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مقــــbمــــة
يشNد	العالم	%والÎ	ملموساÎ	&اÁ	تeايد	الدور	اال�تصادي	الcي	تتولv	القياÂ	بt	ا�تصاديات	القطاع	
اخلاص¨	ا_مر	الcي	انعكس	تQ�يرÁ	علv	تقلh	سياد…	معايير	الربحية	بو�NHا	مقاييس	أ�ادية	
للنجاÕ¨	�يY	أ�Òرت	فيNا	التGيرات	والEرو·	االجتماعية	والبيئية¨	و�Nرت	و�اnz	أ�رÈ	للشركات	
تتركe	�و‰	مسؤوليتNا	&اÁ	املجتمع	الcي	تعمل	فيt	و&ني	منt	ا_رباÕ¨	وتتمثل	هÁc	املسؤوليات	
في	االهتماÂ	ببعi	ا'وانV	االجتماعية؛	مثل	العامل5¨	واملستNلك5¨	واملوا�ن5¨	والبيئة	احمليطة¨	
	oيتحق	ال	�د	التي	j�املنا	iبع	بتمويل	الشركات	Âيا�	vإل	اcه	ويؤدي	عامة¨	ةHبص	واملجتمع
ل	}ماناÎ	الستمرار	الشركة	في	مجا‰	ا_عما‰	 منNا	عاzد	مبا�ر¨	غير	أنt	1كs	القو‰	إنNا	تشك=

علv	املدÈ	الطويل.

وفي	إ�ار	جNود	مجلس	املسؤولية	االجتماعية	بالرياض	ومNمتt	الريادية	في	ترسيa	�قافة	املسؤولية	
االجتماعية	في	�طاع	ا_عما‰¨	فقد	تبنvÒ	إعداد	مشروع	تطويري	لتنمية	برامج	املسؤولية	االجتماعية	

لدÈ	الشركات¨	و–لك	مs	�ال‰	%قيo	ا_هدا·	اآلتية:	

لقطاع	 ميدانية	 دراسة	 �ال‰	 	sم واالجتماعية	 التنموية	 الHعلية	 اال�تياجات	 	vعل الو�و·	  º
.sيديHاملست

%رير	مNHوÂ	املسؤولية	االجتماعية	ونشQتt¨	وتطبيقاتt	في	التاريa	اإلسالمي.	 	º

تقييم	الو}ع	احلالي	لبرامج	املسؤولية	االجتماعية	لدÈ	عينة	م�تار…	مs	الشركات.  º

تقارير	 إعداد	 و¬ليات	 تنHيcها¨	 	jو�ط االجتماعية	 املسؤولية	 برامج	 لتطوير	 دليل	 إعداد	 	º
املسؤولية	االجتماعية	وفقاÎ	للمعايير	العاملية.

إعداد	دليل	لبرامج	املسؤولية	االجتماعية	مصنHÒاÎ	�سV	القطاعات	التنموية¨	و0ا	يتوافo	مع	 	º
مجاالت	القطاع	اخلاص.	
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:tاملشروع وم�رجات q�يب5 مرا wتüا qوالشك
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π

tافb�√ليل وbال
øللشركات	االجتماعية	املسؤولية	برامج	دليل	هو	ما

املسؤولية	 برامج	 تطوير	 	آلليات	 Ìعرض	sم	السلسة 	Ácه	sم	Yالثال ورد	في	ا'eء	 ملا	 	Îاستكماال
االجتماعية¨	فSن	هcا	ا'eء	يتولv	التركيe	علv	استعراض	العديد	مs	البرام`	العملية	املتنوعة	
	Ácه	نSف	لكcل	االجتماعية.	للمسؤولية	املستدامة	التنمية	ÂوNHم	oتطبي	vإل	اN0جمل	vتسع	والتي
املجاالت	 كافة	 لتGطي	 بل	جاءت	 االجتماعية¨	 املسؤولية	 إ�دÈ	مجاالت	 	vعل تقتصر	 ال	 البرامج	
	vترع	التي	البرامج	vإل	إ}افة	واالجتماعية¨	والصحية¨	نية¨Nوامل	والتعليمية¨	والبيئية¨	اال�تصادية¨

مو�Hي	الشركات	و–ويNم.	

وبناءÎ	علv	–لك¨	فقد	بÔني	الدليل	علv	رسم	�ار�ة	لبنية	متكاملة	ملشاريع	املسؤولية	االجتماعية¨	
	vوعل	ا.Nبين	فيما	hالت�ص	ودعم	اخلاص¨	القطاع	تPمنش	ب5	الشراكة	أسس	vعل	Âتقو	Yبحي
سبيل	املثا‰¨	فSن	القطاع	اإلنتاجي	1كs	أن	يطرÕ	مبادرات	وبرامج	تسNم	في	تقد.	�صة	سنوية	
	vتتول	2ا�لة	اجتماعية	مسؤولية	لبرامج	iH�م	أو	يeرم	بسعر	الوسيطة	أو	يةzاNالن	tمنتجات	sم
تصنيعNا	أو	تسويقNا	أو	توزيعNا	علv	فئات	محدد…	مs	املجتمع.	باإل}افة	إلv	–لك¨	فSنt	وباملقابل	
لبرامجNا	االجتماعية	 املكملة	 لتلك	ا'Nات	 التعليمية	توجيt	جeءاÎ	مs	�دماتNا	 للشركات	 	sك Ô1
و–لك	مs	�ال‰	تقد.	برامج	تدريV	وتQهيل	للكوادر	اإلنتاجية¨	أو	تتولv	�ركات	القطاع	املالي	
في	 االستثمار	 أو	 	Âالالز التمويل	 تقد.	 مs	�ال‰	 االجتماعية	 املسؤولية	 برامج	 دعم	 واملصرفي	

املشاريع	الصGير…	واملتوسطة.	

األ�bا· األ�ا�ية مs الbليل
و}ع	إ�ار	مرجعي	متكامل	للبرامج		بحيY	يGطي	كافة	جوانV	املسؤولية	االجتماعية	للشركات	    º

أو	املنشPت.
الشركات	 في	 االجتماعية	 املسؤولية	 برامج	 	jبت�طي املعنية	 للجNات	 التنHيcية	 	jاخلط دعم	    º

واملنشPت	مs	�ال‰	استعراض	العديد	مs	البرامج	االستر�ادية.
ا�تراÕ	Âe�	مs	البرامج	العملية	املتكاملة	التي	تساعد	الشركات	واملنشPت	علv	تطوير	برامجNا	    º

	.t9ارس	يcال	اال�تصادي	النشا◊	مع	يتناغم	و0ا	االجتماعية	للمسؤولية
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تنEيr الbليل
يتضمs	الدليل	)300(	برنامجاÎ	أساسياÎ	وفرعياÎ	موزعةÎ	علv	سبعة	أبواب	رzيسة	9ثل	أبرز	مجاالت	
												vعل	و–لك	متنوعة¨	فرعيــــــة	مجاالت	اNمن	بــــــاب	كل	طيGي	كما	يســــــة¨zالر	االجتماعية	املســــــؤولية

النحو	اآلتي:	

مجاال  برامج املسؤولية 
االجتماعية

املجال الفرعي

برامج  
مJاÊ الFمل

º			برامج	املنتجات	والعمليات.
º			برامج	املوارد	البشرية.
.tوالترفي	nالتثقي	برامج			º

برامج 
تنمية املشاريع الصغيرة

º			برامج	دعم	املشاريع	الصGير….	
º			برامج	ا�تصاديات	املسؤولية	االجتماعية.

برامج 
املشروعا  الصغيرة

º			برامج	إنشاء	املصانع	_غراض	املسؤولية	االجتماعية.
º			برامج	مشاريع	النقل	والتوزيع.

البرامج 
التFليمية والتQ�يلية 
والتbريبية والبحثية

º			برامج	رعاية	املوهوب5	وامل�ترع5¨	ورواد	ا_عما‰.	
º			البرامج	التدريبية	والتQهيلية	والبحثية.

برامج
 البيئة وتنمية املجتمع احمللي

º			برامج	البيئة.
º			برامج	تنمية	املجتمع	احمللي.

البرامج 
الثقافية واإلعالمية

º			برامج	املكتبات	العامة.
º			البرامج	الثقافية	واحلضارية.

º		البرامج	اإلعالمية.

البرامج
 الصحية واالجتماعية

º			برامج	اخلدمات	الصحية.
º			برامج	اخلدمات	االجتماعية.
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�يn تستفيb مc� sا الbليل
فيما	يQتي	بعi	القواعد	واإلر�ادات	التي	تساعد	علv	االستHاد…	القصوÈ	مs	هcا	الدليل:

جاء	هcا	الدليل	}مs	سلسلة	لتطوير	املسؤولية	االجتماعية	للشركات¨	مكونة	مs	أربعة	أجeاء:	    º

النEري	 	ÂوNHامل 	vعل 	eيرك وهو	 االجتماعية“¨	 املسؤولية	 	ÂوNHم ”%رير	 بعنوان	 ا_و‰،	 ا'زء 
للمسؤولية	االجتماعية	}مs	وجNتي	النEر	احمللية	والGربية. أما ا'زء الثا�w¨	وهو	”دراسة	وا�ع	
املسؤولية	االجتماعية“؛	فقد	بÔني	علv	دراسة	ميدانية	لوا�ع	املسؤولية	االجتماعية¨ وأما	ا'زء 
الثالث	مs	هÁc	السلسلة	بعنوان	”الدليل	اإلر�ادي	لسياسات	وإجراءات	املسؤولية	االجتماعية“ 
فقد	جاء	بGرض	و}ع	�واعد	وسياسات	استر�ادية	للمسؤولية	االجتماعية	للشركات¨	والتي	
ا'زء الرابl -	ليشكل	 الدليل	-	 برامج	املسؤولية	االجتماعية.	وجاء	هcا	 تسبo	عملية	ا�تيار	

ا'انV	العملي	والcي	تضمs	تو�يقاÎ	لبرامج	متنوعة¨	عملية	ومتكاملة.
	vإل	باإل}افة	التنموية¨	لال�تياجات	املسحية	امليدانية	الدراسة	جzلنتا	Îوفقا	الدليل	اcه	نيÔب    º

مراعا…	ا�تياجات	الشركات	مs	برامج	املسؤولية	االجتماعية	مs	منطلo	النشا◊	اال�تصادي	
الcي	9ارسt.	وبالتالي¨	فSن	البرامج	الوارد…	في	هcا	الدليل	تGطي	مجمل	املنا�j	اال�تصادية¨	
	بالتوجNات	االسترا&ية	للشركة	&اÁ	املسؤولية	االجتماعية.	 Îمرهونة	اال�تيار	عملية	لEوت

-	تقسيم	الدليل	علv	سبعة	أبواب	موز[عة	�سV	مجاالت	املسؤولية	االجتماعية¨	وكل	باب	    º

	sم	يتكون	صلHال	إن	Y�ي	مجا‰¨	كل	sم	معينة	Óموا}يع	vعل	eترك	فصو‰	عد…	vإل	ينقسم
	sيديHواملست	العامة¨	tوأهداف	tبرامج	نوعية	Yي�	sم	صلHلل	Âعا	nو�	هو	ا_و‰	ءe'ا	5؛zeج
منNا¨	و�ركاء	العمل¨	وأهم	مقاييس	ومؤ�رات	النجاÕ.	أما	ا'eء	الثاني¨	فNو	جدو‰	يحتوي	

.tل	م�تصر	nو�	برنامج	ولكل	صل¨Hال	اcNل	برامج	مةzا�	vعل

	sتتمك	Yبحي	املشاركة¨	فرص	زياد…	vإل	الدليل	اcه	في	الوارد…	رعيةHال	البرامج	د·Nت    º
	vوعل	ا.Nو�درات	اNت�صصات	مع	Âتتالء	التي	البرامج	sم	�در	أكبر	انتقاء	sم	الراغبة	اتN'ا
	ÎراEن	الو�نية؛	البرامج	sم	يع̂د	احلضرية	عات سبيل	املثا‰¨	فSن	برنامج	إنشاء	املراكe	/	املجم[
إلv	اتساع	نطا�t	ا'Gرافي	والنوعي¨	بحيY	يتضمs	العديد	مs	البرامج	الHرعية	االستشارية¨	
والNندسية¨	واإلنشاzية¨	والتعليمية¨	والصحية¨	والتQهيلية.	وبالتالي¨	فSن	التنوع	في	سرد	البرامج	
الHرعية	يتالءÂ	ويتناسV	مع	مجاالت	وت�صصات	�ركات	القطاع	اخلاص	التي	�د	ال	تتوفر	
لديNا	القدر…	لدعم	كامل	البرنامج.	كما	أن	هcا	التنوع	في	البرامج	والوساzل	الHرعية	يساعد	
القطاعات	اإلنتاجية	في	تطوير	سلة	متكاملة	مs	�دمات	وبرامج	املسؤولية	االجتماعية.	ويب5	

الشكل	اآلتي	هيكلية	ا_بواب	والHصو‰¨	و�كل	ومحتويات	ا'داو‰:
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qهيكلية م�تويات الدلي qك�

نXH	برامج	الدليل	وفقاÎ	لشمولية	ا_بواب	والHصو‰	ملنا�j	املسؤولية	االجتماعية	كافة¨	مع	 Ô�    º

	لcلك¨	فقد	يلحk	بعi	التدا�ل	ب5	بعi	البرامج	 Îونتيجة	ا.Nبين	فيما	والتوازن	التكامل	مراعا…
	sم{	Îأيضا	tإدراج	s1ك	العمل	مكان	برامج	sم{	Îمثال	Ãيندر	فما	الدليل؛	اcه	في	الوارد…

البرامج	الثقافية.	

	�د	ال	تكون	مبرر…	}مs	سيا‚	 Ìمادية	 Ónتكالي	vعل	Îدا�ليا	ةNاملوج	البرامج	iبع	تنطوي     º
	 Ìczوعند	5.H�باملو	املتعلقة	بالبرامج	oيتعل	فيما	سيما	وال	املبا�ر…¨	غير	أو	املبا�ر…	nالتكالي
االجتماعية¨	 املسؤولية	 لبرامج	 	…Qاملنش 	/ الشركة	 موازنة	 	s}م	البرامج تلك	 تكون	 أن	 	s1ك
ا_سر	 أو	 	¨sاملتقاعدي أو	 الدنيا¨	 	nzالو�ا ب�Qحاب	 	oتتعل البرامج	 تلك	 	Xكان إ–ا	 و�ا�ة	
احملتاجة	منNم.	وبالتالي¨	فSنt	1كs	تو�يn	هcا	التدا�ل	لصال`	دعم	سلة	برامج	املسؤولية	
االجتماعية	للشركة¨	فما	1كs	اعتبارÁ	مساهمة	في	تو�يn	أبناء	املتوف5	}مs	البرامج	
الدا�لية¨	فSنt	1كs	إدراجt	}مs	البرامج	املوجNة	لصال`	املجتمع	علv	اعتبار	أن	الHئة	

املستNدفة	لcNا	البرنامج		ليسX	مs	مو�Hي	الشركة.	

	oريHلل	s1ك	tنSف	¨tيكليتNب	 º    بالرغم	مs	تنوع	البرامج	الوارد…	في	الدليل	ولتجنV	التكرار	امل�ل=
املعني	با�تيار	برامج	املسؤولية	االجتماعية	بc‰	بعi	ا'Nد	في	التوليn	فيما	بينNا	بGرض	

تطوير	بعi	البرامج	ا_�رÈ¨	وال	سيما	الHرعية	منNا.	

			



الباب ا_و‰
برامج مJاÊ الFمل

برامج	املنتجات	والعمليات الفصــل األول      :	

برامج	املوارد	البشرية الفصل الثاني     :			

tوالترفي	nالتثقي	برامج الفصل الثالث			:			
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الفصل األول
برامج املنتجا  والFمليا 

nو�
 البرامج

للبيئة¨	 �ديقة	 ومنتجات	 �دمات	 تقد.	 	vإل البرامج	 	Ácه تNد·	
مصال`	 و�ماية	 الشركات¨	 في	 الشHافية	 	eيeوتع احلوكمة	 	oوتطبي
املستHيديs¨	واالستHاد…	مs	كافة	املوارد	املتا�ة	لتحس5	ا_داء	التشGيلي	
واال�تصادي¨	ونشر	أ�ال�يات	العمل	اإليجابية¨	وتعeيe	املسؤولية	ب5	

كافة	أ�را·	املصلحة	في	الشركة.

√بر“
  √�bا· البرامج

º     تعميم	ا�ترا�ات	الصحة	والسالمة	علv	مو�Hي	الشركة.
.sيديHاملست	مصال`	ماية�     º

º     نشر	أ�ال�يات	العمل.
º     %س5	ا_داء	ا_�ال�ي.

Êوbاملستفي

º     املو�Hون.
º     البيئة.

º     أ�حاب	املصلحة.
º     املجتمع	احمللي.

√بر“  
مؤ�را  األدا¡

.…Qاملنش	j�ط	في	الوارد…	يليةGالتش	اء…Hالك	ومعدالت	Vنس     º
º     عدد	إ�ابات	العمل¨	أو	الوفيات¨	أو	اإلعا�ات.

º     مدÈ	ان�Hاض	نسبة	االنبعا�ات	السامة.

º     �جم	االستثمار	في	احلHاÿ	علv	البيئة.

�ر�ا¡ الFمل
º     الشركات	العاملة	في	القطاع	البيئي.

º     املصانع	والشركات	الصناعية.
º     الشركات	االستشارية.
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1
برنامج

 املنتجا  
اüمنة

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	%قيo	مبدأ	¢ال	}رر	وال	}رار¢؛	مs	�ال‰	تقد.	
للبيئة	احمليطة¨	كما	ال	تلحo	الضرر	 إنتاÃ	منتجات	�ديقة	 أو	 �دمات¨	
بQفراد	البيئة	الدا�لية	املنتجة	لNا.	وفيما	يQتي	أبرز	البرامج	الHرعية:

	vعل	ةEباحملاف	العال�ة	–ات	الدولية	باملعايير	Âاeلاللت	برنامج	و}ع	º
البيئة.

		sم	…Qاملنش	/	الشركة	يH�مو	vعل	k%اف	دا�لية	سياسات	و}ع  º
أ�طار	عمليات	اإلنتاÃ	والتصنيع¨	أو	تقد.	اخلدمات.	

