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1 الرئاجئ الفثرغئ

حرشئ الةمسغئ بالرئاجئ الفثرغئ
لخاتئئ السمع المطضغ 

وتزغئ باعااماعا ورساغاعا...
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المقدمـة

ــة الســعودية فــي ظــل حكومــة  تعيــش المملكــة العربي  
ــز –  ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي خ
ــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي  يحفظــه اهلل – وول
األميــر محمــد بــن ســلمان – يحفظــه اهلل – وفــق رؤيــة تقــود 
ــاء  ــدول حضــارًة ومعرفــًة لبن المملكــة لتكــون فــي مقدمــة ال
وطــن طمــوح مواطنــه مســؤول يتحمــل المســؤولية فــي 

ــا.  ــق رؤيته ــي تحقي ــاهم ف ــه ويس مجتمع

مفهــوم  تأصيــل  تبنــي  فــي  الجمعيــة  دور  ويأتــي   
المســؤولية المجتمعيــة ومــؤازرة قضاياهــا منعكســًا علــى 
الربحيــة. وغيــر  والخاصــة  الحكوميــة  الثــاث  القطاعــات 
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التأسيس
2019/5/2 م

1440/8/27 هـ
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المةاقت اقجاراتغةغئ
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  الثراجات وافبتاث

          الصغاس والاصعغط

           ا�رحاد واقجاحارات

             الاعسغئ والابصغش

       الاأعغض والاثرغـإ



5 التعضمئ .. الامضغظ .. 
الاضاطض .. الحراضئ .. 

الحفاشغئ..

السقصات بغظ الصطاسات البقبئ
تةسغر

طفععم المسآولغئ المةامسغئ
تأخغض

وطآازرة صداغا المسآولغئ المةامسغئ
تأغغث 

• بظاء أدوات لطمسآولغئ المةامسغئ.
• تأعغض و تظمغئ طعارد بحرغئ طاثخخئ.

• إغةاد ظماذج صغادغئ شغ المسآولغئ المةامسغئ
   شغ الصطاسات البقبئ.

• تسجغج العسغ بالمسآولغئ المةامسغئ.
• المساعمئ شغ خغاغئ المفععم العذظغ.

• المساعمئ شغ بظاء السغاجات الثاسمئ 
    لامضغظ المسآولغئ المةامسغئ.

• اجابمار ا�سقم لثثطئ المسآولغئ المةامسغئ.

تمضغظ المسآولغئ
المةامسغئ شغ الصطاسات
البقبئ لاتصغص اقجاثاطئ.

الصغط الرؤغئ

افعثاف
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المؤسسون

أ. سعود بن حسين السبيعي

أ. متعب عبدالعزيز الشريدة

د. ابتسام محمد العليان

د. نجاح مقبل القرعاوي

أ. محمد إبراهيم الهويشل

أ. لجين عبدالرحمن العبيد

د. عامر محمد الحسيني

د. أحمد عوضه الزهراني

د. إلهام منصور الدخيل
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أ. منال السعيدان

أ. فهد الخلفان

د. خالد الذيابي

أ. ماجد العتيبي

أ. إبراهيم العطاس

أ. نوره الكعيد

أ. 

أ. أحمد السعيدانأ. مشاري الجويره

أ. مي السعدون
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أعضاء مجلس اإلدارة

 أ. سعود بن حسين السبيعي
رئيس مجلس اإلدارة

 د. نجاح القرعاوي
عضو

 أ. محمد الهويشل
عضو

 د. عامر الحسيني
عضو

 أ. متعب الشريدة
عضو

 د. ابتسام العليان
عضو

 أ. لجين العبيد
عضو

 د. أحمد الزهراني
عضو

 د. إلهام الدخيل
عضو
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 جائزة 

التميز الدولية

حصلــت الجمعيــة الســعودية للمســؤولية   
 )IEF( التميــز  جائــزة  علــى  االجتماعيــة 
الذهبــي مــع الوشــاح األحمــر األرجوانــي 
ــة  ــة فــي والي ــز الدولي مــن مؤسســة التمي
االمريكيــة  المتحــدة  الواليــات   - فلــوردا 
ــي  ــات ف ــل الممارس ــال أفض ــي مج 2021 ف
ــادرة  ــن مب ــك ع ــة وذل المســؤولية االجتماعي
معكــم أينمــا كنتــم التــي نفذتهــا الجمعيــة 

خــال فتــرة جائحــة كورونــا.



