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 م2017التقرير المصور –إدارة المسؤولية االجتماعية 

 :مقدمة 

 الراسخة األسس أحد يمثل المجتمعية مسؤولياتها تجاه العربية أسمنت شركة التزام إن

 برامج به تسهم بما وإيمانا المعطاء، الوطن لهذا الدين رد من كجزء ، الشركة الستراتيجية

 .المحلي للمجتمع وتطوير بناء من االجتماعية المسؤولية

 

 المتواصل ودعمهم الشركة وادارة االجتماعية المسسؤولية ولجنة االدارة مجلس توجيه وحسب

 ومبادرة برنامج (50) عدد لتنفيذ م2017 عام خالل المناسبة الخطط وضع تم محددة آلية ووفق

 وجميع والخاصة العامة والقطاعات المجتمع استحسان هللا بفضل القت وشاملة هادفة وأنشطة

   .الشركاء

 

 لتنفيذ االجتماعية المسؤولية بإدارة  ممثلة العربية أسمنت تسعى المشروع هذا استدامة باب ومن

 أعلى وبجودة أعمق وستكون م،2018 عام خالل تعالى هللا بإذن ومبادرة وفعالية برنامج 60

 لدى الشركة عن االيجابي باالنطباع ذلك وسينعكس المجتمع من أكبر شرائح وتغطى سبقها مما

   .المحلي المجتمع
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 م2017التقرير المصور –إدارة المسؤولية االجتماعية 
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 عدد المستفيدين الفئة المستهدفة وصف مختصر للمبادرة أسماء المبادرات والبرامج

 36 فئة الشباب من المجتمع المحلي برنامج تدريبي  هندسة النجاح

 42 منسوبي جمعية ورتل لتحفيظ القران الكريم  برنامج تدريبي    101قيادة 

 32 طالب المرحلة الثانوية برنامج تعريفي الصناعة في المملكة                   

 45 طالب المرحلة الثانوية برنامج توعوي وطني إنتمائي

 150 الجالية السودانية بمحافظة رابغ برنامج ترفيهي (م1970)استضافة منتخب السودان

 40 عدد من السفراء والقادة برنامج تكريمي تكريم سفراء فطن بالمدارس

 20 مدربي برنامج فطن بالمدارس برنامج تدريبي  التربيو اإلعالمية الناقدة

 30 منسوبي شرطة محافظة رابغ برنامج تدريبي خاص   (شرطة رابغ)دورة تخصيصة لمنسوبي 

 للجميع جميع األسر مسابقة مسابقة أحب وطنك يا بني

 1000 المجتمع معرض المشاركة في اسبوع المرور الخليجي

 25 مدربي برنامج فطن بمرحلة األساس تدريبي تنمية المهارات االساسية لمعلمي االبتدائي

 25 طالب كلية االعمال بجامعة الملك عبدالعزيز معرفي برنامج معرفي  لطالب كلية االعمال 

 390 ( 12 - 6)األطفال من الجنسين من عمر  شامل ملتقى صدى االطفال التربوي الترفيهي

 43 الشباب المقبلين على الزواج تثقيف وتدريب دورة تاهيل المقبلين على الزواج

 للجميع طالب جامعة الملك عبدالعزيز رياضي بطولة رياضية لطالب الجامعة

 20 الشباب توعوي مهارات الوعي الذاتي

 40 طالب المرحلة الثانوية تدريبي عرض مسرح عن خطر االنترنت للمبتدئين

 35 اساتذة وطالب الجامعة االسالمية بالمدينة محاضرة وزيارة ميدانية زيارة اساتذة وطالب الجامعة االسالمية 

 40 طالب المرحلة الثانوية برنامج تدريبي  دورة التعامل مع المشكالت

 32 طالب المرحلة الثانوية محاضرة وتدريب مسرحي سلوكي يعبر عن قيمي

 للجميع األسر المنتجة وفئة العاطالت عن العمل محاضرة وزيارة ميدانية معرض مهنتي ومهارتي وإبداعي