البيئة	الدا�لية	 º  و}ع	برنامج	لتعميم	ا�ترا�ات	السالمة	و�حة	
والسالمة	 	sا_م معايير	 	oوتطبي 	¨…Qاملنش 	/ الشركة	 مو�Hي	 	vعل

	.5H�للمو	¬منة	عمل	بيئة	لتوفير	و–لك	الشركة¨	في	العاملية
º    تبن=ي	التطبيقات	التقنية	التي	تسNم	في	تقليل	ا_}رار	النا&ة	عند	

تطبيقNا	في	العمليات	اإلنتاجية	أو	عند	تقد.	اخلدمات.

برنامج2
 ا)u�مة

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تطبيo	نEاÂ	�وكمة	الشركات	التي	تÔعنv	بحماية	
الشHافية¨	و%س5	 	eيeتع 	vعل 	eالتركي مs	�ال‰	 	¨sيديHاملست مصال`	
جود…	الر�ابة¨	والو}وÕ	في	ات�ا–	القرارات¨	وتطبيo	أفضل	املمارسات	
في	العمليات	والقرارات	الدا�لية¨	مع	إيجاد	كافة	اآلليات	لضمان	احلد	

الكافي	مs	النeاهة	والكHاء…	في	توزيع	وإدار…	املوارد.

3
برنامج

 ا'uدة 
Íاإلدار eوالتمي

	يNد·	هcا	البرنامج	إلv	االستHاد…	مs	كافة	املوارد	املتا�ة	لتحس5	ا_داء	
	sم	عاليةHوال	اء…Hالك	sم	عالية	مستويات	oو%قي	واال�تصادي¨	يليGالتش
الHنية	واإلدارية	والتقنية	للشركة¨	 البيئة	اإلنتاجية	والبنية	 �ال‰	تطوير	

وفيما	يQتي	أبرز	البرامج	الHرعية:	
	sم	عا‰	Èمستو	oقي%	vإل	د·Nوي	للجود…¨	eيeعبدالع	امللك	برنامج		º

التميe	اإلداري	للشركات.	
تقليل	 	vعل	يعمل الcي	 	)Six Sigma السداسي	-	 برنامج	)احليود	 	º
نسبة	ا_�طاء¨	وال	سيما	في	القطاعات	اإلنتاجية¨	بحيY	تصل	كHاء…	
	sع	Qاخلط	نسبة	يدeت	ال	Yوبحي	99966¨99•¨	vإل	العمليات	وفاعلية

)4¨3(	لكل	مليون	منتج.	
º		برنامج	بطا�ة	ا_داء	املتوازن	)Balanced Scorecard-BSC(:	يعمل	
	vعل	صيليةHت	أداء	معايير	vإل	االستراتيجية	اتNالتوج	ترجمة	vعل
كافة	املستويات	اإلدارية	والنوعية¨	وإدار…	ا_داء¨	بطر‚	ا�ترافية.
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برنامج4
 الثقافة املؤ�سية

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	نشر	كافة	أ�ال�يات	العمل	اإليجابية¨	وتQسيس	
منEومة	مs	القيم	اإليجابية	التي	تسNم	في	تعeيe	التوجNات	االستراتيجية	
	Èلد		ا_داء	أ/ا◊	ييرGت	vعل	eالتركي	في	البرنامج	اcه	مNيس	كما	للشركة.
في	%س5	 	h�تتل أساسية	 عنا�ر	 أربعة	 تطوير	 مs	�ال‰	 	5H�املو
واإلنتاجية¨	 اإلدارية	 والعمليات	 العمل¨	 وأ�ال�يات	 الش�صي¨	 السلو„	

باإل}افة	إلv	%س5	جملة	املNارات	اإلدارية	والHنية.		
	tالتوج مع	 	¨5H�للمو والسلوكي	 ا_�ال�ي	 البعد	 البرنامج	 هcا	 يدعم	
مNنية	 بطر‚	 العمالء	 �دمة	 	vعل يساعد	 الcي	 ا_مر	 للشركة¨	 املNني	

وأ�ال�ية¨	وبالتالي	بناء	مؤسسات	فاعلة	في	املجتمع.

5
برنامج 

تeFيe املسؤولية 
©Accountabilty≠ 

AA1000®

يساعد	 الcي 	)AA1000( معيار	 	oتطبي 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
و}مان	 الشركة¨	 في	 املصلحة	 أ�را·	 كافة	 ب5	 املسؤولية	 	eيeتع 	vعل
التي		 واملعايير	 لúسس	 	Îوفقا بNا	 املنو�ة	 مNمتNا	 تQدية	 وتQكيد	 مشاركتNا¨	
ا_�ال�ي	 وأداNzا	 االجتماعية	 ومسؤوليتNا	 االستدامة	 مHاهيم	 	vعل 	eترك
}مs	املنEومة	املجتمعية.	ويرتكe	هcا	املعيار	علv	املعايير	الHرعية	اآلتية:
	tالست�دام	للشركة	أفضل	عمل	إ�ار	– يوفر	2008 –	)AA1000APS(    º

في	%ديد	وفNم	ا_ولويات¨	واالستجابة	لتحديات	االستدامة.
AA1000AS(   º(		–2008-	يوفر	الضمانات	علv	استمرارية	املعلومات	
وتقارير	 االجتماعية	 املسؤولية	 تقارير	 سيما	 وال	 للجمNور¨	 املقدمة	

االستدامة.
	…Qاملنش	/	الشركة	ملساعد…	عمل	إ�ار	يوفر	2005-–	)AA1000SES(  º
	oلتحقي	املصلحة	وأ�حاب	sيديHاملست	إ�را„	عمليات	مان{	vعل

النتاzج	املرجو….

6
برنامج

©SA 8000®

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تطبيo	معيار	)SA8000(	العاملي¨	والcي	يحدد	
�رو◊	بيئة	العمل	املناسبة¨	و�رو◊	تو�يn	العمالة.	ويعتمد	هcا	املعيار	
علv	مباد∆	�قو‚	اإلنسان	العاملية	الصادر…	عs	منEمة	العمل	الدولية.	
القصري¨	 والعمل	 	¨sالقا�ري عمالة	 0كافحة	 	oتتعل موا}يع	 ويGطي	
والتمييe	العنصري¨	واحلدود	الدنيا	للرواتV¨	وساعات	العمل¨	والصحة	

.aإل	والسالمة...
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برنامج األيeو7
©ISO 14000® 

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تطبيo	سلسلة	مs	املعايير	البيئية	للمنتجات	
إدار…		 لنEم	 التنEيمية	 والNياكل	 واإلجراءات	 والصناعات¨	 والشركات	
البيئة	في	الشركات¨	و–لك	لتؤكد	الشركة	/	املنشQ…	مs	�ال‰	تطبيقNا	

_�د	هÁc	املعايير	مدÈ	�ر�Nا	علv	�ماية	البيئة.
ومs	}مs	سلسة	هÁc	املعايير	اآلتي:

º		ISO 14004						توفر	إر�ادات	تطوير	وتطبيo	نEم	إدار…	البيئة.

º		ISO 14010						توفر	مباد∆	عامة	لتد�يo	)مراجعة(	نEم	إدار…	
																								البيئة.

	ÂاEن	مراجعة((	oلتد�ي	محدد…	إر�ادات	توفر	       ISO 14011	 º
			إدار…	البيئة.

	)o�)مد	مراجع	مؤهالت	ملعايير	إر�ادات	توفر					  ISO 14012	  º
			البيئة	واملراجع5	الرzيسي5.

	توفر	مواد	للتقييم	واستعراض	لبرامج	املراجعة.   ISO 14013Ø5  º

				أنشQت	لتقد.	التوجيt	واإلر�اد	بشQن	نشر	  ISO 14020´	 º
			املعلومات	البيئية.

�ياسات	تست�دÂ	في	ر�د	مدÈ	التقدÂ	نحو	بلو⁄	       ISO 14030´	 º
			الGايات	وا_هدا·	البيئية	إلv	ا'مNور.

عملية	%ليلية	�املة	تقي=م	استNال„	الطا�ة	      ISO 14040´	º
				وإنتاجNا	�ال‰	دور…	�يا…	املنتج	الكاملة.

	¨jالت�طي	التطوير:	)�طوات	املنتج	وتطوير	تصميم			   ISO 14062		 º
تصميم	املNHوÂ¨	التصميم	التHصيلي¨	اال�تبار¨	اإل�ال‚	

التسويقي¨	مراجعة	املنتج(.
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الفصل الثاني
برامج املuارد البشرية

 nو�
البرامج

	sم و–لك	 ودعمNا¨	 البشرية	 املوارد	 تطوير	 	vإل البرامج	 	Ácه تNد·	
االستثناzية¨	 الEرو·	 ملواجNة	 	5H�املو اد�ار	 	oنادي� إنشاء	 �ال‰	
دافع	 وتنمية	 أبناNzم¨	 	Vمواه تنمية	 �ال‰	 	sم 	5H�املو والء	 	eيeوتع
	Îتقديرا املتوف5	 	5H�املو أبناء	 ودعم	 	¨n�املو 	Èلد التطويري	 العمل	

.5H�املو	سرQب	…Qاملنش	/	الشركة	عال�ة	eيeوتع	م¨Nzآلبا	Îووفاء

√بر“ 
 √�bا· البرامج

º    تطوير	بيئات	العمل¨	وتنمية	روÕ	و�قافة	العمل.	
º    تلبية	اال�تياجات	املادية	االستثناzية	التي	تواجt	املو�5H	وأفراد	أسرهم.	

º    دعم	ا_وا�ر	االجتماعية	دا�ل	و�ارÃ	الشركات.

º    التوا�ل	مع	بقية	الشركات.	
.5H�املو	_سر	الوالء	Õرو	تنمية    º

Êوbالشركات.املستفي	وH�مو    º

√بر“  
مؤ�را  األدا¡

.5H�املو	ر}ا	Èمستو    º

.Vالتدري	ساعات	معد‰    º

º    عدد	اخلدمات	املقدمة	للمو�5H	)غير	التعا�دية(.

º    معد‰	احلضور.

º    مستوÈ	املشاركة.

�ر�ا¡ الFمل

º    �ركات	استشارات	تنمية	املوارد	البشرية.

º    مراكe	الليا�ة.

º    �ركات	إدار…	املناسبات.

º    �ركات	العال�ات	العامة.

.tالترفي	eومراك	الريا}ية	النوادي    º
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برنامج الصنbو‚1
 التFاوني لالد�ار

و–لك	 	¨5H�املو الد�ارات	 �ندو‚	 إنشاء	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
وأفراد	 	5H�املو 	sم الصندو‚	 ملنتسبي	 االستثناzية	 الEرو·	 ملواجNة	
	¨sوالسك 	¨Ãواeال إعانات	مبا�ر…	في	�االت	 الصندو‚	 	Âويقد أسرهم.	
املبنية	 والصر·	 لالستثمار	 و¬ليات	 	jواب{	oوف و–لك	 إلa؛	 والوفا…...	

علv	ا_سس	التعاونية.

2
 fي�Qبرنامج ت
جمFية تFاونية 
ملu�في الشر�ة

	¨…Qاملنش	/	الشركة	يH�ملو	تعاونية	جمعية	سيسQت	vإل	البرنامج	اcه	د·Nي
	eاحلواف	jرب	sو1ك	5.H�للمو	إ}افية	وامتيازات	�دمات	تقد.	رضGب
	Vاملنتس	العضو	…Qمكاف	تتم	Yبحي	ا'معية¨	ÂاEبن	5H�للمو	التشجيعية
يQتي	 وفيما	 االستثماري.	 لدÈ	�ندو‚	ا'معية	 	t�ساب	في	مالي بدعم	

أبرز	اخلدمات	املمكs	للجمعية	تقدN1ا:	
º	بناء	�و…	�راzية	و�اعد…	تHاو}ية	تNد·	إلv	توفير	بعi	اخلدمات	
مثل	 مالءمة¨	 أكثر	 أسعار	 بعروض	 املعمر…	 أو	 االستراتيجية	 والسلع	
	…eNا_ج أو	 السيارات¨	 �راء	 أو	 	¨sاملساك وتوفير	 التمويل¨	 �روض	

	.aإل	لية...eاملن
	¨v{املر أو	 	¨sاملتقاعدي لرعاية	 اإل}افية	 اخلدمات	 	iبع توفير	 	º
احملتاج5	مs	املو�5H	أو	أفراد	أسرهم¨	و–لك	بالتنسيo	مع	اإلدارات	

املعنية.	
وأسرهم¨	 	…Qاملنش/ الشركة	 ملو�Hي	 والتQهيلية	 التدريبية	 دعم	اخلدمات	 	º
والتطوير	 التQهيل	 لبرامج	 املبا�ر	 	Âاالهتما 	sم{ 	Î…عاد تقع	 ال	 والتي	

الدا�لية	في	الشركة.

3

برنامج
 تقb. تسNيال  
 vا  علCوت�في

منتجا  و�bما  
الشر�ة Ø املنشQة 

ملu�فيNا

	/ الشركة	 منتجات	 	Á&ا	5H�للمو الوالء	 	eيeتع 	vإل البرنامج	 يNد·	هcا	
املنشQ…	املقدمة¨	و–لك	مs	�ال‰:	

º		تقد.	املنتجات	أو	اخلدمات	بQسعار	م�Hضة	أو	رمeية.
º		تقد.	بعi	االمتيازات	والتسNيالت	اإل}افية	بنHس	السعر	ا_�لي		

لل�دمات	أو	املنتجات.
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4
برامج 

دعb� rرا  
√بنا¡ املu�ف5 

املu�uب5

	5H�املو أبناء	 و�درات	 مNارات	 تنمية	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
	sم و–لك	 	)aإل القياد…¨....	 اإلبداع¨	 	¨jالت�طي )التHكير¨	 املوهوب5	
	…Qاملنش	/	الشركة	اNرعايت	vتتول	دراسية	من`	أو	وفعاليات	برامج	ال‰�
مع	إ�دÈ	ا'Nات	املعنية¨	لتعeيe	والء	املو�5H	مs	�ال‰	تنمية	�درات	

ومواهV	أبناNzم.

5
برنامج

 الFمل التuDعي
 لÈb املu�ف5

ا'Nاز	 بS�را·	 التطوعي¨	 للعمل	 تشكيل	'نة	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
دافع	 تنمية	 بNد·	 	…Qاملنش 	/ الشركة	 في	 االجتماعية	 باملسؤولية	 	 املعني=
	Âالقيا	ال‰�	sم	املجتمع	في	tتHو�ي	عيلHوت	¨n�املو	Èلد	التطوعي	العمل
هcا	 	sويتضم و�ارجNا.	 	…Qاملنش 	/ الشركة	 دا�ل	 التطوعية	 با_عما‰	

البرنامج	البرامج	الHرعية	اآلتية:	

في	 	…Qاملنش 	/ الشركة	 مساهمات	 يب5	 	Xاإلنترن 	vعل مو�ع	 إنشاء	 	º
ا_عما‰	التطوعية	ملو�HيNا.

تب5	 	…Qاملنش 	/ الشركة	 	Èلد باملتطوع5	 بيانات	 �اعد…	 	sتكوي    º

ت�صصاتNم¨	و�دراتNم	التطوعية.
لل�برات	 	Îوفقا 	tومؤسسات للمجتمع	 مت�صصة	 تطوعية	 �دمات	 تقد.	 	º

املNنية	لدÈ	الHريo	التطوعي	دا�ل	الشركة.
º		تكويs	�راكات	مNنية	و9ويلية	مع	ا'Nات	احمللية؛	لتعeيe	القدرات							

التطوعية	للشركة.	
º		إ�امة	ور‘	التدريV	واحللقات	النقا�ية	التQهيلية	والتوعوية	ملو�Hي	

الشركة.	

6
تJر. √�حاب

 Íو– nzا�uال 
jل البسي�bال

	nzالو�ا	أ�حاب	vإل	و�نان	nعط	ملسة	تقد.	vإل	البرنامج	اcه	د·Nي
–وي	الد�ل	البسيj	واملست�دم5¨	ويندرÃ	}مs	–لك	-	علv	سبيل	املثا‰	

-		البرامج	الHرعية	اآلتية:		
				/ الشركة	 الطارzة	0ساهمة	 للمساعدات	 �اص	 تQسيس	�ندو‚	     º

املنشQ…	وبقية	مو�HيNا.
	Õاحلداملسمو	تتجاوز	التي	الش�صية	للقروض	الضمانات	iبع	تقد.		º

بt	نEاماÎ	دا�ل	الشركة.
º		تقد.	املن`	الدراسية	للمتHو�5	مs	أبناNzم.

º		تقد.	بعi	املساعدات	املالية	في	املناسبات	السنوية؛	مثل	بداية			
السنة	الدراسية¨	و�Nر	رمضان	املبار„¨	وا_عياد.
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7
برنامج

 دعr √بنا¡
 املu�ف5 املتuف5

	Îووفاء	Îتقديرا	املتوف5	5H�املو	_بناء	الدعم	تقد.	vإل	البرنامج	اcه	د·Nي
آلباNzم¨	مs	�ال‰	العديد	مs	البرامج	املادية¨	والتQهيلية¨	واالجتماعية¨	

ومنNا	اآلتي:
وتسNيل	 التQهيلية¨	 البرامج	 �ال‰	 	sم املتوف5	 أبناء	 	iبع تQهيل	 	º
	oبالتنسي	Èا_�ر	الشركات	Èلد	أو	¨…Qاملنش	/	الشركة	Èلد	مNHتو�ي

.nالتو�ي	Vمكات	مع
º	دعم	�دمات	الرعاية	الطبية	_فراد	ا_سر…¨	وال	سيما	s2	يعانون				

مs	أمراض	مeمنة.
.n�املو	وفا…	�الة	في	مقطوعة	مالية	مساعدات	تقد.		º

º		رعاية	أبناء	املتوف5¨	وتل̂مس	ا�تياجاتNم	مع	ت�صيh	بعi	املساعدات	
املادية	للجNات	املعنية	برعايتNم.

