


أول جمعية سعودية متخصصة بالمسؤولية المجتمعية 
مرخصة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. 
وحظت بالرئاسة الفخرية من صاحبة السمو الملكي األميرة 

حفظها هللا 



الرؤية 

تــمكين الـمسؤولـية االجـتماعـية فـي 
الـقطاعـات الـثالثـة لــتحقيق االسـتدامـة. 



األهداف

تجسير العالقات بين 
القطاعات الثالث 

بناء أدوات للمسؤولية 
االجتماعية. 

تأهيل و تنمية موارد بشرية 
متخصصة. 

إيجاد نماذج قيادية في 
المسؤولية االجتماعية في 

القطاعات الثالثة.

تأصيل مفهوم 
المسؤولية المجتمعية 

تعزيز الوعي بالمسؤولية 
االجتماعية. 

المساهمة في صياغة 
المفهوم الوطني.

تأييد ومؤازرة قضايا 
المسؤولية المجتمعية 

المساهمة في بناء 
السياسات الداعمة لتمكين 

المسؤولية االجتماعية. 

استثمار اإلعالم لخدمة 
المسؤولية االجتماعية.



القيم

الشفافيةالحوكمة

الشراكةالتمكين

التكامل



المجاالت

الدراسات  
واألبحاث

التأهيل  
والتدريب

القياس  
والتقويم

التوعية  
والتثقيف

اإلرشاد  
واالستشارات
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ندوة المسؤولية المجتمعية ومستهدفات رؤية 2030

مفهوم المسؤولية المجتمعية. 

دور القطاعات الثالثة تجاه المسؤولية المجتمعية. 

التطلعات والطموح لتحقيق هدف الرؤية. 

أثر تحقق المسؤولية المجتمعية على المجتمع.

محاور 
الندوة
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ملتقى السعودي  
للمسؤولية المجتمعية 

دشـــــن مـــــعالـــــي وزيـــــر الـــــعمل والـــــتنمية اإلجـــــتماعـــــية 
الـمهندس أحـمد الــراجـحي الجـمعية كـأول جـمعية أهـلية 

متخصصة بالمسؤولية المجتمعية
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ديوانية  
المسؤولية المجتمعية 

بــرنــامــج حــواري يهــدف الــى دعــم االســتراتــجية الــوطــنية 
واستثمار اإلعالم في المسؤولية المجتمعية
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اللقاء األول مفهوم المسوولية المجتمعية   اللقاءات

اللقاء الثاني المسؤولية المجتمعية ودور القطاع الخاص  

اللقاء الثالث االعالم ودوره في تعزيز المسوولية المجتمعية   

اللقاء الرابع الثقافة ودورها في تعزيز المسؤولية االجتماعية  

اللقاء الخامس السياحة ودورها في تعزيز المسؤولية المجتمعية  

اللقاء السادس التعليم ودوره في تعزيز المسوولية المجتمعية 
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لقاء التعريفي  
لمعرض المسؤولية المجتمعية 

مـؤتـمر مـتخصص فـي كـافـة الـمؤسـسات والـقطاعـات الـدولـية إلبــراز 
الـدورالـرئيسـي لـها فـي أعـمال الـمسؤولـية الـمجتمعية وسـوف تـوجـهه 
الـدعـوة لـكافـة الـقطاعـات بـالـتعاون مـع الـغرف الـتجاريـة بـدول مجـلس 
الـــتعاون الخـــليجي والـــدول الـــعربـــية وســـوف يـــتم تـــكريـــم الشـــركـــات 

والجهات التي حققت المعايير الرئيسية للمسؤولية المجتمعية. 
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األهداف 
غـرس مـفهوم الـمسؤولـية الـمجتمعية فـي صـلب مـفاهـيم عـملية الـتنمية •

المستدامة 

تحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية المجتمعية •

إتـاحـة الـفرصـة لـلباحـثين والـمفّكريـن الـذيـن يهـتمون بـمسائـل الـمسؤولـية •
المجتمعية 

نشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية المجتمعية •

رصد تجارب  المسؤولية المجتمعية  العربية والدولية •

تعزيز التوجهات المستقبلية الدولية واإلقليمية للمسؤولية المجتمعية •

تأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية•
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انشاء أكاديمية تدريب افتراضي 
بـالـتعاون مـع الـجهات الـتعليمية الـمختصة وبـإعـتماد مـن الـمؤسـسة 
الــعامــة لــلتدريــب الــتقني والــفني تــم إنــشاء أكــاديــمية تــدريــب وتــعليم 

افتراضي.

دليل المسؤولية المجتمعية 
الـمشاركـة مـع وزارة الـموارد البشــريـة والـتنمية الـمجتمعية فـي إصـدار 

دليل للمسؤولية المجتمعية ليكون مرجعًا للقطاعات الثالث.
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المشاركة في اعداد  
استراتيجية المسؤولية  

االجتماعية للشركات 

يــة والــتنمية الــمجتمعية فــي إعــداد  الــمشاركــة مــع وزارة الــموارد البشـــر
وإصدار استراتيجية للمسؤولية المجتمعية.