 75 طالب كل المراحل الدراسية مسابقة مسابقة أعذب االصوات

 90 طالب كل المراحل الدراسية مسايقة مسابقة الرسم الحر

 60 طالب كل المراحل الدراسية مسابقة مسابقة منبر الشجعان

 20 طالب جميع المراحل الدراسية مسابقة مسابقة إعداد المدرب الجديد

 60 طالب جميع المراحل الدراسية مسابقة معرض منتجات برنامج فطن

 80 الفائزون بالمسابقات من جميع المراحل الدراسية حفل تتويج الفائزون بمسابقات برنامج فطن

 31 الشباب المقبلين على الزواج تثقيف وتدريب دورة تأهيل المقبلين على الزواج

 للجميع المدارس والمعلمون والطالب تكريم هـ1438ختام انشطة فطن للعام الدراسي 

 للجميع الرياضيين والجماهير رياضي (كأس االسمنت)بطولة رابغ الرمضانية الثالة

 للجميع جميع فئات المجتمع مسابقة مسابقة ثقافية على حساب الشركة في تويتر

 100 المجتمع خيري برنامج إفطار صائم

 60 موظفي الشركة ومدراء المؤسسات لقاء مفتوح الحفل السنوي لموظفي الشركة ومدراء المؤسسات الحكومية برابغ

 للجميع كافة شرائح المجتمع احتفال 87االحتفاء باليوم الوطني للمملكة 

 45 طالب المرحلة الثانوية تعريفي وزيارة برنامج معرفي لطالب المرحلة الثانوية

 15 موظفي الشركة السعودية للكهرباء برابغ تدريبي إجراءات العمل اآلمنة

 40 الطالب أصحاب المواهب وأولياء أمورهم تعريفي في بيتنا موهوب

 45 المدربين المسيرين للبرنامج ورشة عمل تدشين  برنامج فطن بشراكة مع أسمنت العربية

 30 ذوي الدخل المحدود -العاطلين عن العمل  تدريبي صيانة االجهزة الخلوية 

 55 قادة المدارس في محافظة رابغ تدريبي ارتقاء

 25 موظفي مكتب خدمات كهرباء رابغ تدريبي 1اإلسعافات االولية 

 40 المعوقين بجدةلرعاية الملك عبدهللا مركز  معرفي (جمعية المعوقين)برنامج خاص لالطفال 

 36 الشباب الراغبين في التطوير تدريبي استراتيجية التغيير وإدارة الذات

 للجميع جميع فئات المجتمع توعوي مبادرة رابغ اجمل 

 للجميع المقيمين  رياضي بطولة الكركيت االولى 

 م 2017برامج وفعاليات عام  إجمالي 
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 جدة لجائزة وراعي كمؤسس العربية أسمنت شركة تكريم تم م2017 مايو 2 بتاريخ

 ماجد بن مشعل / األمير الملكي السمو صاحب من ( الخامسة النسخة ) المتميز للمعلم

 .جدة محافظ العزيز عبد بن

 ( الخامسة النسخة ) المتميز للمعلم جدة جائزة        
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 م 2017برامج وفعاليات عام                   

 تدريبي: البرنامج نوع               36: عدد المستفيدين            هندسة النجاح:اسم البرنامج  -1

 العمليةفي حياتهم  االجتماعية و النجاح المساهمة في  تطوير مهارات المشاركين  في :  الهدف العام 

   .سنة 40 -18 عمر من  الشباب فئة : المستفيدة الشريحة
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 تدريبي: نوع البرنامج    42: عدد المستفيدين    101قيادة : اسم البرنامج  -2

 تنمية مهارات قيادات المؤوسسات الخيرية واالجتماعية برابغ :  الهدف العام 

 منسوبي جمعية ورتل لتحفيظ القران الكريم بمحافظة رابغ : الشريحة المستفيدة 

 

  

    

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 تعريفي : البرنامج نوع       32: الصناعة في المملكة                   عدد المستفيدين : اسم البرنامج  -3