8
برنامج

 دعr البيئة
 األ�رية للمu�ف5

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	دعم	البيئة	ا_سرية	للمو�5H¨	وتعeيe	عال�ة	
	Vوتدري	nتثقي		ال‰�	sم	ا¨Nل	مNzوال	وزياد…	سرهم¨Qب	…Qاملنش	/	الشركة

وتQهيل	أسر	املو�5H	في	مجاالت	متعدد…؛	ومنNا	اآلتي:	
ا_سرية¨	 العال�ات	 وتنمية	 الصحية¨	 ا_سرية	 التوعية	 برامج	 تقد.	 	 	º

.aإل	اخلا�ة...	اال�تياجات	وي–	sم	ا_فراد	مع	التعامل	وبرامج
º		تقد.	أو	دعم	البرامج	التدريبية	التQهيلية	أو	التطويرية؛	مثل	الدبلومات		
التQهيلية	في	احلاسV	اآللي	واللGة	اإل$ليeية¨	أو	برامج	تطوير	الcات؛		
	.aإل	..sاآل�ري	مع	والتعامل	واإلبداع¨	كيرHوالت	التوا�ل¨	اراتNم	مثل
º		إعداد	املواد	اإلعالمية	والتثقيHية	}مs	املواد	التحريرية	في	مجلة	

الشركة	/	املنشQ…¨	أو	النشرات	الدا�لية	فيNا.
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الفصل الثالث
tوالترفي nبرامج التثقي

nو�
 البرامج

	¨5H�املو ب5	 االجتماعي	 	jالتراب 	eيeتع 	vإل البرامج	 	Ácه تNد·	
الدعم	 وتوفير	 العمل	ا'ماعي	 	Õرو وتنمية	 للشركة¨	 وتعeيe	والNzم	

املعنوي	لNم.

√بر“
 √�bا· البرامج

.5H�املو	ب5	االجتماعي	jالتراب   º
.5H�املو	كافة	ب5	مالةeوال	… º   تعeيe	أوا�ر	ا_�و[

º   �قل	مواهV	املو�5H	ومNاراتNم	الثقافية	والريا}ية.

º   تعeيe	الوالء	الو�يHي	ملو�Hي	الشركات.
º   تنمية	روÕ	العمل	ا'ماعي.

º   تعeيe	املنافسة	املسؤولة	ب5	الشركات.

Êوbم.املستفيNو–وي	الشركات	وH�مو   º

√بر“
 مؤ�را  األدا¡

º   عدد	ا'واez	وامليداليات	علv	مستوÈ	الشركات	/	ا_فراد.

.Îسنويا	…Qاملنش	/	الشركة	اNب	X�ام	التي	يةNوالترفي	الثقافية	البرامج	عدد   º

º   نسبة	املو�5H	املشترك5	في	هÁc	البرامج.

�ر�ا¡ الFمل

º   الرzاسة	العامة	لرعاية	الشباب¨	واال%ادات	الريا}ية.
º   النوادي	ا_دبية.
º   املراكe	الثقافية.
º   النوادي	الريا}ية.

º   �ركات	العال�ات	العامة.								

º   املراكe	التجارية.
º   �ركات	إدار…	املناسبات.

º   �اعات	اال�تHاالت.
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Âم�تصر للبرامجالبرامج املقتر�ة nو�

برنامج1
 املr�u الريا}ي

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	دعم	الNوايات	الريا}ية	لدÈ	منسوبي	الشركة¨	
واالستHاد…	منNا	في	تعeيe	روÕ	الHريo¨	وتو�يn	تلك	القدرات	في	%س5	
مواسم	 وإ�امة	 دعم	 تبني	 �ال‰	 	sم و–لك	 للشركات¨	 الcهنية	 الصور…	
ريا}ية	تتنافس	فيt	مع	الشركات	ا_�رÈ¨	}مs	فعاليات	دورية	ترعاها	
اال%ادات	 مع	 	oوالتنسي وباإل�را·	 	¨Âاالهتما –ات	 الشركات	 	iبع
الريا}ية	امل�تلHة.	وفيما	يQتي	بعi	أبرز	البرامج	والHعاليات	الريا}ية	

}مs	هcا	اإل�ار:
º			تنEيم	برامج	تدريبية	لبعi	ا_لعاب	الريا}ية.	

º			إ�امة	دوري	لúلعاب	الريا}ية	ب5	�ركات	القطاع	اخلاص¨	وبرعاية	مع	
	.Âاالهتما	–ات	والشركات	اتN'ا	iبع

º			تشكيل	بعi	املنت�بات	الريا}ية	التي	9ثل	القطاع	اخلاص.
º			تنEيم	لقاءات	ودية	ب5	أندية	القطاع	اخلاص	وبعi	ا_ندية	احمللية	

مل�تلn	ا_لعاب.	

2
برنامج

 املسابقا  الثقافية 
واملNنية

)�عرية¨	 �قافية	 ملسابقات	 موسم	 تطوير	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
�طابة¨.....	إلa(	ب5	املو�5H؛	إل�Nار	مواهبNم	وهواياتNم	وتشجيعNم	

علv	تنميتNا¨	وتعeيe	روÕ	املنافسة	لديNم.

3
برنامج

 Íاأل�ر tالترفي 
للمu�ف5

العال�ات	 	eيeوتع 	¨5H�للمو ا_سرية	 البيئة	 دعم	 	vإل البرنامج	 يNد·	
الترفيNية	 البرامج	 	iبع تقد.	 �ال‰	 	sم و–لك	 بينNم¨	 االجتماعية	

واالجتماعية¨	ومs	–لك	علv	سبيل	املثا‰:	
العمرية؛	 والHئة	 ا'نس	 	V�س	5H�املو أسر	 ب5	 اللقاءات	 تنEيم	 	 	º
أو	 للشباب¨	 الريا}ية	واالجتماعية	 الHعاليات	 	nم�تل	يمEتن	مثل

ا_�Hا‰.	
ب5	 والريا}ية	 االجتماعية	 والHعاليات	 اللقاءات	 تنEيم	 	º
اآلباءوا_بناء	والتي	مs	املمكs	أن	تتضمs	بعi	البرامج	التوجيNية¨	
أو	احلوارية¨	أو	الريا}ية	...	إلa.	باإل}افة	إلv	تنEيم	الHعاليات	

الثقافية	والتوعوية	لúمNات.
ملو�Hي	 السنوية	 واملناسبات	 ا_عياد	 في	 اللقاءات	 	iبع تنEيم	 	 	º

.Îدا�ليا	وأسرهم	الشركات
الدا�لية	االستكشافية	ملو�Hي	الشركات	و–ويNم	 تنEيم	الر�الت	 	 	º

للمدن	واملعالم	السيا�ية	برعاية	بعi	ا'Nات	املعنية.	
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4
برنامج

 2ار�ة الريا}ة 
VاتJدا�ل امل

املكتبية	مs	�ال‰	 الريا}ة	 وإر�ادية	ملمارسة	 تعريHية	 برامج	 إعداد	
	sالتماري	Ácه	د·Nوت	م.Nوتدريب	مNzزمال	tلتوجي	ا_فراد	iبع	هيلQت
التي	 العادات	املكتبية	الصحية	 الريا}ية	املكتبية	إلv	نشر	و2ارسة	
الNEر	 	ÂالPك املكتبية¨	 ا_مراض	 	sم العديد	 	sم الو�اية	 	vعل تساعد	
	oريHال 	Õرو 	eيeتع 	vإل باإل}افة	 –لك¨	 	vإل وما	 والقدم5¨	 	sواليدي
العمل	 رتابة	 	vعل 	VلGوالت اإلدارية¨	 املستويات	 	nم�تل ب5	 الوا�د	

اليومي.

	



w�الباب الثا 
تنمية املشاريع الصغيرة

:		برامج	دعم	املشاريع	الصGير… الفصــل األول 

:		برامج	ا�تصاديات	املسؤولية	االجتماعية	 الفصل الثاني 
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الفصل األول
 برامج دعr املشاريع الصغيرة 

nو�
 البرامج

�دراتNا	 	eيeوتع الصGير…¨	 املشاريع	 دعم	 	vإل البرامج	 	Ácه تNد·	
املسؤولية	 برامج	 	sم لNا	 	Âالالز الدعم	 توفير	 �ال‰	 	sم التنافسية	

االجتماعية	في	مجاالت	التمويل.	

√بر“ 
√�bا·  البرامج

º			تعeيe	القدرات	التمويلية	لقطاع	املنشPت	الصGير….
º			تعeيe	البنية	التحتية	لسالسل	التوريد	لكبرÈ	الشركات	احمللية.	

º			تعeيe	القدرات	التنافسية	لال�تصاد	احمللي.	
º			تعeيe	الشراء	واإلنتاÃ	احمللي.	

Êوbاملستفي

	.sاملستثمري	ارG�			º

.sNامل	أ�حاب			º
º			الشباب.
º			ا_سر.

º			أ�حاب	املشاريع	الصGير…	واملتوسطة.

√بر“ 
مؤ�را  األدا¡

º			عدد	املشاريع	املمولة.
º	�جم	التمويل	للمشاريع	الصGير…	واملتوسطة.

.sيديHا_فراداملست	عدد			º
º			عدد	أفراد	ا_سر	املستHيد	أربابNا	مs	التمويل.

�ر�ا¡ الFمل

º			البنو„.
º			املكاتV	االستشارية	)دراسات	ا'دوÈ	و�طj	العمل(.

º			�ندو‚	املئوية.

º			بنك	التسليn	السعودي.
º			�ا}نات	ا_عما‰.

.Vوالتدري	هيلQالت	eمراك			º
º			�ركات	ومنشPت	القطاع	اخلاص.		
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Âم�تصر للبرامجالبرامج املقتر�ة nو�

1

برنامج 
 sم ¡eج hت�صي

املنتجا Ø ا(bما  
لbعr املسؤولية 

االجتماعية

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	ت�صيh	نسبة	معينة	مs	�دمات	ومنتجات	
فSن	 املثا‰¨	 سبيل	 	vوعل الصGير….	 املشاريع	 لدعم	 	…Qاملنش 	/ الشركة	
	sم نسبة	 	hبت�صي معنية	 واالستثماري	 املالي	 القطاع	 مؤسسات	
	Vاملكات بتقد.	 معنية	 العقاري	 القطاع	 و�ركات	 املالية¨	 العواzد	
والور‘	الصناعية	برسوÂ	رمeية	أو	م�Hضة	لبرامج	املشاريع	الصGير…	
	Vوالتدري	هيلQالت	�طاع	مؤسسات	vتتول	�5	في	ر¨Gالص	متناهية	أو
املشاريع	 _�حاب	 التدريبية	 أو	 التQهيلية	 البرامج	 	iبع 	hت�صي

.aإل	ير…...Gالص

2
برنامج 

 rدع oنادي�
املشاريع متنا�ية 

الصغر

ا_سر	 أو	 ا_فراد	 لدعم	 �ندو‚	 تQسيس	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
	…Qاملنش	/	الشركة	j�0نا	العال�ة	–ات	ا_عما‰	في	سيما	وال	املنتجة¨
الرzيسة	أو	املساند…؛	مثل	تQهيل	أفراد/	أسر	لتGليn	وتوريد	الNدايا¨	أو	
إنتاÃ	التحn	وا_عما‰	الHنية¨	أو	تصوير	احلHالت¨	أو	&Nيe	املنتجات	

	aإل	الرسمية...	لالجتماعات	ةHيHاخل	يةzاcGال

3
برنامج

 rو‚ دعbن� 
املشاريع الصغيرة

املشروعات	 لدعم	 �ا�ة	 	oنادي� إنشاء	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
الصGير…¨	وإنشاء	�ندو‚	استثماري	في	املشاريع	الواعدÁ	الوسيطة	أو	

.Îمحليا	…Qاملنش	/	الشركة	موردي	�بكة	تدعم	التي	Âاخلا

برنامج 4
دعr الشرا¡ احمللي

موردي	 	sم سيما	 وال	 احمللي¨	 الشراء	 دعم	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
�دمات	املشاريع	املتوسطة	والصGير…	ومنتجاتNا.	وبالتالي¨	فSن	%ديد	
	sم	7•-15•((	sم	Õتتراو	…Qاملنش	/	الشركة	مشتريات	sم	سنوية	صة�
}مs	برامج	املسؤولية	االجتماعية	للشركة¨	يساعد	علv	تشجيع	تلك	

املشاريع	وتنميتNا.

برنامج  التجارة 5
املجتمFية

ومتوسطة	 �Gير…	 مشاريع	 إ�امة	 تشجيع	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
	…Qاملنش 	/ الشركة	 إمداد	 سلسلة	 لدعم	 وسيطة	 �دمات	 أو	 ملنتجات	
	و–لك	مs	�ال‰	تQسيس	�راكات	مبا�ر…	)Joint Venture(	مع	 Î̈محليا
	…Qاملنش	/	الشركة	vتتول	Yبحي	متوسطة¨	أو	ير…G�	مشاريع	أ�حاب
	vيتول	أن	vعل	املشروع¨	Õإل$ا	Âالالز	واإلداري	التمويلي	الدعم	تقد.
	sم	ا_فراد 	sم	املشاريع والتنHيcية	أ�حاب	 املNنية	 با_عما‰	 	Âالقيا
برامج	 �ال‰	 	sم وتدريبNم	 تQهيلNم	 يجري	 	sيcال اال�تصاص	 –وي	

التQهيل	التي	تقدمNا	ا'Nات	املعنية	بتنمية	املشاريع	الصGير….		
	Âتقو	ما	البرامج	sم	ئةHال	Ácه	X%	Ãيندر	tنSف	املثا‰؛	سبيل	vوعل
الصGير…	 املشاريع	 و9ويل	 تQسيس	 في	 االتصاالت	 �ركات	 	iبع 	tب
تطوير	 مشاريع	 مثل	 االتصاالت؛	 بصناعة	 العال�ة	 –ات	 واملتوسطة	

برمجيات	وتطبيقات	ا'وا‰.
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6
برنامج 

 تQ�يل √�حاب
rNا)رة ودعم sNامل 

واحلر·	 	sNامل أ�حاب	 	sم الشباب	 تQهيل	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
:sNامل	تلك	أبرز	sوم	متوسطة¨	أو	ير…G�	مشاريع	سيسQت	vعل	مNوتدريب
	¨Xإنترن 	Y�با با�Y	معلومات¨	 )با�Y	إ�صاzي¨	 البحثية	 	sNامل 	º
	Y�با	اجتماعي¨	Y�با	علمي¨	Y�با	انوني¨�	Y�با	ضايا¨�	Y�با

تسويقي¨	با�Y	�رعي¨	با�Y	زراعي(.
º		املsN	اإلعالمية	)�حHي¨	محرر	�حHي¨	محرر	إعالنات¨	مترجم¨	
مصور	�حHي¨	مصور	تلeHيوني¨	مصور	مناسبات¨	م�رÃ	برامج	
تلeHيونية¨	محلل	أ�بار	تلeHيونية¨	مcيع¨	مقدÂ	برامج	تلeHيونية¨	

مراسل	تلeHيوني¨	كاتV	سيناريو(.	
ان¨	مبلjÒ¨	مNند”	ديكور¨	مصمم	ديكور	 Òده	اء¨Ò)بن	يةzاإلنشا	sNامل	  º
�ناعية¨	 9ديدات	 كNرباzي	 منeلية¨	 9ديدات	 كNرباzي	 دا�لي¨	
كNرباzي	9ديدات	إنشاzية¨	$ار	معماري¨	رساÂ	معماري¨	�داد	

تسلي`	بناء¨	سبا„¨	�داد	إنشاءات	معدنية(.
مصمم	 	¨Xإنترن موا�ع	 مصمم	 	¨Âورسا )�طا◊	 الHنية	 	sNامل   º

منتجات¨	رساÂ	وساzل	معدنية(.
�بكات¨	 مNند”	 مبرمج¨	 	¨Xإنترن موا�ع	 )مبرمج	 التقنية	 	sNامل   º

مصمم	�بكات¨	فني	�يانة	�بكات¨	فني	�يانة	�اسبات	¬لية(.
º		مsN	احلر·	اليدوية	واآللية	)�اmz	�لي¨	�اmz	ز�ار·	معدنية¨	
أ�cية	 �انع	 �بية¨	 أ�cية	 �انع	 معدنية¨	 مشGوالت	 	mzا�
		¨)X)ماكي	معمارية	Ã–/ا	انع�	فية¨e�	منتجات	انع�	منسوجات¨
ساعاتي¨	سمكري¨	$ار	أ�اÀ¨	ميكانيكي¨	كNرباzي¨	فني	�را�ة¨	
�يا◊¨	$ار	تصاميم	�شبية¨	حلاÂ	أوكسج5¨	حلاÂ	�طع	معدنية¨	

ا”	مشGوالت	نحاسية(. حلاÂ	أنابيV¨	�داد	أ�اÀ	معدني¨	نح[
º 	املsN	املنeلية	)�ا}نة¨	مربية	أ�Hا‰¨	�با�ة¨	�اهية(.

	ozسا	ا�نات¨�	ozسا	اص¨�	ozسا	تاكسي¨	oz)سا	اخلدمية	sNامل	  º
¬ليات	ومجنeرات¨	ساoz	تو�يل	�لبات(.

º		أ�رÈ	)مر�د	سيا�ي¨	سمسار	أرا}ي	وعقارات¨	سمسار	أورا‚	مالية(.
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الفصل الثاني 
برامج ا�تصاديا  املسؤولية االجتماعية 

nو�
 البرامج

تNد·	هÁc	البرامج	إلv	تQم5	موارد	مالية	�ابتة	لدعم	البنية	التنموية	
للقطاع	 الو�نية	 املبادرات	 	Èمستو	vعل االجتماعية	 املسؤولية	 ملشاريع	
ب5	 املشتركة	 االجتماعية	 املسؤولية	 مشاريع	 	Èمستو 	vوعل اخلاص¨	
املسؤولية	 برامج	 	vإل باإل}افة	 واخلدمية.	 اإلنتاجية	 القطاعات	

االجتماعية	للشركات.

