلماء و�لبة العلم الشرعي.
الشركات واملراك eاملت�صصة.

∂µ
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البرامج املقتر�ة

1

دع rالبرامج
التuعuية
ورعايتNا

و nم�تصر للبرامج
تNد· ه Ácالبرامج إل vرفع املستو Èالثقافي والتوعوي ببع iالقضايا
اال�تصادية واالجتماعية والسلوكية¨ م� sال ‰تبني ورعاية إنتا Ãاملواد
اإلعالمية –ات احملتو ÈالNاد· .وفيما يQتي بع iا_مثلة عل vتلك
البرامج اإلعالمية:
 ºاحل Yعل vالتمسك بالHضاzل الدينية واالجتماعية م� sال ‰ما
يQتي:
احل Yعل vاحملافEة عل vالشعاzر الدينية.
احل Yعل� vس sاخلل.o
º

التوعية بQسالي Vا�تصاديات احليا… ا_سرية والش�صية¨ و�ر‚
%قي oالتوازن املعيشي¨ وتقو .اال�تياجات الHعلية للتوسع:
ا�تصاديات التسو‚ والشراء� :ر‚ ا�تيار املنتجات و�ساب الكميات¨
باإل{افة إل vإدار… املناسبات.
ا�تصاديات املسك� :sر‚ وأسالي Vا�تيار املسك sاال�تصادي¨ كما
تتضم� sر‚ وأسالي Vإدار… الشؤون املنeلية م sالنا�ية اال�تصادية؛
مثل الصيانة¨ والسالمة¨ والتجديد ...إل.a
ا�تصاديات �ياد… السيار… :التوعية بQسالي VاحملافEة عل vاملركبات وإدار…
يانتNا م sمنEور ا_م sوالسالمة¨ باإل{افة إل vاآل�ار اال�تصادية
لاللتeا Âبقواعد السالمة¨ ونتاzج السرعة السلبية وأ�رها املبا�ر علv
ا�تصاديات املركبة (استNال„ الو�ود¨ الكواب`¨ اإل�ارات ...إل.)a

 ºغر” مHاهيم اإلنتا ¨Ãواحل Yعل vالعمل لد Èا_سر… واملجتمع و–لك
م� sال ‰البرامج اآلتية:
أكاد1ية ا_عما :‰برنامج وا�عي يقو Âعل vتQهيل مجموعة م� sباب
ا_عما ¨‰وإ�ضاعNم للتدري Vاملبا�ر عل� vر‚ وأسالي VتQسيس
املشاريع الصGير… واملتوسطة¨ باإل{افة إل vإكسابNم مNارات إدار…
ا_عما ¨‰بحي1 Yن` الHا ezمنحة دراسية¨ أو 9ويل¨ أو �راكة
مع إ�د Èاملؤسسات والشركات احمللية .مع اإل�ار… إل{ vرور…
التحال nمع بع iا'Nات املت�صصة 0ثل هcا النوع م sالبرامج.
�صة &ربة $ا :Õاستعراض كافة &ارب الشباب الناجحة أو
الHا�لة¨ مع إتا�ة منا�شة التجربة م� sال ‰بع iامل�تص.5
سير… مشر�ة :يتي` هcا البرنامج لقا Îء مHتو�ا Îمع أ�د أبرز الناجح5
امل�تص 5مع مجموعة م sالشباب م– sوي اال�تصاص.
التدري Vاملرzي :ويقو Âهcا البرنامج عل vتقد .برامج تدريبية
مHتو�ة في كافة املNارات اإلدارية والسلوكية¨ بالتعاون مع مراكe
التدري Vاملعتمد…¨ بحي Yتتي` للمشار„ التHاعل املبا�ر مع املدرب.

∂∂
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2

3

دع rالبرامج
ال�uاzقية الNادفة
ورعايتNا

تNد· ه Ácالبرامج إل vتو�ي oالتجارب اإلنسانية عل vاملستويات احمللية
=
وتو�NHا في تنمية املستو Èاملعرفي
والعاملية¨ بحي Yتستعرض جcورها¨
لد Èاملشاهد .ومنNا عل vسبيل املثا‰؛ البرامج التي تتضم sتو�يقاÎ
لتجارب الش�صيات الناجحة¨ ومسير… القطاعات اال�تصادية الراzد…
عل vاملستو Èاحمللي¨ إ{افة إل vبع iاملشاريع ا'بار… أو النوعية.