ĚƸƸƸƸƸƸƸżŤŴČĹũŤē�ĚƸƸƸƸƸƸƸżĥĜēĴĝĸē
ěĔŠĴƸƸƸƸƸƸƸƸƸƸƸĽťŤ�ĚżŐĔƸƸƸƸƸƸƸũĝĤǘē

 ŽŘ 
ĚŻįŵƸƸőĹŤē�ĚżĖĴőŤē�ĚšƸťũũŤē

19911HSRD.gov.sa
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جائزة التميز للممارسات 
في المسؤولية االجتماعية 2021 

حـصلت الجـمعية الـسعوديـة لـلمسؤولـية االجـتماعـية عـلى جـائـزة الـتميز 
 "IEF " الـذهـبي مـع الـوشـاح األحـمر األرجـوانـي مـن مـؤسـسة الـتميز الـدولـية
يــكية ٢٠٢١ فــي مــجال أفــضل  فــي واليــة فــلوردا - الــواليــات المتحــدة االمــر
الـممارسـات فـي الـمسؤولـية االجـتماعـية وذلـك عـن مـبادرة مـعكم أيـنما 

كنتم التي نفذتها الجمعية خالل فترة جائحة كورونا.
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إقامة دورات تدريبية  
أطـــلقت الجـــمعية دورات تـــدريـــبية تهـــدف إلـــى تـــدريـــب المهـــتمين 
بـالـمسؤولـية الـمجتمعية والـمهنين والـقادة والــرؤسـاء الـتنفيذيـن 

وموظفو االتصال المؤسسي والعالقات العامة.  
يتضمن البرنامج:  

 محاضرات يومية  •
 ورش عمل •

يحصل المتدرب على شهادات معتمدة من: 
 المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني •
 مؤسسة اعتماد المسؤولية المجتمعية البريطانية  •
 معهد التنظيم اإلداري البريطاني  •
 جامعة بكنجهامشير •

 أبحاث وتقارير  •
 ملخصات باللغتين العربية واالنجليزية•
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مبادرة رواد العمل االجتماعي اإلعالمية  
مـبادرة يـتم اطـالقـها بـالـتزامـن مـع احـتفاالت الـيوم الـوطـني الـسعودي 91، فـي 
وقــت اســتثنائــي مــر بــه الــعالــم بــجائــحة كــورونــا الــتي حــصدت الــماليــين مــن 
االرواح واالصـابـات وتسـببت فـي أحـد أكـبر الـكوارث الـعالـمية صـحيا واقـتصاديـا 
وكــانــت مــملكتنا وشــعبها وجــميع قــطاعــاتــها فــي كــفة واحــدة لــلتصدي لــها 
وســنعمل فــي هــذه الــمبادرة البـــراز دور الــقطاعــات الــمختلفة و الشــركــات 
الداعمة التي ساندت الوطن وكانت درعا حصينا ضد مايتهدده من مخاطر 

يـادة الـمجتمعية و روح الـمبادرة الـوطـنية فـي  عـبر رصـد هـذه الـجهود و ابـراز الـر
ظــل  مســتهدفــات رؤيــة 2030 الــتي تــعزز مــشاركــة الــقطاعــات الــمختلفة 
وتـــحقيق جـــانـــب مـــن أحـــد مســـتهدفـــات الــــرؤيـــة (وطـــن طـــموح،مـــواطـــُنه 

مسؤول).

01
02

03
04

05

06
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مبادرة رعاية أبناء أبطال الصحة  
إحـدى مـبادرات جـمعية الـمسؤولـية الـمجتمعية فـي الـيوم الـعالـمي لـلصحة لـرعـايـة أبـناء أبـطال الـصحة وتهـدف إلـى الـمساهـمة 
بـفاعـلية فـي تـحقيق حـياة كـريـمة لـذوي أبـطال الـصحة الـذيـن قـدمـوا أرواحـهم وهـم يـؤدون رسـالـتهم الـطبية فـي مـحاربـتهم لـوبـاء 

كوفيد 19 . وهذه المبادرة تعمل مع كل شركاء المسؤولية المجتمعية لتكون نموذجًا يحتذى به للتكافل االجتماعي.
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برنامج تدريبي لألندية الرياضية (إدارات المسؤولية المجتمعية) 
تهـدف إلـى ادارة الـمسؤولـية الـمجتمعية فـي الـمجال الــريـاضـي، وإكـساب الـمشارك أهـم الـمعارف الـمرتـبطة بـالـمسؤولـية 

االجتماعية والتي تؤهله لتطبيقها في المجال الرياضي، بالتعاون مع وزارة الرياضة ومعهد إعداد القادة.