 تعريف طالب المرحلة الثانوية باهمية الصناعة ومعرفة الية صناعة االسمنت :  الهدف العام 

 رابغ طالب المرحلة الثانوية بمحافظة : المستفيدة الشريحة 

 

 

  

    

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 توعوي : البرنامج نوع       45: وطنى انتمائي                    عدد المستفيدين : اسم البرنامج  -4

 التعرف على الفكر الضال وأسبابة والمقارنة بينه وبين الفكر المعتدل :  الهدف العام 

 رابغ طالب المرحلة االخيرة للثانوية بمحافظة : المستفيدة الشريحة 

 

 

  

    

البرامج والفعاليات  تقارير  
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  1970استضافة منتخب السودان لكرة القدم الفائز ببطولة افريقيا : اسم البرنامج  -5

 ترفيهي : نوع البرنامج                                         150: المستفيدين عدد 

 االهتمام بالجاليات الموجودة بالمحافظة وتنظيم برنامج ترفيهي يتضمن مباراه كره قدم :  الهدف العام 

 الجالية السودانية بمحافظة رابغ : الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 تكريم سفراء فطن بالمدارس   : اسم البرنامج  -6

 تكريم  : نوع البرنامج                                        40   : المستفيدين عدد 

 مدارسهم بعد ان تم تأهيلهم بعدد من الدورات التطويرية في القيم االيجابية من السفراء لنشر تشجيع عدد  :  الهدف العام 

 عدد من السفراء القادة  : المستفيدة الشريحة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 التربية االعالمية الناقدة   : اسم البرنامج  -7

  تدريب  : نوع البرنامج                      20                      : المستفيدين عدد 

 .اكساب المتدربين مهارات النقد اإلعالمي ومعرفة جوانب النفع والضرر :  الهدف العام 

 المدربين الميسرين لبرنامج فطن بالمدارس  : الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 دورة تخصيصة لمنسوبي شرطة محافظة رابغ : اسم البرنامج  -8

   تدريبي خاص : نوع البرنامج                               30            : المستفيدين عدد 

 تطوير قدرات افراد الشرطة بالمحافظة  :  الهدف العام 

 منسوبي شرطة محافظة رابغ  : الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 مسابقة احب وطنك يابني   : اسم البرنامج  -9

 مسابقة  : نوع البرنامج مفتوحه للجميع                                          : المستفيدين عدد 

 تعزيز حب الوطن واالنتماء اليه واالخالص له و االرتقاء به  :  الهدف العام 

 جميع االسر عن طريق الطالبات في المدراس  : الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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   2017المشاركة في اسبوع المرور الخليجي الموحد   : اسم البرنامج  -10

 معرض : نوع البرنامج                          1000                 : المستفيدين عدد 

 التوعية العامة باهمية اتخاذ اجراءات السالمة اثناء قيادة المركبة والعمل بها :  الهدف العام 

 المجتمع : الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 دورة تنمية المهارات االساسية لمعلمي المرحلة االبتدائية   : اسم البرنامج  -11

 تدريب  : نوع البرنامج                                       25    : المستفيدين عدد 

 االبتدائية بجميع المدارس  المرحلة االساسية والمعارف لدى معلمي تنمية المهارات : الهدف العام 

 المدربين الميسرين لبرنامج فطن بالمدارس المرحلة االبتدائية : الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 زيارة طالب كلية االعمال بجامعة الملك عبدالعزيز لمصنع اسمنت العربية   : اسم البرنامج  -12

 زياره : نوع البرنامج                 25                          : المستفيدين عدد   

 ومشاهدة خطوط االنتاج صناعة االسمنت تعريف الطالب بالية  :  العام الهدف    

 طالب كليه االعمال بجامعة الملك عبدالعزيز برابغ  : المستفيدة الشريحة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 ملتقى صدى االطفال التربوي الترفيهي   : اسم البرنامج  -13