تNد· ه Ácالبرامج إل vقل املNارات الcاتية¨ وتنمية املستويات
دع rبرامج الuا�ع الثقافية لد Èا'مNور .وتقو Âه Ácالبرامج عل% vديات وا�تبارات
والبرامج ا'ما�يرية لHئات منتقا… م sا_��اص يتم ا�تيارهم م sالHئات العمرية امل�تلHة¨
بحي Yيتم و{عNم % X%ديات م sأرض الوا�ع¨ بوجود �براء في
ورعايتNا
مجا ‰البرنامج.

∑∂

الباب السابع
البرامج الصحية واالجتماعية
الفصل األول  :برامج اخلدمات الصحية
الفصل الثاني  :برامج اخلدمات االجتماعية
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الفصل األول
برامج ا)bما الصحية

وn
البرامج

√بر“
√�bا· البرامج

تNد· ه Ácالبرامج إل vرفع مستو Èالتوعية بالصحة العامة¨ واحلد
م sانتشار ا_مراض الشاzعة واملعدية¨ ورفع مستو Èالتوعية با_مراض
املeمنة واخلطير…¨ و�ر‚ التعامل معNا¨ والكش nاملبكر عنNا¨ كما
تNد· إل vتقد .اخلدمات الصحية املجانية للمحتاج ¨5باإل{افة
إل vالتعاون مع كافة ا'Nات الطبية امل�تصة¨ وتQم 5موارد مالية �ابتة
ت�ص hلصال` دعم برامج تقد .العال Ãو�دمات التQم 5الطبي
املجاني.
 ºرفع مستو Èالتوعية الصحية.
 ºتوفير العال Ãالطبي املجاني للمحتاج.5
 ºتوفير �دمات التQم 5الطبي املجاني.
 ºالتعاون مع ا'Nات الطبية امل�تصة.
 ºتQم 5موارد مالية �ابتة لدعم برامج العال.Ã
º

املستفيbوÊ

º
º
º

º

√بر“

º

مؤ�را األدا¡

º

�ر�ا¡ الFمل

∞∑

º

º

املر{ vم sجميع الHئات وا_عمار.
كبار الس.s
ا'Nات الطبية امل�تصة.
أفراد املجتمع.
مستو Èالتوعية الصحية �بل وبعد احلمالت.
نسبة انتشار ا_مراض الشاzعة واملعدية �بل وبعد احلمالت.
كيHية التعامل مع ا_مراض املeمنة.
عدد املستHيدي sم sاخلدمات الصحية املجانية.
عدد املستHيدي sم sالتQم 5الصحي املجاني.

 ºاملستشHيات واملراك eالطبية.
� ºركات ا_دوية.
� ºركات املعدات والتجNيeات الطبية ومستلeماتNا.
 ºالعيادات الطبية اخلاة.
 ºا'Nات احلكومية املعنية (وزار… الصحة¨ الNال ‰ا_�مر السعودي¨
القطاعات الصحية العسكرية¨  ...إل.)a
� ºركات التQم 5الطبي.
 ºا_�باء املتطوعون.
 ºا'معيات الطبية املت�صصة.
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البرامج املقتر�ة

1

برامج
التuعية
الصحية

2

برنامج
الn�u
الصحي

و nم�تصر للبرامج

تNد· ه Ácالبرامج إل vإ�ال‚ �مالت إعالمية لرفع مستو Èالتوعية
بالصحة العامة .وفيما يQتي أبرز الوساzل املمكنة لالستHاد… منNا:
 ºإعداد املقاالت التوعوية في الصح nاليومية¨ واملجالت الدورية.
 ºتلقي االستHسارات الطبية¨ وتقد .االستشارات ا_ولية مجانا.Î
 ºإعداد ورعاية املواد اإلعالمية التي تNد· إل vرفع مستو Èالتوعية
الصحية لد Èا_فراد.
أما ع sأ�واع �مالت التوعية ،فم sأبر“ها:
º
º
º
º
º
º
º
º

برامج التوعية �و ‰حة ا_سر… وا_�Hا.‰
برامج التوعية با_مراض املعدية.
برامج التوعية بصحة الHم ونEافة ا_سنان.
برامج التوعية بQمراض السكري و{ jGالد Âوأمراض القلV
وتصل Vالشراي.5
برامج التوعية بكيHية التعامل مع –وي اال�تياجات اخلاة.
برامج التوعية با_مراض النHسية والعصبية.
برامج التوعية بQمراض احلساسية.
برامج التوعية باإلدمان وا_مراض اخلطير….

