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2018اإلجتماعية المسؤولية تقرير   
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 مفتوح: عدد المستفيدين حفل االفطار الجماعي لموظفي جدة  : أسم البرنامج  -1

 لقاء جماعي: نوع البرنامج    

  زيادة التأخي بين الموظفين خارج اوقات العمل    :الهدف العام    

   موظفي الشركة بجدة : الشريحة المستفيدة    

 

  

    

   2018لعام بالموظفين ومناسبات خاصة وفعاليات برامج     
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 مفتوح: عدد المستفيدين حفل االفطار الجماعي لموظفي رابغ  : أسم البرنامج  -2

 لقاء جماعي: نوع البرنامج    

  زيادة التأخي بين الموظفين خارج اوقات العمل    :الهدف العام    

 موظفي الشركة رابغ  : الشريحة المستفيدة    
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 مفتوح: عدد المستفيدين حفل المعايدة لموظفي جدة  : أسم البرنامج  -3

 لقاء جماعي: نوع البرنامج    

  زيادة التأخي بين الموظفين داخل الشركة   :الهدف العام    

 موظفي الشركة جدة  : الشريحة المستفيدة    
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 مفتوح: عدد المستفيدين حفل المعايدة لموظفي رابغ  : أسم البرنامج  -4

 لقاء جماعي: نوع البرنامج    

  زيادة التأخي بين الموظفين داخل الشركة   :الهدف العام    

 موظفي الشركة جدة  : الشريحة المستفيدة    
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      2030محاضرة الذكاء االصطناعي وفق رؤية المملكة  : اسم البرنامج -5

 (فاطمة باعثمان / دكتورة : المحاضر ) موظفي جدة  - 25  : عدد المستفيدين 

 اضطالع المستفيدين على مستقبل الصناعة    :الهدف العام    محاضرة : نوع البرنامج 

 االصطناعي في هذه الرؤية وفي مجال الصناعة واداوراالذكاء  2030وفق رؤية المملكة العربية السعودية 
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      2030محاضرة الذكاء االصطناعي وفق رؤية المملكة  : اسم البرنامج -6

 (فاطمة باعثمان / دكتور : المحاضر ) موظفي رابغ  - 27  : عدد المستفيدين 

 اطالع المستفيدين على مستقبل الصناعة    :الهدف العام    محاضرة : نوع البرنامج  

 االصطناعي في هذه الرؤية وفي مجال الصناعة وأواراالذكاء  2030وفق رؤية المملكة العربية السعودية 
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    تحمل تكلفة دراسة واستخراج رخص القيادة للموظفات   : اسم البرنامج -7

 موظفات جدة  -  6  : عدد المستفيدين 
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 .تطوير الموظفات للحصول على شهادة مهنية تخصصية : اسم البرنامج -8

    المنعقد بكلية دار الحكمة                     

 موظفات جدة  -: عدد المستفيدين 
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    االحتفال باليوم الوطني داخل الشركة مع الموظفين  : اسم البرنامج -9

 موظفين  / موظفات -: عدد المستفيدين 
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    يوم ترفيهي للموظفين وذويهم في الحي السكني بالمصنع : اسم البرنامج -10

 شخص  200 -: عدد المستفيدين 
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    بالحي السكني ( فن التجميل )برنامج تدريبي لعائالت الموظفين  : اسم البرنامج -11

    ( موظف إبنة  –زوجة موظف )سيدة  32:  عدد المستفيدين 



             
13 

    بالحي السكني ( خدمة العمالء  )برنامج تدريبي لعائالت الموظفين  : اسم البرنامج -12

    (  أبنة موظف  –زوجة موظف )سيدة   23:  عدد المستفيدين 
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 عام 20تكريم الموظفين المتقاعدين والموظفين الذين خدموا الشركة ألكثر من  : أسم البرنامج -13

   

    موظف  45:  عدد المستفيدين 
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    محاضرة بعنوان بيئة العمل الجاذبة ودور االفراد في تطويرها  : اسم البرنامج -14

 موظف من رابغ 23 :   عدد المستفيدين 

 تحفيز االفراد على أهمية التعاون للمساهمة في بناء بيئة عمل جاذبة: الهدف العام 
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 محاضرة بعنوان بيئة العمل الجاذبة ودور االفراد في تطويرها  : اسم البرنامج -15

    ثامر شاكر . أ : المحاضر

 موظف من جدة  27:  عدد المستفيدين 

 تحفيز االفراد على أهمية التعاون للمساهمة في بناء بيئة عمل جاذبة: الهدف العام 
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            762 : عدد المستفيدين اليوم المفتوح لموظفي اسمنت العربية وذويهم          : اسم البرنامج  - 16    

 مدينة الملك عبدهللا االقتصادية –يوم ترفيهي : نوع البرنامج    

تقوية أواصر الترابط بين الموظفين و زيادة انتماء الموظفين وأسرهم للشركة وإظهار اهتمام الشركة : الهدف العام    

 .بموظفيها وأبنائهم

 موظفي الشركة وذويهم : الشريحة المستفيدة 
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