√بر“
 √�bا·  البرامج

º   تدعيم	البنية	االجتماعية	والتنموية	علv	املستوÈ	الكلي	للقطاع	اخلاص.
º   دعم	برامج	املسؤولية	االجتماعية	املشتركة	}مs	القطاعات	اإلنتاجية	

مية	}مs	منا�o	العمل	املشتركة. Óد Óواخل
º   توفير	موارد	مالية	�ابتة	لدعم	برامج	املسؤولية	االجتماعية.

Êوbاملستفي

º   الشباب	العاملون	والعا�لون	عs	العمل.

º    أ�حاب	املشاريع	الصGير…	واملتوسطة.
º    ا_سر	وأرباب	املشاريع	املتناهية	الصGر.

º    املو�Hون	وأسرهم.

√بر“
 مؤ�را  األدا¡

االجتماعية	 املسؤولية	 مشاريع	 لدعم	 امل�صصة	 	oالصنادي �جم	   º
وبرامجNا.

	oنادي�	sم	املدعومة	اNوبرامج	االجتماعية	املسؤولية	مشاريع	جم�   º
املسؤولية	االجتماعية.

º   �جم	الشريحة	املستNدفة	مs	مشاريع	�ناديo	املسؤولية	االجتماعية	
وبرامجNا.

º  	عدد	ا_��اص	املستHيدون	مs	مشاريع	�ناديo	املسؤولية	االجتماعية	
وبرامجNا.

º   العاzد	اال�تصادي	والتنموي	مs	مشاريع	�ناديo	املسؤولية	االجتماعية	
وبرامجNا.

�ر�ا¡ الFمل   

º   وزار…	الشؤون	االجتماعية.

º   البنو„	واملؤسسات	املالية	واالستثمارية.
º   منشPت	ومؤسسات	القطاع	اخلاص.

º   ا'معيات	ا_هلية	والتطوعية	اخلا�ة.	
º   مؤسسات	تنمية	املجتمع	احمللي.
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Âم�تصر للبرامجالبرامج املقتر�ة nو�

1
�نbو‚

 املسؤولية االجتماعية 
 ŸاDالق Èuمست vعل

ا(ا’

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تQم5	موارد	مالية	�ابتة	لدعم	البنية	التنموية	
ملشاريع	املسؤولية	االجتماعية	علv	املستوÈ	الو�ني.

و1كs	أن	يقوÂ	باإل�را·	علv	هcا	البرنامج	إ�دÈ	ا'Nات	التي	9ثل	
القطاع	اخلاص¨	والتي	تلقv	الدعم	املبا�ر	مs	كافة	الشركات	واملؤسسات	
الراغبة	في	املساهمة	في	دعم	تQسيس	الصندو‚	الcي	يعمل	وفo	مباد∆	
واالجتماعية.	 اال�تصادية	 بالتنمية	 املعنية	 ا'Nات	 كافة	 مع	 الشراكة	
	.Áأدنا	كورcم	هو	كما	ة¨Nاملشاب	Èا_�ر	oالصنادي	دعم	vإل	باإل}افة

2

�نbو‚ 
برامج املسؤولية 

 vاالجتماعية ®عل
مستÈu القDاعا  

ية© م Ób)ا Ø اإلنتاجية

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تQم5	موارد	مالية	�ابتة	لتدعيم	برامج	املسؤولية	
االجتماعية	ب5	القطاعات	اإلنتاجية	واخلدمية.

ويندرÃ	X%	�دمات	الصندو‚	دعم	برامج	التQهيل	والتدريV	املشتر„¨	
باإل}افة	 املشتركة¨	 العمل	 	o�منا في	 البيئة	 ورعاية	 �ماية	 وبرامج	
املNنية	 املسابقات	 مثل	 االجتماعية¨	 والHعاليات	 	tالترفي برامج	 إلv	دعم	

والثقافية	والريا}ية	املشتركة.	
	Èلد	القطاعية	اللجان	عبر	تتم	أن	sفيمك	الصندو‚¨	إدار…	لية¬	sع	أما
الGر·	التجارية¨	بحيY	تتولv	اللجان	الرzيسة	تQسيس	الصندو‚¨	وو}ع	
¬لياتt¨	واإل�را·	علv	تنHيc	برامجt¨	بالتعاون	مع	كافة	املؤسسات	املعنية¨	

احلكومية	وغير	احلكومية.	

3
�نbو‚ 

برامج املسؤولية 
 vاالجتماعية ®عل

مستÈu الشر�ة©

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تQم5	موارد	مالية	�ابتة	ومستقر…	لدعم	كافة	
منا�j	املسؤولية	االجتماعية	وبرامجNا¨	بعيداÎ	عs	تقلبات	العواzد	املالية	
امل�صصة	 املالية	 املوارد	 إلدار…	 �ندو‚	 تQسيس	 �ال‰	 	sم السنوية¨	
يتم	 �م	 	sوم واملالية¨	 االستثمارية	 ا_سس	 	oوف االجتماعية¨	 للمسؤولية	
ت�صيh	جeء	مs	العواzد	لدعم	البرامج	السنوية¨	وفo	}وابj	استثمارية	
وإدارية	تساعد	علv	توفير	¬ليات	مرنة	لدعم	استمرارية	برامج	الشركة	/	

.Èاملد	و�ويلة	متوسطة	سيما	وال	االجتماعية¨	للمسؤولية	…Qاملنش
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�نbو‚ برامج4
 �ماية البيئة

	Âاeااللت 	vعل والصناعات	 املنشPت	 مساعد…	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
باال�ترا�ات	البيئية	عs	�ريo	دعم	برامجNا	حلماية	البيئة¨	وتشجيعNا	
علv	تطبيo	احللو‰	التقنية	املتقدمة	التي	تNد·	إلv	%س5	املمارسات	
البيئية	فيNا.	كما	يNد·	الصندو‚	إلv	تشجيع	املبادرات	التنموية	الNادفة	
إلv	االست�داÂ	ا_مثل	للمكونات	البيئية	وللموارد	الطبيعية	0ا	يسNم	في	
%قيo	التنمية	املستدامة¨	وا_هدا·		البيئية	الو�نية.	كما	1كs	أن	يدعم	
الوعي	 نشر	 بNد·	 �ر�Nا	 في	 وتسNم	 الشركات	 تتبناها	 التي	 البرامج	
بضرور…	�ماية	البيئة¨	واست�داÂ	تقنيات	التصنيع	الصديقة	للبيئة¨	وبيان	

أهميتNا	اال�تصادية	واالجتماعية.
ومs	املمكs	أن	تتم	إدار…	الصندو‚	مs	�ال‰	مجلس	إدار…	برzاسة	أ�د	
بالبيئة¨	 املعنية	 ا'Nات	 	sع	2ثل5	وبعضوية التجارية¨	 الGر·	 أعضاء	

وبعi	اخلبراء	وا_كاد1ي5	املت�صص5.	





 الباب الثالث
برامج املشاريع الصغيرة

الفصــل األول       :		برامج	إنشاء	املصانع	آلغراض	املسؤولية	االجتماعية

الفصل الثاني       :		برامج	املشاريع	اخلدمية

الفصل الثالث      :			برامج	مشاريع	النقل	والتوزيع	
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الفصل األول
 برامج ≈نشا¡ املصانع أل�را÷ املسؤولية االجتماعية

nو�
البرامج

تNد·	هÁc	البرامج	إلv	تQسيس	بنية	%تية	منتجة	تدعم	–وي	القدرات	
احمللية	احملدود…¨	وتساعد	علv	تعeيe	التنافسية	للمجتمعات	القروية	
والريHية¨	والتي	تتميe	بوفر…	ا_يدي	العاملة	احمللية¨	وتوافر	اخلامات	

احمللية.	
بالدرجة	ا_ولv	-	علv	درجة	 	-	eيرتك إن	�ياÂ	مثل	هÁc	املشاريع	
في	 الرسمية	 وغير	 الرسمية	 الداعمة	 ا'Nات	 كافة	 ب5	 التكامل	

ت�صيh	الدعم	ملثل	هÁc	املشاريع.	

√بر“
 √�bا· البرامج

º       اإلسNاÂ	في	تنمية	املنا�o	القروية	والريHية.	
	Èالقر	نحو	العكسية	جر…Nال	وتشجيع	املدن¨	نحو	جر…Nال	sم	احلد      º

				وا_ريا·.
º      تQسيس	بنية	%تية	�ناعية	للمجمتعات	القروية	والريHية.

º      توفير	فرص	عمل	للشباب.	
º      دعم	التكامل	ب5	مشاريع	املسؤولية	االجتماعية.

Êوbاملستفي
º     الشباب.	

º      ا_سر	املنتجة.
º     املجتمعات	القروية	والريHية.

√بر“
 مؤ�را  األدا¡

º       عدد	املشاريع	الصناعية	في	املنا�o	الريHية.	

º     عدد	العمالة	الو�نية	في	املشاريع	اإلنتاجية	واخلدمية	في	املنا�o	القروية	

والريHية.
º  عدد	�ا}نات	ا_عما‰	في	املنا�o	القروية	والريHية.

�ر�ا¡ الFمل

º   �ركات	ومنشPت	القطاع	اخلاص.

º   �ناديo	9ويل	املشاريع	الصGير…	واملتوسطة.

.Îاجتماعيا	املسؤولة	اخلدمية	املشاريع   º
.Îاجتماعيا	املسؤولة	والتوزيع	النقل	مشاريع   º

.Îاجتماعيا	املسؤولة	التدريبية	eاملراك	ريجي�   º
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Âم�تصر للبرامجالبرامج املقتر�ة nو�

1

برنامج 
تuDير مجمع 

للصناعا  ا(فيفة 
في املÊb واألريا· 

الصغيرة

التي	 الصناعية	 ا_عما‰	 �ا}نات	 تطوير	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
تتالءÂ	مع	اال�تياجات	احمللية	للمنا�o	الريHية¨	واالستHاد…	مs	امليeات	
التنافسية؛	مثل	ان�Hاض	أجور	ا_يدي	العاملة	الو�نية	مقارنة	0ثيالتNا	

في	املدن¨	وفيما	يQتي	أبرز	الوساzل	والبرامج	الHرعية:	
	eاملراك	�ريجو	اNب	ليعمل	وا_دوات	باملعدات	…eNمج	ور‘	توفير        º

التدريبية	املNنية.
اإلداري	 	Vالتدري 	eمراك خلريجي	 لتQجيرها	 	…eNمج ور‘	 توفير	      º

املت�صصة	}مs	�رو◊	معينة.
º         9ويل	مشاريع	ور‘	للشباب	�ريجي	املراكe	التدريبية¨	)ور‘	النجار…¨	
احلداد…¨	الكNرباء¨	امليكانيك¨	�يانة	�بكات	الصر·	الصحي¨	�يانة	

التكييn	والتبريد(.

2
برنامج 

�ناعة املنتجا  
الu�يDة

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تعeيe	القدرات	اإلنتاجية	احمللية¨	وتعeيe	الشراء	
برامج	 املدعومة	مs	�ال‰	 املنتجات	 الوسيطة¨	وال	سيما	 للمواد	 احمللي	
التي	 الصناعات	 	vعل ا_مثلة	 	iبع يQتي	 وفيما	 االجتماعية.	 املسؤولية	

	:Îمحليا	ا_ولية	موادها	iبع	تتوافر
º      �ناعة	املواد	الcGاzية.

º     �ناعة	مواد	البناء.

º      مصانع	املالبس.

3
برنامج 

≈عادة تbوير
 امل�لفا 

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	االستHاد…	مs	امل�ل[Hات¨	والت�Hيn	مs	¬�ارها	
السلبية	علv	البيئة¨	و%ويلNا	إلv	منتجات	1كs	اإلستHاد…	منNا.	وفيما	

يQتي	أبرز	البرامج	الHرعية	ملشاريع	التدوير:	
º   إنتاÃ	�بيبات	املطا◊	مs	م�لHات	إ�ارات	السيارات.

º   &ميع	امل�لHات	الور�ية	ومعا'تNا¨	الست�دامNا	كمواد	أولية	ملصانع	الور‚.

º   إنتاÃ	تدوير	م�لHات	أتربة	اإلسمنX	في	�ناعة	الطوب	اإلسمنتي.
º  إعاد…	&ميع	امل�لHات	املستعملة	باملصانع.

º 	إعاد…	 تدوير	البالستيك	مs	م�لHات	املصانع.
.Ãجاeال	اتHم�ل	إعاد…  تدوير   º

4
برنامج 

≈عادة تQ�يل 
التجNيeا 

واملعدات¨	 التجNيeات	 	sم 	Èالقصو االستHاد…	 	vإل البرنامج	 يNد·	هcا	
	vعل	السلبية الت�لh	منNا	&نباÎ	آل�ار	–لك	 	sع	اإلمكان	�در	والت�لي

البيئة¨	وفيما	يQتي	أبرز	البرامج	الHرعية	ملشاريع	إعاد…	التQهيل:	
º   ور‘	إعاد…	تQهيل	ا_�اÀ	املستعمل	)مناجر(.

º   ور‘	إعاد…	تQهيل	ا_دوات	الكNرباzية	املستعملة	وإ�ال�Nا.
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الفصل الثاني
برامج املشاريع ا(bمية

 nو�
البرامج

	Èلد	نيةNوامل	اتيةcال القدرات	 	sم	اد…Hاالست	vإل	البرامج 	Ácه	د·Nت
ا_فراد¨	و%ويلNا	إلv	مشاريع	�دمية	إنتاجية¨	ودعمNا	بكافة	الوساzل	
إ�امتNا¨	 	vعل	مNوتدريب	الشباب ابتداءÎ	مs	تQسيسNا	وتQهيل	 املمكنة؛	
مروراÎ	بتوفير	التمويل	الالزÂ	لNا¨	وانتNاءÎ	بدعم	استمراريتNا	مs	�ال‰	

الشراء	احمللي	خلدماتNا.	

√بر“
 √�bا· البرامج

º    تو�يn	القدرات	الcاتية	واملNنية	لúفراد¨	و%ويلNا	إلv	مشاريع	إنتاجية.
º   توفير	فرص	عمل	للشباب.	

º   دعم	التكامل		ب5	مشاريع	املسؤولية	االجتماعية.

Êوbاملستفي
º      الشباب.	

º      ا_سر	املنتجة.
º      املجتمعات	القروية	والريHية.

√بر“ 
مؤ�را  األدا¡

برامج	 	sم{ املطرو�ة	 الصGير…	 املشاريع	 	sم 	sيديHاملست عدد	   º

املسؤولية	االجتماعية	.
º    عدد	املشاريع	التجارية	الناجحة	املدعومة.

º   �صة	الشركة	/	املنشQ…	مs	�جم	مبيعات	املشاريع	الصGير…	واملتوسطة.

º   �صة	الشركة	/	املنشQ…	مs	�افي	أرباÕ	املشاريع	الصGير…	واملتوسطة.

º   إجمالي	مبيعات	املشاريع	املدعومة.
º   �افي	أرباÕ	املشاريع	املدعومة.

�ر�ا¡ الFمل

º   �ركات	القطاع	اخلدمي	واإلنتاجي.

º   �ناديo	ومؤسسات	9ويل	املشاريع	الصGير…	واملتوسطة.

º   مكاتV	االستشارات	اال�تصادية	والتمويلية.

º   الGر·	التجارية.
º   املراكe	التدريبية	والتQهيلية.
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Âم�تصر للبرامجالبرامج املقتر�ة nو�

برنامج 1
تسuيo املنتجا 

	5zاملبتد	Èلد	والبيعية	التسويقية	القدرات	eيeتع	vإل	البرنامج	اcه	د·Nي
مs	رواد	ا_عما‰¨	مs	�ال‰	منحNم	ترا�يh	لتسويo	منتجات	الشركة¨	
مع	تقد.	بعi	التسNيالت	لNم	}مs	إ�ار	برامج	املسؤولية	لديNا¨	ولعل	

مs	أبرز	تلك	التسNيالت	ما	يQتي:	
º   من`	أسعار	تHضيلية¨	والeياد…	في	اخلصومات	علv	ا_سعار	ا_�لية.

º   تقد.	بعi	اخلدمات	اللوجستية	املتا�ة	لدÈ	الشركة.
º   من`	امتيازات	تسويقية	_�د	منتجات	الشركة	للمشاريع	املبتدzة.	

2
برنامج 

و�اال  الbعاية 
Êواإلعال

	5zاملبتد 	Èلد املتوافر…	 الHنية	 القدرات	 	eيeتع 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
مs	رواد	ا_عما‰	مs	�ال‰	تقد.	الدعم	لNم	}مs	إ�ار	برامج	املسؤولية	
ملنتجاتNا.	 واإلعالن	 الدعاية	 مشاريع	 لتصميم	 املشاريع	 	iببع االجتماعية	
واإلعالن¨	 الدعاية	 مجاالت	 في	 ا'رافيكي	 التصميم	 –لك:	 	X% 	Ãويندر
وتطوير	هوية	الشركة¨	واإلنتاÃ	اإلعالمي.	وفيما	يQتي	أبرز	وساzل	الدعم:
º   ت�صيh	نسبة	مs	بند	الدعاية	واإلعالن	ملشاريع	الوكاالت	الصGير….

	…Qاملنش 	/ الشركة	 منتجات	 _�د	 الدعاzية	 االمتيازات	 	iبع من`	    º

ملشاريع	الوكاالت	الصGير….
º   ا�ترا◊	التعاون	في	العقود	الكبرÈ	مع	بعi	الوكاالت	احمللية.