يNد· هcا البرنامج إل vتQم 5موارد مالية �ابتة ت�ص hلدعم برامج
تقد .العال Ãالطبي املجاني¨ إما م� sال% ‰مل تكالي nالعال Ãمبا�ر…¨
أو م� sال ‰تقد� .دمات التQم 5الطبي¨ و–لك بالتنسي oمع كافة
ا'Nات الداعمة والقاzم 5عل vبرامج اخلدمات الطبية اخليرية .وفيما
يQتي بع iأ�كا ‰الو� nاملقتر�ة:
 ºو� nكامل املشاريع الطبية؛ مثل املستشHيات واملراك eالطبية¨
أو ت�صي hإيرادها السنوي أو جeء من ¨tبحي Yيستثمر في
مشاريع لNا ريع سنوي �اب Xي�ص hلدعم اخلدمات الطبية
املجانية.
 ºو� nاملشاريع العقارية¨ أو ت�صي hنسبة م sإيرادات املشاريع
التجارية بحي Yيعود نHعNا ملعا'ة الHقراء واملساك.5
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3

برنامج �افلة
الFيادا املتنقلة

يNد· هcا البرنامج إل vاحلد م sانتشار ا_مراض الشاzعة¨ ورفع
مستو Èالتوعية¨ و�ر‚ التعامل مع ا_مراض املeمنة¨ والكشn
املبكر عنNا¨ وتقد .العالجات ا_ولية¨ وتوجي tاملر{ vإل vأ�رب
املستشHيات واملراك eالطبية ملتابعة العال ¨Ãم� sال& ‰ي� eNافلة
م sالعيادات الطبية املتنقلة¨ التي تصل إل vا_ماك sالبعيد… عs
مراك eاخلدمات الصحية .وفيما يQتي العيادات املتنقلة التي يقترÕ
أن تشتمل عليNا القافلة:
 ºعياد… ا_سنان .
 ºعياد… العيون.
 ºعياد… ا_ن / nا_–ن  /احلنجر….
 ºعياد… العEا / Âا_عصاب.
 ºعياد… ا'را�ة والعمليات الصGر. È
 ºعياد… البا�نية.
 ºعياد… معا'ة اإل�الع ع sالتد�.5
 ºعياد… ا_�عة املقطعية.
 ºعياد… أ�عة إكس.
كما تشتمل القافلة عل vالعديد م sالتجNيeات املساند…¨ ومنNا علv
سبيل املثا:‰
 ºو�دات للتسجيل والHح hالطبي.
 ºو�دات م�برية لHح hالد.Â
 ºيدلية لصر· ا_دوية وتوفير التطعيمات الصحية ا_ساسية.
 ºو�دات للتوعية واإلر�اد الصحي واالجتماعي.
 ºغر· استرا�ة للHري oالطبي و_عضاء القافلة.
وم sا'دير اإل�ار… إل vإمكانية أن تتول vإدار… هcا املشروع إ�دÈ
ا'Nات الرسمية املعنية¨ بالتعاون مع املؤسسات الصحية احمللية
في القر Èأو ا_ريا·¨ وبرعاية ودعم م sالعديد م sمؤسسات
القطاع اخلاص¨ وال سيما العاملة منNا في املجا ‰الطبي؛ مثل
املستشHيات¨ و�ركات التجNيeات الطبية¨ و�ركات ا_دوية¨
باإل{افة إل vاملتطوع 5م sا_�باء والHني.5
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4

برنامج التQم5
الصحي ا)يرÍ

يNد· هcا البرنامج إل vتGطية نHقات التQم 5الطبي الشامل
وا'zeي لúفراد وا_سر احملتاجة¨ وفيما يQتي أبرز أ�كا ‰التQم5
الطبي املقتر:Õ
 ºتقد� .دمات التQم 5الطبي لتGطية العال ÃالنHسي للمدمن.5
 ºتقد .و�ا ozالتQم 5الطبية برسو Âم�Hضة القيمة.
 ºتقد .و�ا ozالتQم 5الطبية اخلاة باملر{ vالcي sال تنطبo
عليم ا�ترا�ات �ركات التQم ¨5مثل املتعايش 5مع بعi
ا_مراض اخلطير…¨ كاإليدز وغير.Á
 ºتقد .و�ا ozالتQم 5الطبي لúسر وا_فراد¨ كا_رامل وا_يتاÂ
وكبار الس sواحملتاج 5م sاملتقاعدي.s