 شامل  : البرنامج نوع        390   : المستفيدين عدد 

 توجيه االطفال وزرع القيم السليمة عبر اركان متنوعة وانشطة رياضية وترفيهيه  :  الهدف العام 

 سنه  وتم تخصيص يوم لالوالد ويوم للبنات  12-6االطفال من الجنسين من عمر  : الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 دورة تأهيل الشباب المقبلين على الزواج   : اسم البرنامج  - 14

 تثقيف وتدريب : نوع البرنامج                                       43    : المستفيدين عدد 

 .تنمية مهارات ومعارف واتجاهات المشاركين في العالقة الزوجية بما يحقق لهم السعادة واالستقرار :  الهدف العام 

 فئة الشباب المقبيلن على الزواج  : الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 بطولة رياضية لطالب الجامعة  : البرنامج اسم  -15

 رياضي : نوع البرنامج مفتوح                                          : المستفيدين عدد 

 تشجيع الشباب على ممارسه الرياضه وخلق روح التنافس الشريف بينهم       :  الهدف العام 

 الطالب بكليات جامعة الملك عبدالعزيز برابغ  : الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 مهارات الوعي الذاتي : البرنامج اسم  -16

 توعوي : نوع البرنامج                                     20     : المستفيدين عدد 

 .  توعية الطالب باهمية الوعي الذاتي والتصرف السليم إثناء المواقف الحرجة  :  العام الهدف 

 فئة الشباب : الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 عرض مسرحي عن خطر استخدام االنترنت للمبتدئين   : البرنامج اسم  -17

   تدريب : نوع البرنامج          مستفيد                               40      : المستفيدين عدد 

 .  التحصين النفسي للطالب وتحصينهم من االفكار المنحرفة   :  الهدف العام 

 طالب المرحلة الثانوية   : المستفيدة الشريحة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 اساتذة و طال ب الجامعة االسالمية لمصنع الشركة ولمركز رابغ الحضاري زيارة   : البرنامج اسم  -18

 محاضرة وزيارة ميدانية  : نوع البرنامج         متدرب                                  35    : المستفيدين عدد 

 والوقوف على المصنعتعريف الطالب بمراحل تصنيع االسمنت : الهدف العام 

 من المدينة المنورة اساتذة و طال ب الجامعة االسالمية : المستفيدة الشريحة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 دورة التعامل مع المشكالت : البرنامج اسم  -19

 تدريب: نوع البرنامج         40 :  المستفيدين عدد 

 تنمية مهارات الطالب الشخصية واالجتماعية  : الهدف العام 

 طالب المرحلة الثانوية : المستفيدة الشريحة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 سلوكي يعبر عن قيمي   : البرنامج اسم  -20

 محاضرة وتدريب مسرحي : نوع البرنامج             32    : المستفيدين عدد 

 تعزيز القيم الدينية واالجتماعية واالخالقية في اطار التعاليم الدين اإلسالمي : الهدف العام 

 االسر المنتجة وفئة العطالت عن العمل : المستفيدة الشريحة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 معرض مهنتي مهارتي وابداعي   : البرنامج اسم  -21

 محاضرة وزيارة ميدانية  : نوع البرنامج          مفتوح    : المستفيدين عدد 

 مساعدة األسر المنتجة لزيادة دخلهم وايجاد قنوات تسويقية لهم وتشجيع ثقافة ريادة االعمال : الهدف العام 

 االسر المنتجة وفئة العطالت عن العمل : المستفيدة الشريحة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 مسابقة اعذب االصوات : البرنامج اسم  -22

 مسابقة : نوع البرنامج                  75: المستفيدين عدد 

 اكتشاف ميول ومواهب االطالب وتنميتها وتوظيفها في المجاالت التي تتناسب معها : لهدف العام ا

 جميع طالب المراحل الدراسية: المستفيدة الشريحة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 مسابقة الرسم الحر: البرنامج اسم -23