3
برنامج

 e�نشا¡ مرا≈ 
ا�تشارا  ≈دارية 

ومالية وتقنية 

	مs	�ال‰	 Î̈محليا	االستشارية	اخلبرات	تو�5	vإل	البرنامج	اcه	د·Nي
دعم	تQسيس	املكاتV	االستشارية	لcوي	اخلبرات	في	مجاالت	ا_عما‰¨	
أو	في	اخلبرات	والت�صصات	املعنية	0نا�j	الشركة	وفيما	يQتي	أبرز	

وساzل	الدعم:
º     ت�صيh	نسبة	مs	بنود	االستشارات	لصال`	مكاتV	االستشارات									

احمللية.
º     إ�را„	اخلبرات	احمللية	في	العقود	االستشارية	مع	الشركات	ا_جنبية¨	

كشركاء	محلي5¨	أو	بGرض	اإل�را·	علv	تنHيcها	ومراجعتNا.
º      تقد.	البرامج	التQهيلية	}مs	برامج	املسؤولية	االجتماعية.
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4
برنامج 

دعr الFمل 
b ÚF Ôب sع

يNد·	هcا	البرنامج		إلv	دعم	أ�حاب	التQهيل	العملي	والت�صh	واخلبرات	
املتنوعة	مs	–وي	االلتeامات؛	مثل	ربات	البيوت¨	أو	–وي	اال�تياجات	اخلا�ة؛	
الرغبة	في	توفير	موارد	مالية	تدعم	اال�تياجات	ا_سرية¨	وال	 s	لديNم	 ]2
سيما	ا_رامل¨	واملطلقات¨	وربات	أسر	املسجون5...	إلa.	و1كs	دعم	هcا	

البرنامج	مs	�ال‰	الوساzل	اآلتية:	
º   إنشاء	�سم	مت�صh	إلدار…		العمل	عs	بعد.
º   ت�صيh	بعi	الو�اnz	للعامالت	عs	بعد.	

º   تقد.	كافة	التسNيالت	املطلوبة	لطالبات	العمل	عs	بعد.
	ومs	أمثلة	الو�اnz	ما	يQتي:	

.oتسوي	مندوبات 1	 .
مصممة	جرافيك. 2	 .

مترجمة. 3	 .
مصممة	ديكور. 4	 .

محامية. 5	 .
مصممة	أفكار. 6	 .
محرر…	�حHية. 7	 .

مNندسة. 8	 .
معد…	برامج. 9	 .

.Xإنترن	موا�ع	مصممة 10	.
مصممة	�لي. 11	.
مد�قة	لGوية. 12	.
مدير…	إبداع. 13	.
محاسبة. 14	.
مبرمجة. 15	.

كاتبة	سيناريو. 16	.
رسامة. 17	.
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5
برنامج

aابDامل rدع 
 ا(ا�ة

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تقد.	كافة	أ�كا‰	الدعم	املادي	واللوجيستي¨	
أو	 اخلا�ة¨	 الطلبات	 لتلبية	 مQكوالت	 	Ãإنتا إنشاء	مشاريع	 دعم	 بGرض	

لصال`	سالسل	املطاعم¨	ويكون	–لك	مs	�ال‰	البرامج	اآلتية:
º   تQسيس	املطابa	املنeلية	لتلبية	الطلبات	اخلارجية.

أو	 	¨Vاحللي مشتقات	 مثل	 الcGاzية	 املنتجات	 	iبع تصنيع	 دعم	   º
العصاzر¨	أو	احللويات.

	  

6
برنامج 

�ا�ا  األ�شا„
 s�في األما 

السيا�ية

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	دعم	التطوير	الHردي	والتشGيل	الcاتي	السترا�ات	
السيا�ية¨	 البيئة	 تنمية	 	vعل تساعد	 التي	 السيا�ية	 املعايير	 	oوف الطر‚	
بحيY	تقوÂ	علv	أسس	مشتركة	&ارية¨	ومs	منطلقات	املسؤولية	االجتماعية	
للشركات	نحو	املجتمعات	القروية	والريHية.	وفيما	يQتي	بعi	البرامج	الHرعية	

التي	تبرز	بعi	أ�كا‰	الدعم:
	o�املنا في	 أو	 	ozاحلدا أو	 ا_سوا‚	 في	 ا_كشا„	 تQسيس	 دعم	    º

السيا�ية.
والبيئية	 السيا�ية	 التنمية	 معايير	 	oوف االسترا�ات	 إنشاء	 دعم	    º

للمنا�o	القروية	الريHية.
º  	دعم	مشاريع	استرا�ات	الطر‚	0�تلn	التجNيeات	الHنية	والتQهيلية	

والتمويلية.
º    إدار…	وتشGيل	املرافo	0عايير	ا'ود…	املتعار·	عليNا.	

	o�للمنا	احمللية	ويةNال	تبرز	التي	السيا�ية	اخلدمات	iبع	تقد.	دعم      º
أكشا„	 �ال‰	 	sم احمللية	 احلرفية	 املنتجات	 	oتسوي تشجيع	 مثل	

متجاور…	ملحقة	0شاريع	االسترا�ات.
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الفصل الثالث 
برامج مشاريع النقل والتu“يع

 nو�
 البرامج

للمشاريع	 والتوزيع	 النقل	 �دمات	 توفير	 	vإل البرامج	 	Ácه تNد·	
مشاريع		 بو�NHا	 	Èا_�ر االجتماعية	 املسؤولية	 برامج	 أو	 الصGير…	

.Îاجتماعيا	ومسؤولة	داعمة	مستقلة

√بر“ 
 √�bا· البرامج

.ÎÓاجتماعيا	مسؤولة	نقل	�ركات	سيسQت    º
º    دعم	القدرات	اللوجستية	لبرامج	املسؤولية	االجتماعية.

.sالس	وكبار	اخلا�ة	اال�تياجات	–وي	ونقل	إركاب	�دمات	تقد.    º

Êوbاملستفي

º    الشباب.
º     –وي	اال�تياجات	اخلا�ة.

.sالس	كبار    º

G�    ºار	املنتج5.

√بر“ 
مؤ�را  األدا¡

º    عدد	املشاريع.

º    �جم	االستثمار	في	املشاريع	امل�صصة	للنقل	والتوزيع.

.sيديHاملست	عدد    º

º    إجمالي	مبيعات	املشاريع	املدعومة.
º     �افي	أرباÕ	املشاريع	املدعومة.

�ر�ا¡ الFمل

º    �ركات	النقل	العاÂ	أو	اخلاص.

º    املصانع	الو�نية	التي	9تلك	أسا�يل	للنقل	والتوزيع.
º    �ركات	نقل	البضاzع.

º    �ركات	التوزيع.

º   وزار…	النقل.

º   البلديات	وا_مانات	احمللية.
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1
برنامج

 Âاد ا(اuنقل امل 
مs املصانع و≈ليNا

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	دعم	املنتجات	واملواد	ا_ولية	اخلا�ة	باملشاريع	
الصGير…	وال	سيما	في	القرÈ	واملنا�o	الريHية¨	والتي	يتعcر	عليNا	توسيع	

نطا‚	توزيعNا	ا'Gرافي	بسبV	التكلHة.
9تلك	 التي	 الو�نية	 الشركات	 	iلبع 	s1ك 	tنSف املثا‰¨	 سبيل	 	vوعل
	vعل	املنتج5	ارG�	…ملساعد	Îتعاونيا	Îبرنامجا	vتتبن	أن	للتوزيع	Îاسطوال
السير	 توسيع	نطا‚	أعمالNم	جGرافياÎ	مs	�ال‰	االستHاد…	مs	�طو◊	
	eمراك 	vإل إيصالNا	 ليتم	 لNا¨	 التابعة	 والبرادات	 الشا�نات	 عود…	 عند	
للمسؤولية	 مشابNة	 برامج	 إ�ار	 	sم{ الGرض	 لcNا	 م�صصة	 توزيع	

االجتماعية.	

2
برنامج املنتجا 

 ¢Íيع ا(ير“uا  الت–¢ 
vاملصانع ≈ل sم
القرÈ واألريا·

املسؤولية	 لبرامج	 اللوجستية	 القدرات	 دعم	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
أو	تلك	 الHاzضة¨	 الو�نية	 املنتجات	 االجتماعية	ا_�رÈ¨	وال	سيما	نقل	
التي	تندرÃ	}مs	احلصة	السنوية	امل�صصة	للدعم	االجتماعي	في	مقابل	
ما	ت�صصt	�ركات	النقل	والتوزيع	مs	�صh	2ا�لة	مs	ر�التNا	لنقل	
	Ãيندر	tنSف	املثا‰¨	سبيل	vوعل	اخليري.	التوزيع	رضGب	عzالبضا	وتوزيع
}مs	–لك	ما	1كs	أن	ت�صصt	مصانع	ا_لبان¨	وكبرÈ	امل�ابe¨	ومصانع	
املنتجات	الcGاzية	مs	توجيt	�صh	إنتاجNا	للتوزيع	اخليري	�ارÃ	املدن¨	
الوساzل	 أبرز	 يQتي	 وفيما	 والتوزيع.	 النقل	 أعباء	 تتحمل	 ال	 أن	 �ريطة	

الHرعية:	
	sليتمك	اخليري¢¨	النقل¢	v0سم	برنامج	سيسQت	دعم	في	ÂاNاإلس      º
مs	امتال„	أسطو‰	مs	الشا�نات	والبرادات	با_�جاÂ	امل�تلHة¨	
اإلدارية	 والكوادر	 الHنية	 التجNيeات	 بكافة	 	tدعم 	vإل باإل}افة	
التعامل	والتوا�ل	مع	كافة	املصانع	الو�نية	الراغبة	 	vعل	القادر…
	sم	أو	املصنع¨	sم	التسليم	vعل	اNمنتجات	sم	نسبة	hت�صي		في

�ال‰	مراكe	التوزيع	لديNا.	
º			ت�صيh	نسبة	مs	ر�الت	�ركات	النقل	لûسNاÂ	في	نقل	البضاzع	
والتوزيع	 باالستقبا‰	 امل�تصة	 ا'Nات	 مع	 	oبالتنسي واملنتجات¨	

اخليري.	
	Ã�ار	اخليرية¢	¢املستودعات	بـ º     إنشاء	مراكe	للتوزيع¨	أو	ما	يعر·	
	sم	عzوالبضا	املنتجات	ونقل	استقبا‰	vتتول	Yبحي	يسة¨zالر	Èالقر

�ال‰	فروعNا.
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3
برنامج

 Íوcتا�سي¢ ل¢ 
اال�تياجا  ا(ا�ة 

sو�بار الس

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تقد.	�دمات	إركاب	ونقل	لcوي	اال�تياجات	
اخلا�ة	وكبار	السs	دا�ل	املدن	مs	�ال‰	إ�دÈ	الوساzل	اآلتية:	

اال�تياجات	 –وي	 0سمv¢تاكسي	 	Îمتكامال 	Îدعما البرنامج	 دعم	      º

	eN واملج[ الGرض	 لcNا	 	hي�ص والcي	 	¢sالس وكبار	 اخلا�ة	
املساند…	 	…eNا_ج 	vإل باإل}افة	 املتكاملة¨	 الدا�لية	 بالتجNيeات	

كQجeN…	االتصا‰¨	والتوجيt¨	و%ديد	املوا�ع.	
º     ت�صيh	�صة	مs	الر�الت	اليومية	لشركات	الليموزيs	لصال`	

.sالس	وكبار	اخلا�ة	اال�تياجات	وي–



 lالباب الراب
البرامج التFليمية والتQ�يلية والتbريبية والبحثية

:     برامج	رعاية	املوهب5	وامل�ترع5	وروادا_عما‰ الفصــل األول 

:			البرامج	التدريبية	والتQهيلية	والبحثية الفصل الثاني 
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الفصل األول 
برامج رعاية املu�uب5¨ وامل�ترع5¨ ورواد األعمال

 nو�
البرامج

التعليمية	 والبرامج	 والبعثات	 املن`	 دعم	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
املت�صصة	للموهوب5¨	باإل}افة	إلv	ودعم	جميع	ا_دوات	والوساzل	

التعليمية؛	كامل�تبرات	امل�تلHة	ومعداتNا.

√بر“
 √�bا· البرامج

.5zاملبتد	ا_عما‰	ورواد	sوامل�ترع	املوهوب5	دعم   º

º   إنشاء	مراكe	تنمية	املNارات	العلمية.
º   دعم	الكراسي	العلمية.

º   إنشاء	امل�تبرات	و&Nيe	املدار”.

Êوbاملستفي
º   امل�ترعون	واملوهوبون.	
º   رواد	ا_عما‰	الشباب.	

º   الطالب	0�تلn	أعمارهم	وفئاتNم.	

√بر“ 
مؤ�را  األدا¡

º   عدد	�ريجي	املدار”	املستHيد…	مs	هcا	البرامج.

	sم	…Qاملنش	/	الشركة	اNتدعم	التي	التدريبية	واملعاهد	eاملراك	عدد   º

�ال‰	هÁc	البرامج.
º   عدد	اال�تراعات.

º   عدد	املشاريع	التي	-	%ويلNا	إلv	مشاريع	ريادية.

�ر�ا¡ الFمل

º   وزار…	التربية	والتعليم.

º   وزار…	التعليم	العالي.

º   مؤسسة	امللك	عبدالعeيe	ورجالt	املوهوب5.

º   مدينة	امللك	عبدالعeيe	للعلوÂ	والتقنية.

º   معاهد	التدريV	املNني	والHني.

º   مراكe	العلوÂ	والتقنية.

º   النوادي	العلمية	.
º   �ركات	املقاوالت	والعقارات.

º   املراكe	التدريبية	والتعليمية.
º   �ركات	&Nيeات	املدار”	وامل�تبرات.



¥µ

Âم�تصر للبرامجالبرامج املقتر�ة nو�

برنامج1
 تنEيr الeيارا 

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	التوا�ل	مع	كافة	املؤسسات	التعليمية	احمللية؛	مثل	
العمل	 ومجاالت	 	j�منا 	n0�تل الطالب	 	nوتعري وا'امعات¨	 املدار”	

والطر‚	اإلنتاجية	والتسويقية	لNا.

2
 e�مرا

تنمية املNارا 
 الFلمية للDالب

للطالب	 العلمية	 املNارات	 لتنمية	 	eمراك إنشاء	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
العلمي	ب5	الطالب	 التوا�ل	 إلv	تعeيe	تنمية	مNارات	 ودعمNا¨	باإل}افة	

وامل�تص5.	وفيما	يQتي	أبرز	البرامج	الHرعية:
N&      ºيe	امل�تبرات	العلمية	با_جeN…	واملعدات	امل�برية.	

º       تنEيم	برامج	ودورات	علمية	للتعامل	مع	ا_جeN…	واملعدات	اخلا�ة	
بامل�تبرات.	

3
برنامج

 نادÍ املu�uب5
 وامل�ترع5

الشركة	 ملنسوبي	 للموهوب5	 دا�لي	 	 Ìناد تQسيس	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
برعاية		 املعنية	 الرسمية	 ا'Nات	 	Èإ�د 	sم برعاية	 –ويNم	 أو	 	…Qاملنش 	/

املوهوب5؛	بحيY	تتولv	اإل�را·	علv	تقد.	البرامج	اآلتية:	
º       برامج	لصقل	املواهV	العلمية	والعملية.	

ا_عما‰	 و�ا}نات	 العلمية	 ا'Nات	 كافة	 مع	 للتوا�ل	 برامج	     º

والش�صيات	الHاعلة.
أو	 العال�ة¨	 –ات	 ا'Nات	 مع	 	oبالتنسي اال�تراعات	 دعم	 برامج	     º

بالتنسيo	مع	إدارات	برامج	املسؤولية	االجتماعية	املما�لة.
º       برنامج	دعم	9ويل	النما–Ã	ا_ولية	للم�ترعات.

	oالتنسي	ال‰�	sم	ريادية¨	مشاريع	vإل	امل�ترعات	تطوير	برامج	دعم      º

مع	كافة	ا'Nات	املعنية¨	أو	برامج	املسؤولية	االجتماعية	املما�لة	
لدعم	رواد	ا_عما‰.	

4
rليFبرنامج ت

 املسؤولية
 االجتماعية

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	زرع	مHاهيم	املسؤولية	االجتماعية	لدÈ	�الب	
املناهج	 	sم{ تعليمية	 برامج	 تطوير	 تبن=ي	 �ال‰	 	sم كافة	 املدار”	
البرامج	 أبرز	 يQتي	 وفيما	 املHاهيم.	 تلك	 	eيeلتع والتربوية	 الدراسية¨	

الHرعية:	
º      تطوير	املاد…	العلمية	ملنNج	املسؤولية	االجتماعية.	

.Îوعمليا	ÎرياEن	اN{وعر	املاد…	Õر�	vعل	املعلم5	Vتدري      º
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5
برنامج إلنشا¡ 

e�مرا rودع
 الFلÂu  والتقنية

	sم للموهوب5	 والعملية	 العلمية	 القدرات	 	eيeتع 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
كافة	 في	 ونشرها	 والعلمية	 التقنية	 	eاملراك وتطوير	 ودعم	 تQسيس	 �ال‰	

املنا�o.	وفيما	يQتي	أبرز	البرامج	الHرعية:	
	eللمراك	احمللية	روعHال	إنشاء	ودعم	والتقنية¨	العلمية	eاملراك	إنشاء      º

التقنية	احلالية	في	كافة	املنا�o	واملدن	الصGير….
والتقنية	 العلمية	 التجNيeات	 بكافة	 والتقنية	 العلمية	 	eاملراك دعم	    º

لطالب	مراكe	التقنية.	
	cيHوتن اإلبتكار	 	vعل ا_�Hا‰	 تساعد	 التي	 واملعامل	 الور‘	 إنشاء	    º

ا_عما‰	املNنية	واحلرفية	الصGير….	
_عضاء	 واحلرفية	 واملNنية	 العلمية	 والHعاليات	 املسابقات	 كافة	 رعاية	     º

	.eاملراك

برامج دعr �باب6
 رواد األعمال

للشركات	 مت�صصة	 أعما‰	 �ا}نة	 تQسيس	 	vإل الVرنامج	 هcا	 يNد·	
ترتبj	بS�دÈ	برامج	احلا}نات	الو�نية¨	بGرض	توفير	بيئة	عمل	مناسبة	
_رباب	املشروعات	الوليد…¨	بحيY	تتولv	تقد.	بعi	البرامج	واخلدمات	

التي	مs	أبرزها	ما	يQتي:	
º      دعم	تقد.	بعi	اخلدمات	املساند…؛	مثل	اخلدمات	اإلدارية	واالستشارية.	