5

برنامج الFيادا
ا)يرية

يNد· هcا البرامج إل vتقد .اخلدمات الصحية مجانا Îللمحتاج¨5
باإل{افة إل vالتعاون مع كافة ا'Nات الطبية املت�صصة ب�Sالة
احلاالت املر{ية .وفيما يQتي أبرز البرامج الHرعية املساند…:
 ºتQسيس العيادات اخليرية¨ وال سيما في ا_�ياء أو املنا� oالتي
ال تتوافر لديNا العناية الطبية املتكاملة.
 ºتنسي oاخلدمات الطبية مع املستشHيات واملراك eالطبية الراغبة
في دعم البرنامج ببع iا_�باء وامل�تص.5
 ºالتوال مع كافة املتطوع 5م sا_�باء وامل�تص 5لدعم البرنامج
�س Vاإلمكانيات الcاتية.
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الفصل الثاني
برامج ا)bما االجتماعية
وn
البرامج

تNد· هcا البرامج إل vتقد .الرعاية االجتماعية للمتقاعدي sوكبار
الس sوا_رامل وا_يتا Âوأفراد ا_سر احملتاجة وا_�دا Àواملسجون¨5
وتQهيلNم و�مايتNم م sاالنحرافات االجتماعية والسلوكية¨ وتQهيل
البيئة ا_سرية واحمللية لتتالء Âمع �بيعة –وي اال�تياجات اخلاة.
º

√بر“
√�bا· البرامج

º
º
º
º

º

املستفيbوÊ

º
º
º

º

√بر“
مؤ�را األدا¡

º
º
º

º
º
º

�ر�ا¡ الFمل

º
º
º
º
º
º

∑¥

رعاية كبار الس sواملتقاعدي.s
رعاية ا_رامل وا_يتا.Â
دعم املر{.v
دعم –وي اال�تياجات اخلاة.
رعاية وتQهيل ا_�دا Àواملسجون 5وأسرهم.
املتقاعدون.
ا_رامل.
أفراد ا_سر احملتاجة.
–وو اال�تياجات اخلاة.

º
º
º
º

كبار الس.s
ا_يتا.Â
ا_�دا Àواملسجونون.
الشركة  /املنش– …QاتNا.

نسبة كبار الس sواملتقاعدي - s2 sتقد .الرعاية لNم.
نسبة ا_يتا Âوا_رامل  X9 s2رعايتNم وتQهيلNم.
نسبة ا_�دا Àواملسجون 5الcي X9 sرعايتNم وتQهيلNم.
عدد ا_سر احملتاجة التي  X9مساعدتNا وتQهيلNا.
وزار… الشؤون االجتماعية.
ا'معيات اخليرية.
جمعيات الرعاية االجتماعية.
مراك eتQهيل ا_�دا.À
دور ا_يتا.Â
دور رعاية كبار الس.s
جمعيات رعاية وتQهيل املتقاعدي.s
مراك eالتQهيل والتدري.V
مراك eومعاهد التدري VاملNني واحلرفي.
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Â

البرامج املقتر�ة

و nم�تصر للبرامج

1

برامج
رعاية
املتقاعbيs
و�بار السs

تNد· ه Ácالبرامج إل vتقد .الرعاية االجتماعية للمتقاعدي sوكبار
الس ¨sوتوفير البيئة االجتماعية التي تشجعNم¨ وتوفير فرص عمل
بسيطة للقادر منNم كنوع م sاملشاركة في املجتمع .وم sأبرز مجاالتNا
اآلتي:
 ºإنشاء Ì
نواد لكبار الس.s
 ºإنشاء مدار” محو ا_مية لكبار الس.s
 ºتQهيل وتو�ي nكبار الس sفي و�ا nzجzeية مناسبة.
 ºبرنامج تو�ي nاملتقاعدي.s

