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 2022م

الشريك االستراتيجي

الشركاء اإلعالميين

تحت رعاية
وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي 



خادم الترطغظ الحرغفغظ



ولغ السعث خاتإ السمع المطضغ



الرئغج الفثري



طسالغ وزغر 
المعارد الئحرغئ والاظمغئ اقجاماسغئ

المعظثس/ أتمث بظ جطمان الراجتغ



ملتقـى متخصـص إلبـراز الدور الرئيسـي لكافة المؤسسـات والقطاعات 
في أعمال المسـؤولية المجتمعية ويعكس السياسـات واالستراتيجيات

البشـرية  المـوارد  وزارة  فـي  المجتمعيـة  للمسـؤولية  المسـتقبلية 
والتنميـة االجتماعيـة، وُيناَقش بمشـاركة 16 مـن المتحدثين وصانعي 
برامـج وأهـداف ومبـادرات  العالقـة، ويتنـاول  ذات  والجهـات  القـرار 
المسـؤولية المجتمعيـة محليـًا وعالميـًا، ويسـتعرض الملتقـى التجـارب 
خدمـات  تقديـم  فـي  منهـا  االسـتفادة  وكيفيـة  المجـال،  هـذا  فـي 
مبتكـرة تخـدم حاجـة المجتمع لبرامج ومبـادرات في مجال المسـؤولية 

المجتمعيـة.

مقدمة



األهـــداف

 تحقيق 
 التنمية المستدامة 

 في المسؤولية 
المجتمعية

 تأصيل 
 العمل المجتمعي 
 بإطار وأبحاث 
ودراسات علمية

نشر الوعي
العام حول قضايا 

المسؤولية المجتمعية

رصد تجارب
 المسؤولية المجتمعية



محاور الملتقى 

10:00-12:00 صباحًا حفل االفتتاح

اليوم األول
األثنين 2022/12/12م

5 دقائق السالم	الملكي		.................................	 	.1
5 دقائق كلمه	افتتاحيه		.................................	 		.2
5 دقائق كلمة	الوزارة		...................................	 	.3
5 دقائق كلمة	الجمعية		.................................	 		.4
5 دقائق كلمة	الشركات		................................	 	.5

20 دقائق تكريم	الداعمين	والرعاة		......................	 		.6
5 دقائق كلمة	راعي	الحفل		.............................	 		.7
-			 الختام		..........................................	 	.8

برنامج الحفل



مفهوم وبناء ثقافة المسؤولية المجتمعيةالعنوان

مدير	الجلسة

12:30-02:00 ظهرًا

 األستاذ/ مشاري آل صالح 

 مدير إدارة مواصفات الخدمات 
في هيئة المواصفات والمقاييس

 األستاذ/ عسكر الحارثي 

 المدير التنفيذي لمركز االستدامة 
غرفة الرياض

المتحدثون

المحور األول

األستاذ/ خالد العقيلي

مهتم بالمسؤولية المجتمعية

 األستاذ/ عبدالرحمن العقيل 

نائب محافظ هيئة األوقاف 

 الدكتور/ مبارك البقمي 

 مدير عام المسؤولية االجتماعية 
وزارة الموارد البشرية



مساهمة الشركات في جائحة كوروناالعنوان

مدير	الجلسة

02:30-04:00 عصرًا

المتحدثون

المحور الثاني

الدكتور/ عامر العنزي

عضو هيئة تدريس و مستشار

 الدكتور/ إبراهيم الحيدري

 المدير التنفيذي 
لصندوق الوقف الصحي 

 األستاذ/ بدر الخنبشي

 الرئيس التنفيذي 
للمنصة الوطنية للتبرعات 



برامج ومبادرات الشركات للمسؤولية االجتماعيةالعنوان

مدير	الجلسة

10:00صباحًا - 01:30 ظهرًا المحور الثالث

 األستاذة/ بسمة الجوهري

رئيس المسؤولية المجتمعية في البنك األهلي

اليوم الثاني
الثالثاء 2022/12/13م

 األستاذة/ مها النحيط 

مدير عام االستدامة - االتصاالت السعودية 

 األستاذ/ أحمد بن إبراهيم العمير 

 األمين العام لبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع
شركة الفوزان القابضة