محاور البرنامج 

تكوين الهوية الرياضية في المسؤولية االجتماعية  

مواصفات مدير المسؤولية االجتماعية الناجح  

التدريب العملي على بناء البرامج وقياس االثر 

 تحويل المسؤولية االجتماعية من التكلفة الى الربحية



برامج ومبادرات عام 2021

شركاء النجاح
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اللقاءات اإلعالمية
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دبلوم المسؤولية المجتمعية

إعداد دبلوما مختصة في المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات وجامعات دولية مختصة بمجال المسؤولية المجتمعية.  1

جائزة الرياض للمسؤولية المجتمعية

جــائــزة وطــنية ســنويــة تــمنحها جــمعية الــمسؤولــية الــمجتمعية ألفــضل الــمبادرات والــمشاريــع الــتنمويــة الــمجتمعية الــمقدمــة مــن 
الــقطاعــات الــمختلفة الــحكومــية والــخاصــة والــخيريــة لــإلســهام فــي تــحقيق قــفزةنــوعــية فــي مــجال  مخــرجــات الــمسؤولــية الــمجتمعية 

الوطنية

2

معرض المسؤولية المجتمعية

يهـدف إلـى إبـراز الـدورالـرئيسـي ألعـمال الـمسؤولـية الـمجتمعية وسـوف تـوجـهه الـدعـوة لـكافـة الـقطاعـات بـالـتعاون مـع الـغرف الـتجاريـة 
بـدول مجـلس الـتعاون الخـليجي والـدول الـعربـية وسـوف يـتم تـكريـم الشـركـات والـجهات الـتي حـققت الـمعايـير الـرئيسـية لـلمسؤولـية 

المجتمعية.

3
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الموتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية

مــؤتــمر مــتخصص فــي كــافــة الــمؤســسات والــقطاعــات الــدولــية إلبــراز الــدورالــرئيســي لــها فــي أعــمال الــمسؤولــية الــمجتمعية وســوف 
تـوجـهه الـدعـوة لـكافـة الـقطاعـات بـالـتعاون مـع الـغرف الـتجاريـة بـدول مجـلس الـتعاون الخـليجي والـدول الـعربـية وسـوف يـتم تـكريـم 

الشركات والجهات التي حققت المعايير الرئيسية للمسؤولية المجتمعية. 

4

أسبوع المسؤولية المجتمعية للجامعات

إطالق أسبوع الجامعات للمسؤولية المجتمعية وذلك بهدف غرس مفهوم المسؤولية المجتمعية عند قادة المستقبل.  5

برنامج إعداد قادة المسؤولية المجتمعية

إعداد برنامج مختص في المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات وجامعات دولية مختصة بمجال المسؤولية المجتمعية.  6
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بودكاست المسؤولية المجتمعية

إطالق بودكاست للمهتمين والعاملين في مجال المسؤولية المجتمعية لتبادل الخبرات والمعرفة.  7

تطوير اداء في المسؤولية المجتمعية 
للقطاع غير الربحي

تسريع نمو القطاع غير الربحي وتعظيم أثره االجتماعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وفق أهداف رؤية المملكة. 8

انشاء  وحدات مسؤولية مجتمعية  
في الشركات

بــناء وحــدات الــمسؤولــية الــمجتمعية بــحيث تــكون الــمنظمة لــها الــكفاءة فــي تــصميم حــزمــة مــن الــبرامــج  واألنشــطة فــي مــجال 
الـمسؤولـية الـمجتمعية خـصيصًا لـتحقيق األثـر اإليـجابـي لـلمنظمة فـي مـجتمعها والـمساهـمة فـي  تســريـع نـمو الـقطاع غـير الــربـحي 

وتعظيم أثره االجتماعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وفق أهداف رؤية المملكة  

9
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المشاركة مع وزارة الموارد 
 في منصة المبادرات

المشاركة مع وزارة الموارد البشرية في تفعيل منصة المبادرات لتوحيد الجهود ووجود مرجع للعاملين في المسؤولية المجتمعية. 10

المشاركة مع وزارة الموارد في مؤشر 
المسؤولية االجتماعية للشركات

إطالق مؤشرات تخص مكاتب وإدارات المسؤولية المجتمعية في الشركات والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي.  11

مبادرة أبناء شهداء ابطال الصحة

مـبادرة لـرعـايـة أبـناء أبـطال الـصحة وتهـدف إلـى الـمساهـمة بـفاعـلية فـي تـحقيق حـياة كـريـمة لـذوي أبـطال الـصحة الـذيـن قـدمـوا أرواحـهم 
وهـم يـؤدون رسـالـتهم الـطبية فـي مـحاربـتهم لـوبـاء كـوفـيد 19 . وهـذه الـمبادرة تـعمل مـع كـل شـركـاء الـمسؤولـية الـمجتمعية لـتكون 

نموذجًا يحتذى به للتكافل االجتماعي.

12
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اعداد وثيقة منهج للمسؤولية 
المجتمعية للتعليم العام

الـمشاركـة مـع وزارة الـتعليم لـعمل مـنهج خـاص بـالـمسؤولـية الـمجتمعية يـدرس لـلطالب والـطالـبات فـي الـصفوف الـدراسـية لتنشـئة 
جيل واعي ومثقف بمفهوم المسؤولية المجتمعية.
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برنامج فنجان قهوة

تـسجيل مـقاطـع فـيديـو لـشخصيات مـؤثـرة للحـديـث عـن الـمسؤولـية الـمجتمعية حسـب اخـتصاصـهم ومـجالـهم بـتناول فـيها قـصة نـجاح 
أو مشاركة بخبراته.
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