 مسابقة : نوع البرنامج                  90: المستفيدين عدد 

 اكتشاف ميول ومواهب االطالب وتنميتها وتوظيفها في المجاالت التي تتناسب معها : لهدف العام ا

 جميع طالب المراحل الدراسية: المستفيدة الشريحة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 مسابقة منبرالشجعان: البرنامج اسم  -24

 مسابقة : نوع البرنامج                  60: المستفيدين عدد 

 اكتشاف ميول ومواهب االطالب وتنميتها وتوظيفها في المجاالت التي تتناسب معها : لهدف العام ا

 جميع طالب المراحل الدراسية: المستفيدة الشريحة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 مسابقة اعداد المدرب الجديد: البرنامج اسم  -25

 مسابقة : نوع البرنامج           20: المستفيدين عدد 

 اعداد مدربين من الطالب واكسابهم القدرة على مواجهه الجمهور لتمكينهم من تقديم مواد تدريبية: لهدف العام ا

 جميع طالب المرحلة الثانوية: المستفيدة الشريحة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 معرض منتجات برنامج فطن : البرنامج اسم  -26

 مسابقة : نوع البرنامج                  60: المستفيدين عدد 

 اكتشاف ميول ومواهب االطالب وتنميتها وتوظيفها في المجاالت التي تتناسب معها : لهدف العام ا

 جميع طالب المراحل الدراسية: المستفيدة الشريحة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 تتويج الفائزون بمسابقات برنامج فطن : البرنامج اسم  -27

 حفل: نوع البرنامج          80 :  المستفيدين عدد 

 تشجيع وتحفيز المبدعون واكتشاف الطاقات المبدعة : لهدف العام ا

 الفائزون بمسابقات برنامج فطن في جميع طالب المراحل الدراسية: المستفيدة الشريحة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 2دورة تأهيل الشباب المقبلين على الزواج   : البرنامج اسم  -28

 تثقيف وتدريب : نوع البرنامج                                    31    : المستفيدين عدد 

 .تنمية مهارات ومعارف واتجاهات المشاركين في العالقة الزوجية بما يحقق لهم السعادة واالستقرار :  الهدف العام 

 فئة الشباب المقبيلن على الزواج  : الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 هـ  1438تكريم المشاركين في االنشطة االجتماعية للعام الدراسي   : البرنامج اسم  -29

 تكريم : نوع البرنامج مفتوح                                        : المستفيدين عدد 

 تسليط الضوء على المشاركين في االنشطة االجتماعية وتكريمهم : الهدف العام 

 المدارس والمعلمون والطالب : الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 بطولة رابغ الرمضانية الثالثة على كأس اسمنت العربية   : البرنامج اسم  -30

 رياضي :  نوع البرنامج مفتوح                                        : المستفيدين عدد 

 .االستغالل االمثل لوقت فراغ الشباب وتوجيه طاقاتهم بما يعود عليهم بالنفع وعلى مجتمعهم : الهدف العام 

 الرياضيين والجماهير :  الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 مسابقة ثقافية على حساب الشركة في تويتر بالتعاون مع مكتب الدعوة واالرشاد برابغ   : البرنامج اسم  -31

 مسابقة : نوع البرنامج مفتوح                                        : المستفيدين عدد 

 نشر حساب الشركة ألكبر عدد ممكن من أجل اطالع المجتمع على نشاط الشركة في المسؤولية االجتماعية : الهدف العام 

 جميع فئات المجتمع : الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 برنامج افطار صائم   : البرنامج اسم  -32

 خيري : نوع البرنامج مستفيد يوميا مدة شهر رمضان                   100    : المستفيدين عدد 

 تقديم وجبات افطار صائم طوال شهر رمضان المبارك بجوار مركز رابغ الحضاري للمسافرين : الهدف العام 

 المجتمع : الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 الحفل السنوي لموظفي الشركة ومدراء االدارات الحكومية بمحافظة رابغ   : البرنامج اسم  -33