2

برنامج
رعاية األرامل
واأليتاÂ

3

برنامج
دع rاملر{v

يNد· هcا البرنامج إل vاإلسNا Âفي تقد .الرعاية وتQهيل ا_رامل
وأفراد ا_سر احملتاجة¨ و�مايتNم م sاالنحرافات االجتماعية والسلوكية¨
م� sال ‰تبن=ي عدد سنوي مستNد· منNم¨ وتقد .الدعم املادي واملNني
بGرض دمجNم في املجتمع .وم sأبرز مجاالتNا اآلتي:
º
º
º
º
º
º
º
º

4

برنامج التوعية االجتماعية لرعاية ا_يتا.Â
دعم نادي oتعليم ا_�Hا ‰ا_يتا.Â
برنامج توفير احلقيبة املدرسية للطHل اليتيم.
برنامج توفير كسو… الشتاء.
برنامج مكاف …Qا_يتا ÂاملتHو�.5
برنامج تقد .هدايا لH�úا ‰ا_يتا Âفي العيد.
برنامج لتدري Vا_يتا Âعل vاحلر·.
برنامج الرعاية النHسية لúيتا.Â

يNد· هcا البرنامج إل vتقد .كافة اال�تياجات املادية املرتبطة بتلقي
اخلدمات العالجية للمحتاج 5م sاملر{ ¨vوفيما يQتي أبرزها:
 ºبرنامج %مل تcاكر سHر املر{.v
 ºبرنامج رعاية أسر املر{ vماديا.Î
 ºبرنامج لتوفير ا_ج …eNالطبية التي يحتا ÃلNا املر{ vفي منازلNم.
 ºبرنامج %مل نHقات العال Ãفي اخلار.Ã

برنامج
يNد· هcا البرنامج إل vاإلسNا Âفي رعاية ا_�دا ¨ÀوتQهيلNم و�مايتNم
رعاية وت�Qيل
م sاالنحرافات االجتماعية والسلوكية وإعاد… دمجNم في املجتمع¨ و–لك
األ�bا Àواملسجuن 5م� sال ‰اإلسNا Âفي دعم برامج الرعاية االجتماعية¨ والنHسية¨
والتعليمية¨ والصحية¨ واملNنية لNم.
و√�ر�r
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5

برنامج
دع– rوÍ
اال�تياجا
ا)اة

6

برنامج
�uبuنا الشرا¡
املجانية

يNد· هcا البرنامج إل vتQهيل البيئة ا_سرية واحمللية لتتالء Âمع �بيعة
–وي االجتياجات اخلاة¨ والعمل عل vإدماجNم في املجتمع .وتعeيe
�دراتNم¨ وتشجيع مساهماتNم¨ وفيما يQتي أبرز البرامج الHرعية:
 ºدعم إعاد… تQهيل املراف oالعامة لتسNيل االستHاد… منNا لcوي
اال�تياجات اخلاة.
 ºالتوعية اخلاة بQسر –وي اال�تياجات اخلاة.
 ºدمج –وي اال�تياجات اخلاة في املجتمع.
 ºإبراز الش�صيات الناجحة م– sوي اال�تياجات اخلاة.
 ºتQهيل –وي اال�تياجات اخلاة وتدريبNم وتو�يNHم.
 ºدعم املعارض التي تبرز أعما– ‰وي اال�تياجات اخلاة وإنتاجاتNم
املادية والHكرية.
يNد· هcا البرنامج إل vتقد .الدعم املادي واال�تياجات اخلاة
لكافة ا_سر احملتاجة التي ليس لNا م sيعولNا م sا_رامل¨ وا_يتا¨Â
و–وي املسجون ¨5م� sال ‰تلبية م�تل nمتطلباتNم بالوساzل الكر1ة¨
التي NEH%م م– sلة السؤا ¨‰ودمجNم مع بقية أفراد املجتمع عبر
إدار… وانتقاء ا�تياجاتNم م sا_سوا‚ واحملالت التجارية .وال يقتصر
هcا البرنامج عل� vر Õكوبونات �راء مجانية للمنتجات الcGاzية¨ بل
يتعداها إل vمجاالت متنوعة تشمل كوبونات املالبس¨ وا_دوات املدرسية¨
والبرامج التدريبية¨ وا_لعاب الترفيNية¨ وتcاكر السHر ...إل .aمع {رور…
اإل�ار… إل� vاجة هcا البرنامج إل vالعديد م sالبرامج التحضيرية التي
تسNم في تنسي oا'Nود¨ وH%ي eالشركات عل vالدعم¨ ولعل م sأبرزها
اآلتي:
 ºبناء وتطوير �اعد… معلومات تتضم� sواzم ا_سر احملتاجة¨ بالتنسيo
مع كافة ا'Nات الرسمية واخليرية امل�تصة.
 ºتطوير البرمجيات اخلاة بترمي eمجاالت الدعم¨ وإدار… أرد…
ا_سر م sكافة املستلeمات.
 ºوجود أج …eNنقا◊ البيع اخلاة بحسم �يمة املشتريات لد Èكافة
مناف cالبيع الداعمة للمشروع.
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فNر” البرامج
الباب ا_و :‰برام Zمكا ÊالFمq