10

المبادرات والبرامج

دبلوم المسؤولية المجتمعية  .1

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

جائزة األميرة حصة للمسؤولية المجتمعية  .2

جائزة وطنية سنوية تمنحها جمعية المسؤولية   
التنموية  والمشاريع  المبادرات  ألفضل  المجتمعية 
المختلفة  القطاعات  من  المقدمة  المجتمعية 
الحكومية والخاصة والخيرية لإلسهام في تحقيق 
المسؤولية  مخرجات  مجال  في  نوعية  قفزة 

المجتمعية الوطنية
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............... جائجة افطغرة تخـئ بظئ جطمان بظ سئثا
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معرض المسؤولية المجتمعية  .3

يهدف إلى إبراز الدور الرئيسي ألعمال المسؤولية المجتمعية وسوف توجهه   
الدعوة لكافة القطاعات بالتعاون مع الغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي 
والدول العربية وسوف يتم تكريم الشركات والجهات التي حققت المعايير الرئيسية 

للمسؤولية المجتمعية

انشاء وحدات مسؤولية مجتمعية في الشركات  .4

بناء وحدات المسؤولية المجتمعية بحيث تكون المنظمة لها الكفاءة في تصميم   
حزمة من البرامج واألنشطة في مجال المسؤولية المجتمعية خصيصًا لتحقيق األثر  اإليجابي 
أثره  وتعظيم  الربحي  غير  القطاع  نمو  تسريع  في  والمساهمة  مجتمعها  في  للمنظمة 

االجتماعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وفق أهداف رؤية المملكة.

أسبوع المسؤولية المجتمعية للجامعات  .5

مفهوم  غرس  بهدف  وذلك  المجتمعية  للمسؤولية  الجامعات  أسبوع  إطاق   
المسؤولية المجتمعية عند قادة المستقبل.
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برنامج إعداد قادة المسؤولية المجتمعية  .6

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

بودكاست المسؤولية المجتمعية  .7

لتبادل  المجتمعية  المسؤولية  مجال  في  والعاملين  للمهتمين  بودكاست  إطاق   
الخبرات والمعرفة.

بودكاست مسؤولية
 RESPONSIBILITY PODCAST
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ملتقى المسؤولية المجتمعية   .8

ملتقى متخصص إلبراز دور  المؤسسات والقطاعات في  المسؤولية المجتمعية   
لوزارة  المجتمعية  للمسؤولية  المستقبلية  واالستراتيجيات  السياسات  ويعكس 

الموارد البشرية والتنمية

واالجتماعية، وُيناقش بمشاركة 16 من المتحدثين وصانعي القرار والجهات ذات   
العاقة، ويتناول التجارب في المسؤولية المجتمعية محليًا ، وما يتوافق مع استراتيجيات 

ورؤية المملكة 2030 في المسؤولية المجتمعية.

ديوانية المسؤولية المجتمعية   .9

لقاءات حوارية تهدف إلى دعم االستراتيجية الوطنية واستثمار اإلعام في المسؤولية   
المجتمعية.
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مبادرة أبناء شهداء أبطال الصحة  .10

مبادرة لرعاية أبناء أبطال الصحة وتهدف إلى المساهمة بفاعلية في تحقيق حياة   
في  الطبية  رسالتهم  يؤدون  وهم  أرواحهم  قدموا  الذين  الصحة  أبطال  لذوي  كريمة 
محاربتهم لوباء كوفيد 19 . وهذه المبادرة تعمل مع كل شركاء المسؤولية المجتمعية 

لتكون نموذجًا يحتذى به للتكافل االجتماعي.

برنامج فنجان قهوة  .11

تسجيل مقاطع فيديو لشخصيات مؤثرة للحديث عن المسؤولية المجتمعية حسب 
اختصاصهم ومجالهم بتناول فيها قصة نجاح أو مشاركة بخبراته.
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شركاء النجاح

المنصات اإلعالمية
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الشراكات المتوقعة
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التطلعات االستراتيجية
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العضويات الفردية
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عضويات المؤسسات

السدعغئ 
الئروظجغئ

السدعغئ 
الفدغئ

السدعغئ 
الثعئغئ
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قالوا عن الجمعية

لشكر لكم صراحة على جهودكم بالجمعية وأنا صراحة عاجز عن 
شكر جهودكم وحرصكم وأنا يشرفني دائمًا أكون معكم...

 معالي وزير 
 الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
المهندس أحمد بن سليمان الراجحي
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اهلل يعافيكم وما شاء اهلل مبادرة جيدة وأشكر جدًا  على هذه 
حقيقة  متميزة،  جدًا  وإضافة  الخيري  والعمل  الرائعة  المبادرة 
في  مبدعين  إنكم  واضح  اهلل  شاء  وإن  رائعة  إضافة  تقدمون 
الخيري  العمل  يعجبني حقيقة  أنا  تقليدي هذا  عملكم مو عمل 
الذي يخرج عن النطاق التقليدي ويضيف إضافة جديدة لم يغطيها 

أحد سابقًا...

 معالي وزير الصحة
د. توفيق بن فوزان الربيعة
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للتواصل مع الجمعية

ظسسث باعاخطضط 
وا�جابئ سطى اجافساراتضط وطصارتاتضط

www.sra.org.sa

info@sra.org.sa

0553413366