º     دعم	توفير	بعi	املعدات	وا_دوات	الالزمة.	

º     تسNيل	ربj	املشروعات	ببرامج	مصادر	التمويل.	
º    دعم	تقد.	�دمات	اإلر�اد	)Mentoring(¨	التي	تNد·	إلv	تقليل	

�ال‰	 	sم املشروع	 	Õا$ فرص	 زياد…	 وبالتالي	 امل�ا�ر…¨	 	Èمستو
تسNيل	نقل	�برات	رجا‰	ا_عما‰	الناجح5.	

7
rبرنامج دع

 املن` الbرا�ية 
ÀاFواالبت

التHو‚	مs	–وي	مو�Hي	 الطلبة	عالي	 	Àابتعا لتبني	 البرنامج	 يNد·	هcا	
الشركة	أو	s2	تتوافر	لديNم	�درات	–هنية	وعلمية	عالية	املستوÈ¨	و–لك	

مs	�ال‰	البرامج	الHرعية	التالية:	
º      رعاية	مسابقة	أفضل	الطلبة	املتHو�5.	

º     دعم	برامج	االبتعاÀ	وتقد.	املن`	الدراسية.	

	oبالتنسي	Yاملبتع	درات�	eيeلتع	املساند…	نيةNوامل	العلمية	البرامج	دعم      º

مع	بعi	ا'Nات	احمللية.	
º      9ويل	البحوÀ	العلمية	والتطبيقية	التي	يتولv	القياÂ	بNا	املبتعY¨	وال	

.…Qاملنش	/	الشركة	عمل	مجاالت	في	سيما
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الفصل الثاني 
البرامج التbريبية والتQ�يلية والبحثية

 nو�
البرامج

تNد·	برامج	التدريV	والتQهيل	إلv	تعeيe	اخللHية	املNنية	لدÈ	الشباب	
تدريبية	 دورات	 	Õر� �ال‰	 	sم و–لك	 العملية¨	 احليا…	 في	 ودمجNم	
جيل	 إعداد	 في	 ومشتركة	 واملجاالت	 الت�صصات	 متعدد…	 وتQهيلية	
	Èلد	البحثية	القدرات	دعم	vإل	البرامج	Ácه	د·Nت	كما	ومنتج.	عملي
	eمراك	إنشاء	Yي�	sم	Àالبحو	في	م�تصة	برامج	ال‰�	sم	املجتمع

�ا�ة	بالبحوÀ	والدراسات	االجتماعية	واال�تصادية.

√بر“
 √�bا· البرامج

º			ت�ريج	�باب	مNني5	و�رفي5.
º			تدريV	اخلريج5	علv	بيئة	العمل.

º			التدريV	والتQهيل	الو�يHي	للحا�ل5	علv	ما	دون	الشNادات	ا'امعية.
º			التدريV	علv	رأ”	العمل	}مs	ت�صh	الشركة	/	املنشQ…	وتQم5	

الو�اnz	للمتدرب5.
º			دعم	و9ويل	البحوÀ	النEرية	والتطبيقية	احمللية.

º			دعم	وتشجيع	البا�ث5	ا_فراد.

Êوbاملستفي

º      الطالب.
º      اخلريجون.

º      العا�لون	عs	العمل.
.Àا_بحا	eمراك	أو	ا_فراد	البا�ثون      º

√بر“ 
مؤ�را  األدا¡

º     عدد	اخلريج5	املNني5	واحلرفي5.

º     عدد	مs	-	تو�يNHم	مs	�ريجي	هÁc	البرامج.

º     عدد	املراكe	التدريبية	والتQهيلية	التي	-	إنشاƒها	ودعمNا.

º     عدد	برامج	االبتعاÀ	والتدريV	والتQهيل.

º     عدد	البحوÀ	القاzمة	ودعمNا.

º     العاzد	علv	االستثمار	للبحوÀ	املدعومة.

�ر�ا¡ الFمل

º     املؤسسة	العامة	للتعليم	املNني	والتدريV	الHني.
º     ا'امعات	واملعاهد	احلكومية	وا_هلية.

º     املراكe	التدريبية	والتQهيلية.
º     مدينة	امللك	عبدالعeيe	للعلوÂ	والتقنية	.

º    مراكe	البحوÀ	با'امعات.

º    مراكe	البحوÀ	والتطوير	لدÈ	الشركات.
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Âم�تصر للبرامجالبرامج املقتر�ة nو�

1
برنامج املن`

 الbرا�ية املنتNية 
nي�uبالت

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	دعم	القدرات	الHنية	واملNنية	للكوادر	السعودية¨	وال	
سيما	في	مجاالت	ومنا�j	الشركة	وفي	ما	يQتي	أبرز	البرامج	الHرعية:	

الثانوي	في	مجا‰	 بعد	 ما	 الدراسية	ملر�لة	 املن`	 	sم	سنوي	عدد	Õر�    º

عمل	الشركة.
º   تبني	عدد	سنوي	مs	برامج	التدريV	التعاوني	لطالب	ا'امعات	أو	املن`	

الدراسية.	
.nالتو�ي	بعد	ملا	متقدمة	دراسية	من`	برامج	تبني   º

2
برنامج 

التbريV املNني 
للنا�ئ5

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	غر”	روÕ	العمل	لدÈ	النشT¨	وإكسابNم	مNارات	
اإلنتاÃ	مs	�ال‰	تنمية	املNارات	املNنية	واحلرفية	لديNم	}مs	برامج	علمية	

وعملية	مساند…	للعملية	التعليمية¨	ولعل	مs	أبرز	برامجNا	ما	يQتي:	
النشT	أ�و‰	املsN	ا_ساسية¨	مثل	 لتعليم	 الور‘	الصGير…	 دعم	إنشاء	    º

.aإل	الدهان...	وأعما‰	واحلداد…¨	والسباكة¨	النجار…¨
.…eاملتمي	ا_عما‰	تبرز	التي		عالياتHوال	املسابقات	كافة	دعم   º

3
برنامج 

التuDير الcاتي 
Tللنش

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تنمية	وتطوير	املNارات	الcاتية	وتعeيe	الثقة	في	
النشT	مثل	برامج	تنمية	املNارات	القيادية¨	وأساليV	الت�طيj¨	واخلطابة¨	

والتHكير...	إلa.	وفيما	يQتي	بعi	ا_مثلة	للبرامج	الHرعية:
º   تقد.	املن`	التدريبية	للطلبة	املتHو�5.	

ترعاها	 فعاليات	 أو	 مسابقة	 	s}م	تدريبية لبرامج	 سنوية	 �رÕ	�صة	   º

بعi	ا'Nات.
مع	 �راكات	 وتبني	 التطويرية¨	 املNارات	 	iلبع التدريبية	 املواد	 تطوير	    º

بعi	املدرب5	املت�صص5	في	�رÕ	برامج	تدريبية	�ال‰	اليوÂ	الدراسي	
.t�ارج	أو

4
برنامج 

األ�اد1ية
 الbا�لية

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تQهيل	الشباب	لبعi	الو�اnz	في	مجا‰	عمل	
الشركات	وت�ريجNم	جاهeيs	للعمل¨	مثل	تQهيل	رجا‰	البيع	لدÈ	سالسل	

محالت	التجzeة¨	أو	الHني5	لدÈ	املصانع.
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5
برنامج 

  Àuالبح e�مرا
والتuDير للقDاعا  

اإلنتاجية

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تنمية	الصناعات	احمللية	وتطويرها	مs	�ال‰	
الصناعية¨	 بالقطاعات	 اخلا�ة	 والتطوير	 	Àالبحو 	eمراك وإنشاء	 دعم	
	Âللعلو	eيeعبدالع	امللك	مدينة	مثل	املعنية	اتN'ا	Èإ�د	برعاية		و–لك

والتقنية.

6
برنامج

Ã–النما rدع 
 األولية للم�ترع5

	vإل اال�تراعات	 أو	 النEرية	 	Àالبحو %ويل	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
	Ã–النما و9ويل	 التطبيقية¨	 	Àالبحو دعم	 �ال‰	 	sم إنتاجية	 مشاريع	
	¨Vأجان	أو	محلي5	sمستثمري	vعل	اN�لطر	ÎيداN9	¨للم�ترعات	ا_ولية

.hمت�ص	سنوي	vملتق	/	معرض	ال‰�	sم



 



     الباب اخلامس
برامج البيئة وتنمية املجتمع احمللي

الفصل األول    : 		برامج	البيئة

الفصل الثاني  :			برامج	تنمية	املجتمع	احمللي
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الفصل األول 
برامج البيئة

 nو�
البرامج

	 Îإ}افة	بالشركات¨	احمليطة	البيئة	vعل	ةEاحملاف	vإل	البرامج	Ácه	د·Nت
إلv	تنمية	البيئة	احمللية	مs	�ال‰	برامج	تNد·	إلv	دعم	املشاريع	البيئية	
ر¨	واستصالÕ	ا_را}ي	الeراعية¨	وزياد…	املسا�ات	 مثل	مكافحة	التصح[
وتقليل	 امل�لHات¨	 وتدوير	 البيئية¨	 املوارد	 استNال„	 وتر�يد	 اخلضراء¨	
واالعتناء	 الصناعية	 املنشPت	 أعما‰	 	sع النا&ة	 السامة	 االنبعا�ات	

بنEافة	البيئة.

√بر“ 
√�bا· البرامج

º    العناية	بالبيئات	احمليطة	بالشركات	واملصانع	مs	�ال‰	تقليل	
االنبعا�ات	السامة	النا&ة	عs	أعما‰	املنشPت	الصناعية	واخلدمية.

º    تسNيل	إعاد…		تدوير	امل�لHات	مs	�ال‰	&ميع	امل�ل[Hات	بطر‚	بديلة	
.Î�اليا	املوجود…	للحاويات

.Áوامليا	الطا�ة	مثل	البيئية	املوارد	است�دامات	تر�يد    º
º    زياد…	املسا�ات	اخلضراء	وال	سيما	في	البيئات	احمليطة	0نا�o	العمل.

	vإل	باإل}افة	البيئية¨	املوارد	�ماية	هميةQب	االجتماعي	الوعي	رفع    º

			التوعية	بالطر‚	وا_ساليV	ا_ولية	ملعا'ة	النHايات.	

Êوbاملجتمع.املستفي	وأفراد	`z�را	جميع   º

√بر“ 
مؤ�را  األدا¡

º    مدÈ	ان�Hاض	نسبة	االنبعا�ات	السامة.

º    نسبة	مساهمة	القطاع	اخلاص	في	احلHاÿ	علv	البيئة.
º    نسبة	الطا�ة	الشمسية	املولد….

º    نسبة	املسا�ات	اخلضراء	املeروعة.
º    نسبة	ا_را}ي	الeراعية	املستصلحة.
º    نسبة	امل�ل[Hات	التي	-	إعاد…	تدويرها.

�ر�ا¡ الFمل

º   الوزارات	املعنية	)وزار…	التجار…	والصناعة¨	وزار…	البترو‰	والثرو…	
املعدنية¨	وزار…	الeراعة¨	وزار…	املياÁ	والكNرباء¨	وزار…	الشؤون	البلدية	

والقروية¨	وزار…	الصحة(.
º   الرzاسة	العامة	لúر�اد	و�ماية	البيئة.	
º    الNيئة	الو�نية	حلماية	احليا…	الHطرية.

º    الNيئة	امللكية	با'بيل	وينبع.	
º   ا'امعات	ومراكe	البحY	العلمي	املت�صصة	بالبيئة.

º    �ركات	البتروكيماويات	والصناعات	الكيماوية.

.Vوالتنقي	sالتعدي	و�ركات	املصانع   º
º   �ركات	النEافة	وتدوير	ودفs	النHايات	والت�لh	منNا.
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برنامج 1
مJافحة التص̂حر

	oبالتنسي	و–لك	التص̂حر¨	ملكافحة	الو�نية	املبادرات	دعم	vإل	البرنامج	اcه	د·Nي
مع	كافة	ا'Nات	املعنية.	وفيما	يQتي	أبرز	تلك	املشاريع	والبرامج	الHرعية:	

º   دعم	املشاريع	الeراعية	�و‰	أ�را·	املدن.	

º    دعم	املشاريع	البحثية	�و‰	تطبيo	تقنيات	مقاومة	التصحر.

º    دعم	مشاريع	وبرامج	تثبيX	الكثبان	الرملية	وال	سيما	دا�ل	وأ�را·	املدن.

2
برنامج

 دعr مشاريع 
الDا�ة املتجbدة

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	دعم	تبني	مشاريع	الطا�ة	املستمد…	مs	املوارد	
	sم	املتولد…	الطا�ة	sع	تنتج	والتي	املستدامة(¨	)الطا�ة	املتجدد…	الطبيعية

الرياÕ	واملياÁ	والشمس.	
º  دعم	مشاريع	ا_بحاÀ	احمللية.	

º   تبني	بعi	التطبيقات	العملية	أو	الرمeية	}مs	إ�ار	برامج	تقليل 
.…Qاملنش	/	الشركة	oملراف	السامة	االنبعا�ات

3
برنامج

 تسNيل &ميع 
امل�لفا 

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تسNيل	إعاد…	تدوير	امل�لHات	مs	�ال‰	&ميعNا	
	بحيY	يتم	توزيع	�اويات	–ات	ألوان	 Î̈�اليا	املوجود…	للحاويات	بديلة	بطر‚
م�صصة	للم�لHات	الcGاzية¨	وامل�لHات	الeجاجية¨	وامل�لHات	املعدنية¨	
وامل�لHات	الور�ية¨	وامل�لHات	السامة...	إلa.	و1كs	أن	تتبنv	املنشPت	
	vعل	اNدعم	vتتول	أن	بل�	vا_ول	املرا�ل	في	Îدا�ليا	البرنامج	اcه	oتطبي

املستوÈ	احمللي.

4
برنامج تقليل 

ا�تNال„ الDا�ة 
واملياÁ في

 مuا�ع الFمل

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تر�يد	است�دامات	الطا�ة	واملياÁ¨	ملواجNة	اال�تياجات	
املتنامية	للطا�ة	واملياÁ¨	ويتم	–لك	مs	�ال‰	البرامج	الHرعية	اآلتية:	

º   تطبيo	التقنيات	اخلضراء	التي	تNد·	إلv	ابتكار	احللو‰	التقنية	
ملواجNة	تنامي	استNال„	الطا�ة	في	مجاالت	التبريد¨	وإدار…		املباني¨	

.aإل	والتصنيع...
º    توليد	كميات	مs	الطا�ة	مs	�ال‰	مشاريع	الطا�ة	املتجدد…	والصديقة	

.Ãاإلنتا	ةHبتكل	اإل�ال‰	Âعد	مراعا…	مع	للبيئة¨
تقنيات	�ديثة	 	oبتطبي 	vيعن الcي	 ¢املباني	اخلضراء¢¨	 	ÂوNHم 	oتطبي تبني	   º
تركe	علv	است�دامات	الطا�ات	املتجدد…؛	مثل	ا_لواÕ	الكNرو}وzية¨	التي	
	nH�ي	2ا	ا_سط`؛	للEت	كما	باإلنار…¨	ويدهاeت	vوتتول	املباني¨	سط`	طيGت

	.nالتكيي	vعل	jGالض	مولة�
º   و}ع	ا_نEمة	واإلجراءات	الدا�لية	الكHيلة	بتقليل	نسبة	استNال„	

ب5	 الوعي	 نشر	 	vإل باإل}افة	 العمل¨	 موا�ع	 في	 والكNرباء	 	Áامليا
وا'داريات¨	 اإلر�ادية¨	 املطويات	 واملستNلك5	مs	�ال‰	 	5H�املو

.aإل	التوعوية...	واحلمالت



µ¥

5
برنامج

 ا�تصالÕ األرا}ي 
الeراعية

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	إ�امة	�راكات	مع	وزار…	الeراعة	وكافة	ا'Nات	
املعنية	إلنشاء	جمعيات	زراعية	تعمل	علv	استصالÕ	ا_را}ي	وزراعتNا	
	vعل 	eالتركي مع	 الeراعية	 ا_را}ي	 إدار…	 تولي	 	vعل الشباب	 	Vوتدري

يجي	الت�صصات	الeراعية. �ر=

6
برنامج  تقليل

 االنبFثا  الCارة √و 
التFر÷ لNا

	sع النا&ة	 السامة	 االنبعا�ات	 تقليل	 تبن=ي	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
ية¨	و�ماية	العامل5	وا_فراد	مs	كافة	 م Óواخلد	الصناعية	تPاملنش	أعما‰
الناجمة	عs	عمليات	اإلنتاÃ¨	مs	�ال‰	تطبيo	تقنيات	 البيئية	 ا_}رار	
	vإل	باإل}افة	البيئي¨	Àالتلو	زياد…	sم	احلد	اNنQ�	sم	ديثة�	Vوأسالي
و}ع	ا_نEمة	واإلجراءات	الدا�لية	لتقليل	اإل}رار	البيئية.	وفيما	يQتي	

أبرز	البرامج	الHرعية	املمكنة	}مs	هcا	اإل�ار:	
	sم أنواع	 ستة	 أهم	 انبعا�ات	 	Èمستو لتقليل	 الدولية	 املعايير	 	oتطبي    º

وامليثان¨	 والNيدروفلوروكربون¨	 الكربون¨	 أكسيد	 	vان� وهي:	 الGازات؛	
.Xالكبري	فلورايد	وهيكسا	وبرفلوروكربون¨	النترو”¨	وأكسيد

º		تطبيo	املعايير	احمللية	والدولية	للتحكم	في	انبعا�ات	املعادن	الثقيلة؛	مثل	
كبريتيد	الكادميوÂ¨	والzeبo¨	والر�اص¨	التي	تنتقل	في	الGال·	ا'وي	

ولNا	تQ�ير	�طير	علv	�حة	اإلنسان	والبيئة.	
للسر�ان¨	 املسببة	 والعوامل	 للمواد	 التعرض	 العامل5	مs	�طر	 º	�ماية	

	.Î�طرا	أ�ل	Èأ�ر	وعوامل	0واد	اNواستبدال
برامج	حلماية	 	oتطبي 	vإل باإل}افة	 دا�لية¨	 وإجراءات	 أنEمة	 و}ع	 	 	º
	Yو%دي تQسيس	 مع	 العمل¨	 �بيعة	 	Vبسب امل�ا�ر	 	Ácه 	sم العامل5	

معايير	و�دود	للتعرض	فv	منا�o	العمل.
كافة	 بات�ا–	 و–لك	 والcبcات¨	 الضو}اء	 م�ا�ر	 	sم العامل5	 �ماية	 	º
بيئات	 في	 والعامل5	 ا_فراد	 الالزمة	حلماية	 واال�تيا�ات	 اإلجراءات	

منا�o	العمل.
º	و}ع	اإلجراءات	الصارمة	للحيلولة	دون	و�وع	احلوادÀ	الصناعية	الكبير…	

النا&ة	عs	تصنيع	أو	است�داÂ	أو	نقل	املواد	اخلطر….	
º		تبن=ي	تطوير	برامج	التثقيn	البيئي	لúفراد¨	والتي	تNد·	إلv	التعامل	مع	

املواد	الضار…	والسامة¨	والت�لh	منNا	بطر‚	أساليV	¬منة.
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7
برنامج

 “يادة املسا�ا  
ا(Cرا¡

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	زياد…	املسا�ات	اخلضراء	في	البيئات	احمليطة	
الشوارع.	 	Vوجوان والصحراوية	 الريHية	 	o�املنا مثل	 العمل¨	 	o�0نا
ا'Nات	 مع	 بالتعاون	 البرنامج	 	cيHتن 	…Qاملنش 	/ الشركة	 ملو�Hي	 	sو1ك
	vتتول والتي	 املشابNة¨	 البرامج	 دعم	 	vإل باإل}افة	 املت�صصة¨	 املNنية	
تنHيcها	بعi	ا'Nات	التعليمية	ا_�رÈ	مثل	املدار”	وا'امعات.		