برامج
املنتجات والعمليات

 .1برنامج املنتجات اآلمنة

15

 .2برنامج احلوكمة

15

 .3برنامج ا'ود… والتمي eاإلداري

15

 .4برنامج الثقافة املؤسسية

16

 .5برنامج تعeي eاملسؤولية ()ACCOUNTABILTY-AA1000

16

 .6برنامج ()SA8000

16

 .7برنامج ا_يeو ®©ISO 14000

17

 .1برنامج الصندو‚ التعاوني لالد�ار

19

 .2برنامج تQسيس جمعية تعاونية ملو�Hي الشركة

19

 .3برنامج تقد .تسNيالت وت�Hيضات عل vمنتجات و�دمات الشركة /
برامج
املوارد البشرية

املنش …Qملو�HيNا

19

برامج
التثقي nوالترفيt

 .4برامج دعم �درات أبناء املو� 5Hاملوهوب5

20

 .5برنامج العمل التطوعي لد Èاملو�5H

20

 .6تكر .أحاب الو�ا– nzوي الد�ل البسيj

20

 .7برنامج دعم أبناء املو� 5Hاملتوف5

21

 .8برنامج دعم البيئة ا_سرية للمو�5H

21

 .1برنامج املوسم الريا{ي

23

 .2برنامج املسابقات الثقافية واملNنية

23

 .3برنامج الترفي tا_سري للمو�5H

23

 .4برنامج 2ارسة الريا{ة دا�ل املكاتV

24
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الباب الثا� :wتنمية املشاري lالGBير…

برامج
دعم املشاريع الصGير…
برامج ا�تصاديات
املسؤولية االجتماعية

∏∑

 .1برنامج ت�صي hجeء م sاملنتجات  /اخلدمات لدعم املسؤولية االجتماعية

27

 .2برنامج نادي oدعم املشاريع متناهية الصGر

27

 .3برنامج ندو‚ دعم املشاريع الصGير…

27

 .4برنامج دعم الشراء احمللي

27

 .5برنامج التجار… املجتمعية

27

 .6برنامج تQهيل ودعم أحاب امل sNاحلر…

28

 .1ندو‚ املسؤولية االجتماعية عل vمستو Èالقطاع اخلاص

30

 .2ندو‚ برامج املسؤولية االجتماعية (عل vمستو Èالقطاعات اإلنتاجية  /اخلدمية)

30

 .3ندو‚ برامج املسؤولية االجتماعية (عل vمستو Èالشركة)

30

 .4ندو‚ برامج �ماية البيئة

31
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الباب الثالث :برام Zاملشروعات الGBير…
برامج إنشاء املصانع آلغراض
املسؤولية االجتماعية
برامج املشاريع اخلدمية
برامج مشاريع
النقل والتوزيع

 .1برنامج تطوير مجمع للصناعات اخلHيHة في املدن وا_ريا· الصGير…

35

 .2برنامج ناعة املنتجات الوسيطة

35

 .3برنامج إعاد… تدوير امل�لHات

35

 .4برنامج إعاد… تQهيل التجNيeات

35

 .1برنامج تسوي oاملنتجات

37

 .2برنامج وكاالت الدعاية واإلعالن

37

 .3برنامج إنشاء مراك eاستشارات إدارية ومالية وتقنية

37

 .4برنامج دعم العمل ع sبÚ Ôعد

38

 .5برنامج دعم املطاب aاخلاة

39

 .6برنامج سا�ات ا_كشا„ في ا_ماك sالسيا�ية

39

 .1برنامج نقل املواد اخلا Âم sاملصانع وإليNا

41

 .2برنامج املنتجات –¢ات التوزيع اخليري ¢م sاملصانع إل vالقر Èوا_ريا·

41

 .3برنامج ¢تاكسي ¢لcوي اال�تياجات اخلاة وكبار السs

42
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الباب الراب : lالبرام ZالتFليمية والتQهيلية والتدريبية والب�ثية