 لقاء مفتوح : البرنامج نوع     مستفيد  60    : المستفيدين عدد 

لقاء سنوي يجمع موظفي اسمنت العربية بمدراء الدوائر الحكومية والنشطاء االجتماعيين لعرض مبادرات : الهدف العام 

 اسمنت العربية في المسؤولية المجتمعية وبحث سبل دعم وتعزيز هذه المبادرات 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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  87االحتفال باليوم الوطني للملكة العربية السعودية : البرنامج اسم  -34

 احتفال: البرنامج نوع      مفتوح  : المستفيدين عدد 

 المشاركة ورعاية االحتفاالت الوطنية التي تعزز روح المواطنة لدى المجتمع المحلي : الهدف العام 

 كافة شرائح المجتمع : الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 المرحلة الثانويةبرنامج معرفي لطالب   : البرنامج اسم  -35

 تعريفي وزياره:  البرنامج نوع     45   :  المستفيدين عدد 

 للطالب الختيار مهن الغد  المستقبل واستشراف  صناعة االسمنت ومراحل خطوط االنتاجآلتعرف على الية  : الهدف العام 

 طالب المرحلة الثانوية: الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 اآلمنةاجراءات العمل   : البرنامج اسم  -36

 تدريب  : البرنامج نوع     متدرب  15  : المستفيدين عدد 

 لمنسوبي مكتب خدمات كهرباء رابغ( العمل اآلمنه اجراءات )تعزيز  :  الهدف العام 

 للكهرباء برابغ السعودية موظفي الشركة : الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 في بيتنا موهوب   : البرنامج اسم  -37

 تعريفي :  البرنامج نوع     40   :  المستفيدين عدد 

 تعريف وتحفيز اولياء الطالب الموهوبين بالطرق السليمة التي تدعم مواهب ابنائهم وتشجعهم على االستمرارية :  الهدف العام 

 الطالب اصحاب المواهب المتميزه واولياء امورهم: الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 تدشين انطالق برنامج فطن للعام الدراسي الجديد بشراكة مجتمعية مع شركة اسمنت العربية : البرنامج اسم  -38

 ورشة عمل : البرنامج نوع     مستفيد  45 : المستفيدين عدد 

 مع المدربين الميسرين ثم ورشة عمل لبناء الخطة ومعايير المسابقاتبلقاء  ١٤٣٩الدراسيانطالق برنامج فطن للعام :  الهدف العام 

 المدربين الميسيرين للبرنامج: الشريحة المستفيدة 

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 أيام  5:  مدة البرنامج صيانة االجهزة الخلوية         :   اسم البرنامج  -39

 تدريب :  نوع البرنامج    متدرب  30 :   عدد المستفيدين 

 الشباب وتشجيعهم على العمل الحر في المشاريع المتوسطه والصغيرة دعم : الهدف العام 

 ذوي الدخل المحدود –العاطلين عن العمل : الشريحة المستفيدة 

  

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 يوم : البرنامج مدة      ارتقاء اسم البرنامج  -40

 تدريب :  نوع البرنامج    متدرب  55 :   عدد المستفيدين 

 تفعيل الشراكة بين المدرسة واالسرة لتعزيز العملية التعليمية والتربوية : الهدف العام 

 قادة المدارس في محافظة رابغ : الشريحة المستفيدة 

  

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 أيام  3:  البرنامج مدة    1االسعافات االولية :   اسم البرنامج  -41

 تدريب :  نوع البرنامج    متدرب  25 :   عدد المستفيدين 

 تطوير مهارات موظفين : الهدف العام 

 (   الشركة السعودية للكهرباء )موظفي مكتب خدمات كهرباء رابغ : الشريحة المستفيدة 

  

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 واحد  يوم:البرنامج  مدة    برنامج خاص لالطفال جمعية المعوقين  :   اسم البرنامج  -42