هcا	 	sم{ تطبيقNا	 	s1ك التي	 الHرعية	 البرامج	 أبرز	 يQتي	 وفيما	
اإل�ار:	

º     تبني	أو	دعم	مشاريع	تطوير	املشاتل	الeراعية.
º    تطوير	برامج	زراعة	وغر”	ا_�جار	في	منا�o	العمل¨	وال	سيما	

في	املناسبات	–ات	العال�ة.	
º     دعم	أو	تبني	برامج	معا'ة	مياÁ	الصر·	_غراض	الري	الeراعي.

8
 ÂاN�برنامج اإل

 rفي دع
√عمال النEافة

البيئة	 نEافة	 بQهمية	 االجتماعي	 الوعي	 رفع	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
	sا_ماك	إبقاء	تشجيع	vإل	 Îإ}افة	ايات¨Hالن	sم	والتقليل	البرية¨	o�واملنا

هات	نEيHة.	 ]eواملتن	العامة
و1كs	تنHيc	هcا	البرنامج	مs	�ال‰	العديد	مs	البرامج	الHرعية	و–لك	

علv	النحو	اآلتي:	
º     تبني	أو	دعم	�مالت	تنEيn	الشوا�T¨	واملنتeهات	

البرية¨	واحلداoz	العامة.	
	vإل	باإل}افة	اإلعالمية¨	لzالوسا	كافة	vعل	nالتثقي	برامج	تطوير   º
	hوالت�ــل	البيئة¨	افةEن	vعل	تشجع	التي	التوعوية	النشرات	توزيع

			.Î–اتيا	اياتHالن	sم

9
برنامج 

تقييr األ�ر البيئي 
للمشاريع التنمuية
 √و القابلة للتu�ع

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تبني	ا�ترا◊	تقييم	املشكالت	البيئية	احملتملة¨	
و�رÕ	أفضل	الطر‚	لتHاديNا¨	والتعامل	معNا	في	مر�لة	مبكر…	مs	مرا�ل	
بيئية	 تQ�يرات	 	Àإ�دا في	 	Vالتسب دون	 اإل/اzية¨	 للمشاريع	 	jالت�طي
سلبية¨	باإل}افة	إلv	فNم	العوا�V	البيئية	لÁcN	املشروعات¨	وفقاÎ	لتقييم	
و%ليل	معطيات	النEاÂ	البيئي¨	ونEاÂ	التنمية	االجتماعية	واال�تصادية	

للمشاريع	ا'ديد…¨	أو	التوسعات	املستقبلية	للمشاريع	القاzمة.		
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الفصل الثاني: 
برامج تنمية املجتمع احمللي 

 nو�
البرامج

تNد·	برامج	تنمية	املجتمع	احمللي	إلv	تطبيo	كافة	البرامج	الوارد…	في	
تنمية	املجتمع	احمللي¨	 	vإل أنNا	تNد·	 الدليل	و–لك	علv	اعتبار	 هcا	
وتطبيقNا	علv	مستوÈ	املجتمعات	املصGر…	مثل	القرÈ	وا_ريا·	التي	

	.Èا_�ر	o�املنا	في	اNمثيالت	و‚Hت	تنافسية	بقدرات	eتتمي

√بر“
 √�bا· البرامج

º    تطبيo	كافة	برامج	املسؤولية	االجتماعية	علv	/ا–Ã	مs	املجتمعات	
احمللية	املصGر….	

º    دعم	وإنشاء	املؤسسات	اخليرية¨	ومؤسسات	املجتمع	املدني.

Êوbالدليل.املستفي	اcه	في	الوارد…	`zالشرا	كافة    º

√بر“ 
مؤ�را  األدا¡

º    معايير	ومؤ�رات	ا_داء	الوارد…	في	هcا	الدليل.

º    جميع	الشركاء	املcكورون	في	هcا	الدليل.�ر�ا¡ الFمل
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Âم�تصر للبرامجالبرامج املقتر�ة nو�

1
برنامج 

دعr ا'مFيا  
ا(يرية ومؤ�سا  

املجتمع املbني

	sم	احمللي	للمجتمع	التنموية	البنية	eيeتع	دعم	vإل	البرنامج	اcه	د·Nي
�ال‰	دعم	كافة	ا'Nود	الرامية	إلv	تقوية	بنية	مؤسسات	املجتمع	املدني.	

وفيما	يQتي	أبرز	البرامج	الHرعية	لcلك:	
º   دعم	تQسيس	ا'معيات	اخليرية	0�تلn	مجاالتNا	التنموية	الدينية¨	

واالجتماعية¨	والتوعوية¨	والبيئية¨	واملNنية¨	والعلمية.
º   دعم	املوارد	املالية	الثابتة	للمؤسسات	اخليرية	ومؤسسات	املجتمع	املدني.	

في	مجاالت	 وال	سيما	 الرسمية	 العلمية	 	Àالبحو دعم	مؤسسات	    º

املسؤولية	االجتماعية.

2
برنامج

 تنمية بيئا  محلية 
/u–جية

املتكاملة	 والبرامج	 املشاريع	 	sم 	Âe� 	Õر� 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
	X%	Ãويندر	ير….Gالص	Èوالقر	املدن	في	احمللية	التنمية	د·Nتست	التي
	s1ك	والتي	الدليل¨	اcه	في	الوارد…	املجاالت	برامج	كافة	البرنامج	اcه
بلورتNا	في	برامج	و�نية	تستNد·	بناء	وتطوير	مجتمعات	/و–جية	محلية	
مصGر…¨	مع	التQكيد	علv	تو�يn	القدرات	وامليeات	التنافسية	التي	تتسم	

بNا	تلك	البيئات.





   

     الباب السادس
 البرامج الثقافية واإلعالمية

	برامج	املكتبات	العامة 	: الفصل األول  

	البرامج	الثقافية	واحلضارية 	: الفصل الثاني 

البرامج	اإلعالمية 	: الفصل الثالث 
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الفصل األول
برامج املJتبا  الFامة 

nو�
 البرامج

تNد·	هÁc	البرامج	إلv	نشر	املعرفة	ب5	كافة	أفراد	و�راz`	املجتمع¨	
وبا_�h	في	القرÈ	وا_ريا·¨	وتنمية	املNارات	واملواهV	املت�صصة¨	

وتشجيع	القراء…	في	ا_ماكs	العامة	وأماكs	االنتEار.

√بر“
 √�bا· البرامج

º    تشجيع	إنشاء	املكتبات	العامة.
º    التشجيع	علv	القراء…	وتوفير	الكتV	واملكان	للراغب5	بNا.

º    تشجيع	القراء…	في	ا_ماكs	العامة	وأماكs	االنتEار.

Êوbاملجتمع.املستفي	أفراد	`z�را	كافة    º

√بر“
 مؤ�را  األدا¡

º    عدد	املكتبات	التي	-	إنشاƒها.

º    عدد	الكتV	املتا�ة	للقراء.

.Vالكت	أركان	عدد    º

�ر�ا¡ الFمل

º    املكتبات	العامة.
º    املدار”.
º    ا'امعات.

º    دور	الطباعة	والنشر.

º    املكتبات	التجارية.
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Âم�تصر للبرامجالبرامج املقتر�ة nو�

1
برنامج 

دعr ≈نشا¡
 املJتبا  الFامة

	sم	املجتمع	`zو�را	أفراد	كافة	ب5	املعرفة	نشر	vإل	البرنامج	اcه	د·Nي
	Vتتناس	Yبحي	وا_ريا·¨	Èوالقر	املدن	في	العامة	املكتبات	إنشاء	ال‰�
محتوياتNا	مع	املستوÈ	التعليمي	والثقافي	العاÂ.	وفيما	يQتي	أبرز	البرامج	

الHرعية	الداعمة:	
º   اإلسNاÂ	في	تشييد	وبناء	املكتبات	ومرافقNا.	

º   اإلسNاÂ	في	دعم	كافة	التجNيeات	الHنية	والتقنية	واملستلeمات	
لتشGيل	املكتبات.

	Âأ�سا	لكافة	التعليمية	لzوالوسا	واملجالت	Vالكت	توفير	في	ÂاNاإلس   º
املكتبات	أو	بعضNا¨	علv	املستوÈ	احمللي¨	أو	اإل�ليمي¨	أو	الو�ني.

	vعل	املكتبة	اNمEتن	التي		عالياتHوال	البرامج	iبع	ورعاية	تبني   º
مستوÈ	احلي	أو	املدينة.

2
برنامج

 املJتبا   
املت�صصة

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تنمية	املNارات	واملواهV	املت�صصة¨	مs	�ال‰	
	Vبحس انتشارها	 	s1ك والتي	 املت�صصة¨	 والدوريات	 	Vالكت توفير	
	vإل	باإل}افة	ا¨Nعلي	م5zوالقا	للمؤسس5	احمللية	والرغبات	اإلمكانات
دعمNا	ببعi	البرامج	املشجعة	علv	القراء…¨	ومs	ا_مثلة	علv	–لك:	

º   مكتبات	ا_�Hا‰.	

º   مكتبات	ا_سر….

º   املكتبات	ا_دبية.	
º   مكتبات	رجا‰	ا_عما‰.	

.)aإل	التقنية...	الطبيعية¨	Âالعلو	الطبية¨	)الشرعية¨	املت�صصة	العلمية	املكتبات   º

3
برنامج 
املJتبا 
رة   املصغ[

	sأماك أو	 العامة	 	sا_ماك في	 القرءا…	 تشجيع	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
	sتتضم	مت�صصة¨	أو	ر…Gمص	مكتبات	إنشاء	تبني	ال‰�	sم	ار¨Eاالنت
	تعليمية¨	والتعليم	املبكر	لH�úا‰	دا�ل	ا_�ياء¨	أو	ا_سوا‚	 Óلzووسا	Îكتبا
عات	التجارية¨	أو	املرافo	الترفيNية...	إلa.	ومs	–لك	علv	سبيل	 واملجم[
البرامج	 	iببع 	tدعم مع	 التجارية¨	 املكتبات	 	sم{ للقراء…	 	sرك املثا‰	
املساند…¨	مثل	�راء…	أسبوعية	_�د	اإل�دارات	ا'ديد…¨	توزيع	املل�صات¨	

اللقاءات	مع	أ�د	املت�صص5	في	مجا‰	اإل�دار	املعروض.	
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الفصل الثاني
 البرامج الثقافية وا)Cارية

 nو�
البرامج

تNد·	هÁc	البرامج	إلv	اإلسNاÂ	في	دعم	احلرا„	الثقافي	واحلضاري	
	vإل	د·Nت	كما	¨Áوأفراد	املجتمع	يHومثق	…Qاملنش	/	الشركة	يH�مو	ب5
تطوير	�ور…	–هنية	�قافية	للشركة	تسعv	إلv	ترسي�Nا	لدÈ	ا'مNور	

مs	�ال‰	تطوير	البيئة	الثقافية	للمجتمع	احمللي.	

√بر“
 √�bا· البرامج

º    إنشاء	املراكe	الثقافية.
	Èلد	اN�دمات	/	اNومنتجات	للشركة	الثقافية	هنيةcال	الصور…	س5%    º

أفراد	املجتمع.
.tدا�ل	الوعي	ونشر	املجتمع	nتثقي    º

Êوbاملستفي
º    مو�Hو	الشركات	وأسرهم.

º    أفراد	املجتمع	احمللي.

√بر“ 
مؤ�را  األدا¡

º    عدد	املراكe	الثقافية	التي	-	إنشاƒها.

º    أ�ر	تطوير	الصور…	الcهنية	الثقافية	علv	منتجات	/	�دمات	الشركة.

�ر�ا¡ الFمل

.Âواإلعال	الثقافة	وزار…    º

º    النوادي	ا_دبية.
º    وزار…	الشؤون	اإلسالمية.

º    املراكe	الثقافية	والعلمية.
º    مثقHو	املجتمع.	

º    املكتبات	العامة.
º    دور	النشر	واملكتبات	اخلا�ة.
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Âم�تصر للبرامجالبرامج املقتر�ة nو�

1
برنامج 

e�نشا¡ املرا≈
 ا)Cارية والثقافية

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	اإلسNاÂ	في	دعم	احلرا„	الثقافي	واحلضاري	ب5	
	…Qاملنش	/	الشركة	يH�مو	ب5	سيما	وال	¨Áوأفراد	املجتمع	`z�را	وكافة	5Hاملثق
احلضارية	 	eاملراك بناء	 �ال‰	 	sم و–لك	 احمللي¨	 ومجتمعNا	 املشروع	 راعية	
ال	 	Yبحي الترفيNية¨	 والبرامج	 	oللمراف 	Îمكمال	ÎاHردي تكون	 	Yبحي والثقافية	
يقتصر	عمل	الشركة	/	املنشQ…	علv	%قيo	الرفاÁ	االجتماعي	ملو�HيNا¨	بل	

يتعداÁ	إلv	النNوض	0ستوÈ	الرفاÁ	الثقافي	للمجتمع.	
وباإل}افة	إلv	ما	يÔقدÂ	عاد…Î	مs	برامج	وفعاليات	�قافية	عامة¨	فSن	أبرز	

ما	�د	تقدمt	هÁc	املراكe	ما	يQتي:	
أعما‰	 مجا‰	 في	 املت�صصة	 	Vالكت لدعم	 املتنوعة	 البرامج	 إ�امة	    º
الشركة¨	والتي	�د	تتضمs	معارض	للكتV	املت�صصة¨	واحملا}رات	

.aإل	النقا‘...	و�لقات	ا¨Nب	يةHالتعري
º   �رÕ	برامج	تنمية	املNارات	الثقافية؛	مثل	القراء…	السريعة¨	والكتابة	

.aإل	واخلطابة...	¨nليQوالت
املتعلقة	با'وانV	احلضارية	والثقافية	 الندوات	واحملا}رات	 عقد	    º

محل	اهتمامات	املجتمع.
	oمراف	sم	اد…Hواالست	والعلمية¨	الثقافية	Âاالهتما	مجموعات	sتكوي   º

املركe	في	تنEيم	وإ�امة	الHعاليات	الداعمة	لNا.
º   تنمية	املواهV	الHكرية	والثقافية.	

2
برنامج 

%س5 الصuرة 
الc�نية الثقافية 

للمنتجا  Ø ا(bما 

	vإل	vتسع	للشركة	�قافية	–هنية	ور…�	تطوير	vإل	البرنامج	اcه	د·Nي
ترسي�Nا	لدÈ	ا'مNور¨	لتدعم	بcلك	الصور…	النمطية	ملنتجات	/	�دمات	

الشركة¨	وفيما	يQتي	بعi	الوساzل	والبرامج	الHرعية:	
والثقافية		 احلضارية	 بالصور…	 	- 	sأمك ما	 	- واخلدمات	 املنتجات	 	jرب  º

احمللية¨	و�ر�Nا	للجمNور	مs	�ال‰	الرساzل	والبرامج	الثقافية	املتنوعة.
º  تضم5	املنتجات	/	اخلدمات	التعريn	ببعi	املورو�ات	الثقافية	احمللية؛	

مثل	التعريn	ببعi	العبارات	واحلكم	احمللية	علv	املنتجات.
º   تضم5	منتجات	الشركة	/	املنشQ…	بالنشرات	التعريHية	بالتراÀ	اإلسالمي	

والثقافي	واحمللي.
º   تضم5	منتجات	الشركة	/	املنشQ…	بعi	النشرات	التعريHية	بQبرز	املعالم	

السيا�ية	واحلضارية	احمللية.	
_برز	 التعريHية	 النشرات	 	iببع 	…Qاملنش 	/ الشركة	 منتجات	 تضم5	   º

واحلضاري	 الثقافي	 	Àاملورو في	 	ÂاNإس لNا	 كان	 التي	 الش�صيات	
احمللي.	