برامج رعاية املوهوب¨5
وامل�ترع ¨5ورواد ا_عما‰
البرامج التدريبية
والتQهيلية والبحثية

∞∏

 .1برنامج تنEيم الeيارات

45

 .2مراك eتنمية املNارات العلمية للطالب

45

 .3برنامج نادي للموهوب 5وامل�ترع5

45

 .4برنامج تعليم املسؤولية االجتماعية

45

 .5برنامج إلنشاء ودعم مراك eالعلو Âوالتقنية

46

 .6برامج دعم �باب رواد ا_عما‰

46

 .7برنامج دعم املن` الدراسية واالبتعاÀ

46

 .1برنامج املن` الدراسية املنتNية بالتو�يn

48

 .2برنامج التدري VاملNني للنا�ئ5

48

 .3برنامج التطوير الcاتي للنشT

48

 .4برنامج ا_كاد1ية الدا�لية

48

 .5برنامج مراك eالبحو Àوالتطوير للقطاعات اإلنتاجية
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 .6برنامج دعم النما– Ãا_ولية للم�ترع5
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الباب اخلامس  :برام Zالبي�ة وتنمية املجتم lا;لw

برامج البيئة
برامج تنمية
املجتمع احمللي

 .1برنامج مكافحة التصحر

53

 .2برنامج دعم مشاريع الطا�ة املتجدد…

53

 .3برنامج تسNيل &ميع امل�لHات

53

 .4برنامج تقليل استNال„ الطا�ة وامليا Áفي موا�ع العمل

53

 .5برنامج استصال Õا_را{ي الeراعية

54

 .6برنامج تقليل االنباعثات الضار… أو التعرض لNا

54

 .7برنامج زياد… املسا�ات اخلضراء

55

 .8برنامج اإلسNا Âفي دعم أعما ‰النEافة

55

 .9برنامج تقييم ا_�ر البيئي للمشاريع التنموية أو القابلة للتوسع

55

 .1برنامج دعم ا'معيات اخليرية ومؤسسات املجتمع املدني
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 .2برنامج تنمية بيئات محلية /و–جية
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الباب السادس  :البرام ZالثIافية واإلعالمية
برامج
املكتبات العامة
البرامج
الثقافية واحلضارية
البرامج
اإلعالمية
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 .1برنامج دعم إنشاء املكتبات العامة

61

 .2برنامج املكتبات املت�صصة

61

 .3برنامج املكتبات املصGر…

61

 .1برنامج إنشاء املراك eاحلضارية والثقافية

63

 .2برنامج %س 5الصور… الcهنية الثقافية للمنتجات/اخلدمات

63

 .3برنامج %س 5الصور… الcهنية الثقافية للشركة

64

 .1دعم البرامج التوعوية ورعايتNا

66

 .2دعم البرامج الو�اzقية الNادفة ورعايتNا

67

 .3دعم برامج الوا�ع والبرامج ا'ماهيرية ورعايتNا
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الباب الساب : lالبرام Zال�Bية واالجتماعية

برامج
اخلدمات الصحية
برامج
اخلدمات االجتماعية

 .1برامج التوعية الصحية

71

 .2برنامج الو� nالصحي

71

 .3برنامج �افلة العيادات املتنقلة

72

 .4برنامج التQم 5الصحي اخليري

73

 .5برنامج العيادات اخليرية

74

 .1برنامج رعاية املتقاعدي sوكبار السs

75

 .2برنامج رعاية ا_رامل وا_يتاÂ

75

 .3برنامج دعم املر{v
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 .4برنامج رعاية وتQهيل ا_�دا Àواملسجون 5وأسرهم

75

 .5برنامج دعم –وي اال�تياجات اخلاة

76

 .6برنامج كوبونات الشراء املجانية
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