 معرفي ترفيهي :  نوع البرنامج     طفل مع اولياء امورهم  40:      عدد المستفيدين 

 االطفال مع المجتمع واثراء معلوماتهم وتعريفهم بالبيئة المحيطة بهم ليسهل عليهم مستقبال التفاعل معهامج د:       الهدف العام 

 بجدةمركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لرعاية المعوقين اطفال   :الشريحة المستفيدة 

  

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 يومين : البرنامج مدة   استراتيجية التغير وادارة الذات : اسم البرنامج  -43

 تدريب :  نوع البرنامج    36 :   عدد المستفيدين 

   ٢٠٣٠و التميز بما يخدم أهداف و رؤية وطننا الحبيب للتفوق مع ظروف الحياة المستقبلية للشباب وصوالً بهم والتعامل الفعَّال لتأقلم ا:الهدف العام 

 الشباب الراغبين في التطوير والتعلم المستمر : الشريحة المستفيدة 

  

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 كل يوم : البرنامج مدة   تمارين الرياضية  لالحياء والقطاعات بالمحافظة : اسم البرنامج  -44

 رياضي :  نوع البرنامج    يوميا 104 :   عدد المستفيدين 

 .  لالرتقاء بصحة المجتمع واستثمار اوقات الشباب بما يفيدهم: الهدف العام 

 الشباب: المستفيدة الشريحة 

  

البرامج والفعاليات  تقارير  
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  مستمر : البرنامج  مدة     مبادرة رابغ اجمل :   اسم البرنامج  -45

 توعوي وتثقيفي :  نوع البرنامج     مفتوح :      عدد المستفيدين 

   الجمال في كل المرافقثقافة المحافظة على البيئة والحفاظ على الممتلكات العامة  ونشر :       الهدف العام 

 كل شرائح المجتمع: المستفيدة الشريحة 

  

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 يوم: البرنامج مدة   المشاركة في معرض كيف نكون قدوة اثناء زياره امير المنطقة: اسم البرنامج  -46

 تعريفي :  نوع البرنامج    مفتوح :   المستفيدين عدد 

 .  التعريف بجهود الشركة في المسؤولية االجتماعية التي تقدمها للمنطقة : الهدف العام 

 المجتمع: المستفيدة الشريحة 

  

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 شهر: البرنامج مدة   بطولة  للعبة الكركيت للمقيمين: اسم البرنامج  -47

 رياضي :  نوع البرنامج    160 :   المستفيدين عدد 

 .  تشجيع تكامل الثقافات بين المجتمع والوافدين : الهدف العام 

 الوافدين : المستفيدة الشريحة 

  

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 يوم -شهر : البرنامج مدة   االحتفال باليوم العالمي لالعاقة  - فعالية المملكة بالوانهم : اسم البرنامج  -48

 ترفيهي :  نوع البرنامج    مفتوح :   المستفيدين عدد 

 مواهب األطفال وصقلها وإيجاد روح اإلبداع لديهم ودمجهم في المجتمع براز ا: الهدف العام 

 االطفال المعوقين : المستفيدة الشريحة 

  

البرامج والفعاليات  تقارير  
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 يوم: البرنامج مدة   تدشين مبادرة السالمة رساله وهدف : اسم البرنامج  -49

 توعوي :  نوع البرنامج    مفتوح :   المستفيدين عدد 

 .  التعاون مع الدفاع المدني لتعزيز السالمه لدى المجتمع : الهدف العام 

 المجتمع: المستفيدة الشريحة 

  

البرامج والفعاليات  تقارير  
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البرامج تقييم   

باالضافة الي تقييم كل برنامج من قبل المستفيدين منه تم استحداث تقييم لكل برنامج للتصويت 

 االلكتروني مع ترك مساحه للمالحظات واالقتراحات من الجميع 
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المجتمع المحلي مع البرامج تفاعل   
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االعالمي ألنشطة المسؤولية االجتماعيةالصدى   

تم نشر العديد من اخبار 

االنشطة عبر الصحف 

االلكترونية وعبر وسائل 

التواصل االجتماعي وعبر 

 الرسائل النصية 