 األستاذ/ عبد اهلل االسمري

 مدير عام المسؤولية االجتماعية 
بي أيه اي  سيستمز البريطانية

المتحدثون
10:00-11:30م الجلسة  األولى

 االستاذ/ عبدالعزيز الفريان 

 المدير التنفيذي لشؤون اإلعالمية 
لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب 



مديرة	الجلسة

12:00ص - 01:30م

المتحدثون

الجلسة  الثانية

األستاذة/ مهرة الخزّيم

خبير تنمية اجتماعية

األستاذ/ فادي الرابغي

رئيس إدارة المسؤولية االجتماعية 
في نيوم 

 األستاذة/ إيمان بنت عبداهلل الصعيدي 

 المديرة العامة للتواصل المؤسسي
زين السعودية

 األستاذ/ حمد البكر 

 المدير التنفيذي 
شركة جاهز

 الدكتور/ فهد بن علي العليان

 نائب أول للرئيس التنفيذي 
رئيس مجموعة االستدامة والمسؤولية 

المجتمعية بنك الجزيرة

 األستاذ/ عبداهلل العتيبي

 مدير عام االتصال المؤسسي 
والعالقات العامة  - المراعي 



الشراكة بين القطاع الخاص وغير الربحيالعنوان

مدير	الجلسة

02:30م - 04:00م المحور الرابع

األستاذ/ نائل الفايز

العضو المنتدب لشركة كابالت السعودية

المتحدثون

  المهندس/ مشاري الجويره

 مدير عام الشراكات في
صندوق دعم الجمعيات

 الدكتور/ يوسف الحزيم

 أمين عام مؤسسة 
العنود الخيرية 

 األستاذ/ أحمد الرماح 

 المدير التنفيذي
المهيدب الخيرية

 األستاذ/ محمد محارب

مدير عام جمعية إنسان



الجهات المستهدفة للمشاركة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.  •
الوزارات والجهات الحكومية ذات العالقة.  •

القطاع العام والخاص المهتمين بمجاالت وتطبيقات المسؤولية المجتمعية.   •
الغرف التجارية والصناعية في السعودية.   •

المؤسسات المانحة.  •

الحضور

مدراء القطاعات الحكومية وشبه الحكومية.  •
الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات.  •

رؤساء الهيئات والمنظمات المحلية.  •
أكاديميين ومختصين في برامج المسؤولية االجتماعية.  •

رؤساء ومدراء الجمعيات األهلية.  •
رؤساء لجان الغرف التجارية للمسؤولية االجتماعية.  •

االجتماعيـــة المســـؤولية  أقســـام  ومـــدراء  رؤســـاء   • 
في الشركات والمؤسسات.



التواصل االجتماعي

صفحات التواصل االجتماعي تويتر ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام.  •
توحيد هاشتاق مخصص للمنصات كافة خالل فعاليات الملتقى.  •

انفوجرافيك )التعريف عن الملتقي واهدافه(.  •
تصوير الملتقي والبث عبر منصات التواصل االجتماعي.  •

جميع شعارات القطاعات الراعية والجهات الحكومية ظاهرة بشكل مهني تقني.  •
المتحدثين وعناوين ورش العمل بجدولة ألكترونية.  •

تغطيات إعالمية وتقارير تلفزيونية وصحفية.  •
مجموعــة مــن القنــوات التلفزيونيــة واإلذاعيــة ) العربيــة - أم بــي ســي - اإلخباريــة - راديــو  أم بــي ســي -   •

أف أم - روتانــا (.
مجموعة من الصحف الرقمية ) واس - سبق - الرياض - الشرق (.  •

التغطية إعالمية