∂¥

3
برنامج 

%س5 الصuرة 
الc�نية الثقافية 

للشر�ة

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تكويs	�ور…	–هنية	�قافية	للشركة	مs	�ال‰	
البرامج	الHرعية	 الثقافية	احمللية.	وفيما	يQتي	أبرز	 البيئة	 دعم	وتطوير	

لcلك:	
الHعاليات	 	sم{	sكريHوامل ا_دباء	 واستضافة	 الثقافية	 البرامج	 إعداد	   º

الدا�لية	للشركة.
º   رعاية	البرامج	الثقافية	واحلضارية	التي	تتولv	اإل�را·	عليNا	وتنcHها	

ا'Nات	املعنية.
	مs	دعم	الشركة	 Ìءeكج	النا�ئة	الثقافية	الش�صيات	iبع	ورعاية	تبني   º

/	املنشQ…	للحركة	الثقافية	احمللية.	
º  	دعو…	كبار	الeوار	حلضور	بعi	الHعاليات	الثقافية	احمللية¨	وإدارجNا	

}مs	برامج	زيارات	العمل	احمللية.	
والثقافية	 احلضارية	 الدالالت	 –ات	 ا'داريات	 	Xونح �نع	 تبني	    º

اإلسالمية	والعربية.



∂µ

الفصل الثالث
البرامج اإلعالمية 

 nو�
البرامج

تNد·	هÁc	البرامج	إلv	تو�يo	التجارب	اإلنسانية	علv	املستويات	العاملية	
واحمللية¨	ورفع	املستوÈ	الثقافي	والتوعوي	ببعi	القضايا	االجتماعية	
	Èاملستو رفع	 	vإل باإل}افة	 	¨…Qاملنش الشركة	/	 بQنشطة	 العال�ة	 –ات	

الثقافي	لدÈ	ا'مNور.

√بر“ 
√�bا· البرامج

º   رعاية	البرامج	الو�اzقية	الNادفة.

º   رعاية	البرامج	التوعوية.

º   رعاية	برامج	الوا�ع	والبرامج	ا'ماهيرية.

Êوbاملجتمع.املستفي	`zو�را	أفراد	كافة   º

√بر“ 
مؤ�را  األدا¡

º    عدد	البرامج	الو�اzقية	الNادفة.

º    نسبة	مشاهدي	البرامج	الو�اzقية	الNادفة.
º    عدد	البرامج	التوعوية.

º    نسبة	مشاهدي	البرامج	التوعوية.
º    عدد	برامج	الوا�ع	والبرامج	ا'ماهيرية	الNادفة.

º    نسبة	مشاهدي	برامج	الوا�ع	والبرامج	ا'ماهيرية	الNادفة.

�ر�ا¡ الFمل

º    القنوات	الHضاzية	املت�صصة.

º    القنوات	الHضاzية	االجتماعية.
º   القنوات	احمللية.

º   اإلعالميون	مs	مcيع5	ومقدمي	برامج	وم�رج5	ومنتج5	ومراسل5	
ومعديs	ومحلل5	وفنان5.

º   املت�صصون	بالقضايا	االجتماعية	والبيئية.
º   العلماء	و�لبة	العلم	الشرعي.
º   الشركات	واملراكe	املت�صصة.
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Âم�تصر للبرامجالبرامج املقتر�ة nو�

1
دعr البرامج
 التuعuية 

ورعايتNا

تNد·	هÁc	البرامج	إلv	رفع	املستوÈ	الثقافي	والتوعوي	ببعi	القضايا	
اال�تصادية	واالجتماعية	والسلوكية¨	مs	�ال‰	تبني	ورعاية	إنتاÃ	املواد	
تلك	 	vعل ا_مثلة	 	iبع يQتي	 وفيما	 الNاد·.	 	Èاحملتو –ات	 اإلعالمية	

البرامج	اإلعالمية:	
ما	 مs	�ال‰	 واالجتماعية	 الدينية	 بالHضاzل	 التمسك	 	vعل 	Yاحل    º

يQتي:
	احلY	علv	احملافEة	علv	الشعاzر	الدينية.

.oاخلل	sس�	vعل	Yاحل	

º   التوعية	بQساليV	ا�تصاديات	احليا…	ا_سرية	والش�صية¨	و�ر‚	
%قيo	التوازن	املعيشي¨	وتقو.	اال�تياجات	الHعلية	للتوسع:	

		ا�تصاديات	التسو‚	والشراء:	�ر‚	ا�تيار	املنتجات	و�ساب	الكميات¨	
باإل}افة	إلv	إدار…	املناسبات.

ا�تصاديات	املسكs:	�ر‚	وأساليV	ا�تيار	املسكs	اال�تصادي¨	كما	 	
تتضمs	�ر‚	وأساليV	إدار…	الشؤون	املنeلية	مs	النا�ية	اال�تصادية؛	

	.aإل	والتجديد...	والسالمة¨	الصيانة¨	مثل
		ا�تصاديات	�ياد…	السيار…:	التوعية	بQساليV	احملافEة	علv	املركبات	وإدار…	
اال�تصادية	 اآل�ار	 	vإل باإل}افة	 والسالمة¨	 	sا_م منEور	 	sم �يانتNا	
	vعل	املبا�ر	وأ�رها	السلبية	السرعة	جzونتا	السالمة¨	بقواعد	Âاeلاللت

.)aإل	اإل�ارات...	الكواب`¨	الو�ود¨	ال„N)است	املركبة	ا�تصاديات

º   غر”	مHاهيم	اإلنتاÃ¨	واحلY	علv	العمل	لدÈ	ا_سر…	واملجتمع	و–لك	
مs	�ال‰	البرامج	اآلتية:	

		أكاد1ية	ا_عما‰:	برنامج	وا�عي	يقوÂ	علv	تQهيل	مجموعة	مs	�باب	
ا_عما‰¨	وإ�ضاعNم	للتدريV	املبا�ر	علv	�ر‚	وأساليV	تQسيس	
املشاريع	الصGير…	واملتوسطة¨	باإل}افة	إلv	إكسابNم	مNارات	إدار…	
�راكة	 أو	 9ويل¨	 أو	 دراسية¨	 منحة	 	ezاHال 1ن`	 	Yبحي ا_عما‰¨	
}رور…	 	vإل اإل�ار…	 مع	 احمللية.	 والشركات	 املؤسسات	 	Èإ�د مع	
التحالn	مع	بعi	ا'Nات	املت�صصة	0ثل	هcا	النوع	مs	البرامج.
أو	 الناجحة	 الشباب	 كافة	&ارب	 استعراض	 	:Õ$ا	&ربة	صة�	 	 		
الHا�لة¨	مع	إتا�ة	منا�شة	التجربة	مs	�ال‰	بعi	امل�تص5.	

		سير…	مشر�ة:	يتي`	هcا	البرنامج	لقاءÎ	مHتو�اÎ	مع	أ�د	أبرز	الناجح5	
امل�تص5	مع	مجموعة	مs	الشباب	مs	–وي	اال�تصاص.	

تدريبية	 برامج	 تقد.	 	vعل البرنامج	 هcا	 	Âويقو املرzي:	 	Vالتدري 	 	
	eمراك مع	 بالتعاون	 والسلوكية¨	 اإلدارية	 املNارات	 كافة	 في	 مHتو�ة	
التدريV	املعتمد…¨	بحيY	تتي`	للمشار„	التHاعل	املبا�ر	مع	املدرب.
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2
دعr البرامج

 الu�اzقية الNادفة 
ورعايتNا

تNد·	هÁc	البرامج	إلv	تو�يo	التجارب	اإلنسانية	علv	املستويات	احمللية	
NHا	في	تنمية	املستوÈ	املعرفي	 والعاملية¨	بحيY	تستعرض	جcورها¨	وتو�=
	Îتو�يقا 	sتتضم التي	 البرامج	 املثا‰؛	 سبيل	 	vعل ومنNا	 املشاهد.	 	Èلد
الراzد…	 اال�تصادية	 القطاعات	 ومسير…	 الناجحة¨	 الش�صيات	 لتجارب	
علv	املستوÈ	احمللي¨	إ}افة	إلv	بعi	املشاريع	ا'بار…	أو	النوعية.	

3
دعr برامج الuا�ع 

والبرامج ا'ما�يرية 
ورعايتNا

املستويات	 وتنمية	 الcاتية¨	 املNارات	 �قل	 	vإل البرامج	 	Ácه تNد·	 	
وا�تبارات	 %ديات	 	vعل البرامج	 	Ácه 	Âوتقو ا'مNور.	 	Èلد الثقافية	
لHئات	منتقا…	مs	ا_��اص	يتم	ا�تيارهم	مs	الHئات	العمرية	امل�تلHة¨	
في	 �براء	 بوجود	 الوا�ع¨	 أرض	 	sم و}عNم	%X	%ديات	 يتم	 	Yبحي

مجا‰	البرنامج.	





الباب السابع

     البرامج الصحية واالجتماعية

برامج	اخلدمات	الصحية  : الفصل األول  

برامج	اخلدمات	االجتماعية 	: الفصل الثاني 
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الفصل األول 
برامج ا(bما  الصحية 

nو�
 البرامج

تNد·	هÁc	البرامج	إلv	رفع	مستوÈ	التوعية	بالصحة	العامة¨	واحلد	
مs	انتشار	ا_مراض	الشاzعة	واملعدية¨	ورفع	مستوÈ	التوعية	با_مراض	
كما	 عنNا¨	 املبكر	 	nوالكش معNا¨	 التعامل	 و�ر‚	 واخلطير…¨	 املeمنة	
باإل}افة	 للمحتاج5¨	 املجانية	 الصحية	 اخلدمات	 تقد.	 	vإل تNد·	
إلv	التعاون	مع	كافة	ا'Nات	الطبية	امل�تصة¨	وتQم5	موارد	مالية	�ابتة	
الطبي	 التQم5	 و�دمات	 	Ãالعال تقد.	 برامج	 دعم	 لصال`	 	hت�ص

املجاني.

√بر“
 √�bا· البرامج

º   رفع	مستوÈ	التوعية	الصحية.

º   توفير	العالÃ	الطبي	املجاني	للمحتاج5.
º   توفير	�دمات	التQم5	الطبي	املجاني.
º   التعاون	مع	ا'Nات	الطبية	امل�تصة.

.Ãالعال	برامج	لدعم	�ابتة	مالية	موارد	م5Qت   º

Êوbاملستفي

º   املر}v	مs	جميع	الHئات	وا_عمار.
.sالس	كبار   º

º   ا'Nات	الطبية	امل�تصة.
º   أفراد	املجتمع.

√بر“ 
مؤ�را  األدا¡

º   مستوÈ	التوعية	الصحية	�بل	وبعد	احلمالت.

º   نسبة	انتشار	ا_مراض	الشاzعة	واملعدية	�بل	وبعد	احلمالت.
º   كيHية	التعامل	مع	ا_مراض	املeمنة.

º   عدد	املستHيديs	مs	اخلدمات	الصحية	املجانية.

º   عدد	املستHيديs	مs	التQم5	الصحي	املجاني.

�ر�ا¡ الFمل

º   املستشHيات	واملراكe	الطبية.	
º   �ركات	ا_دوية.	

º   �ركات	املعدات	والتجNيeات	الطبية	ومستلeماتNا.

º   العيادات	الطبية	اخلا�ة.	
السعودي¨	 ا_�مر	 الNال‰	 الصحة¨	 )وزار…	 املعنية	 ا'Nات	احلكومية	    º

	.)aإل	...	العسكرية¨	الصحية	القطاعات
º   �ركات	التQم5	الطبي.	

º   ا_�باء	املتطوعون.	
º   ا'معيات	الطبية	املت�صصة.
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Âم�تصر للبرامجالبرامج املقتر�ة nو�

1
برامج 

التuعية
 الصحية

تNد·	هÁc	البرامج	إلv	إ�ال‚	�مالت	إعالمية	لرفع	مستوÈ	التوعية	
بالصحة	العامة.	وفيما	يQتي	أبرز	الوساzل	املمكنة	لالستHاد…	منNا:	
º   إعداد	املقاالت	التوعوية	في	الصحn	اليومية¨	واملجالت	الدورية.
.Îمجانا	ا_ولية	االستشارات	وتقد.	الطبية¨	ساراتHاالست	تلقي   º
º   إعداد	ورعاية	املواد	اإلعالمية	التي	تNد·	إلv	رفع	مستوÈ	التوعية	

الصحية	لدÈ	ا_فراد.
أما عs أ�واع �مالت التوعية، فمs أبر“ها: 

º   برامج	التوعية	�و‰	�حة	ا_سر…	وا_�Hا‰.	
º   برامج	التوعية	با_مراض	املعدية.	

º   برامج	التوعية	بصحة	الHم	ونEافة	ا_سنان.	
	Vالقل الدÂ	وأمراض	 	jG{و	السكري التوعية	بQمراض	 برامج	    º

وتصلV	الشراي5.
º   برامج	التوعية	بكيHية	التعامل	مع	–وي	اال�تياجات	اخلا�ة.

º   برامج	التوعية	با_مراض	النHسية	والعصبية.	
º   برامج	التوعية	بQمراض	احلساسية.	

º   برامج	التوعية	باإلدمان	وا_مراض	اخلطير….

2
برنامج 
 n�uال
الصحي

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تQم5	موارد	مالية	�ابتة	ت�صh	لدعم	برامج	
تقد.	العالÃ	الطبي	املجاني¨	إما	مs	�ال‰	%مل	تكاليn	العالÃ	مبا�ر…¨	
كافة	 مع	 	oبالتنسي و–لك	 الطبي¨	 التQم5	 �دمات	 تقد.	 �ال‰	 	sم أو	
ا'Nات	الداعمة	والقاzم5	علv	برامج	اخلدمات	الطبية	اخليرية.	وفيما	

يQتي	بعi	أ�كا‰	الو�n	املقتر�ة:
º   و�n	كامل	املشاريع	الطبية؛	مثل	املستشHيات	واملراكe	الطبية¨	

أو	ت�صيh	إيرادها	السنوي	أو	جeء	منt¨	بحيY	يستثمر	في	
الطبية	 اخلدمات	 لدعم	 	hي�ص 	Xاب� سنوي	 ريع	 لNا	 مشاريع	

املجانية.
º   و�n	املشاريع	العقارية¨	أو	ت�صيh	نسبة	مs	إيرادات	املشاريع	

التجارية	بحيY	يعود	نHعNا	ملعا'ة	الHقراء	واملساك5.
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برنامج �افلة 3
الFيادا  املتنقلة

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	احلد	مs	انتشار	ا_مراض	الشاzعة¨	ورفع	
	nوالكش املeمنة¨	 ا_مراض	 مع	 التعامل	 و�ر‚	 التوعية¨	 	Èمستو
أ�رب	 	vإل 	v{املر 	tوتوجي ا_ولية¨	 العالجات	 وتقد.	 عنNا¨	 املبكر	
�افلة	 	eN&ي	ال‰�	sم	¨Ãالعال ملتابعة	 الطبية	 	eواملراك املستشHيات	
	sع البعيد…	 	sا_ماك 	vإل تصل	 التي	 املتنقلة¨	 الطبية	 العيادات	 	sم
	Õيقتر	التي	املتنقلة	العيادات	تيQي	وفيما	الصحية.	اخلدمات	eمراك

أن	تشتمل	عليNا	القافلة:	
º   عياد…	ا_سنان	.

º   عياد…	العيون.	

º   عياد…	ا_نn	/	ا_–ن	/	احلنجر….

º   عياد…	العEاÂ	/	ا_عصاب.	

.	ÈرGالص	والعمليات	ا'را�ة	عياد…   º

º   عياد…	البا�نية.

º   عياد…	معا'ة	اإل�الع	عs	التد�5.	

º   عياد…	ا_�عة	املقطعية.

º   عياد…	أ�عة	إكس.	

	vعل	اNومن	املساند…¨	اتeيNالتج	sم	العديد	vعل	القافلة	تشتمل	كما
سبيل	املثا‰:	

º   و�دات	للتسجيل	والHحh	الطبي.

.Âالد	hحHل	م�برية	و�دات   º

º   �يدلية	لصر·	ا_دوية	وتوفير	التطعيمات	الصحية	ا_ساسية.

º   و�دات	للتوعية	واإلر�اد	الصحي	واالجتماعي.

º   غر·	استرا�ة	للHريo	الطبي	و_عضاء	القافلة.

	Èإ�د	املشروع	اcه	إدار…	vتتول	أن	إمكانية	vإل	اإل�ار…	ا'دير	sوم
بالتعاون	مع	املؤسسات	الصحية	احمللية	 ا'Nات	الرسمية	املعنية¨	
مؤسسات	 	sم العديد	 	sم ودعم	 وبرعاية	 ا_ريا·¨	 أو	 	Èالقر في	
مثل	 الطبي؛	 املجا‰	 في	 منNا	 العاملة	 سيما	 وال	 اخلاص¨	 القطاع	
ا_دوية¨	 و�ركات	 الطبية¨	 التجNيeات	 و�ركات	 املستشHيات¨	

باإل}افة	إلv	املتطوع5	مs	ا_�باء	والHني5.		
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برنامج التQم45
Íالصحي ا(ير 

الشامل	 الطبي	 التQم5	 نHقات	 تGطية	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
وا'zeي	لúفراد	وا_سر	احملتاجة¨	وفيما	يQتي	أبرز	أ�كا‰	التQم5	

	:Õاملقتر	الطبي
º   تقد.	�دمات	التQم5	الطبي	لتGطية	العالÃ	النHسي	للمدمن5.	

º   تقد.	و�اoz	التQم5	الطبية	برسوÂ	م�Hضة	القيمة.
	oتنطب الcيs	ال	 	v{باملر الطبية	اخلا�ة	 التQم5	 	ozو�ا تقد.	    º
	iبع مع	 املتعايش5	 مثل	 التQم5¨	 �ركات	 ا�ترا�ات	 عليم	

.Áوغير	كاإليدز	اخلطير…¨	ا_مراض
	Âوا_يتا كا_رامل	 وا_فراد¨	 لúسر	 الطبي	 التQم5	 	ozو�ا تقد.	    º

.sاملتقاعدي	sم	واحملتاج5	sالس	وكبار

برنامج الFيادا  5
ا(يرية

يNد·	هcا	البرامج	إلv	تقد.	اخلدمات	الصحية	مجاناÎ	للمحتاج5¨	
باإل}افة	إلv	التعاون	مع	كافة	ا'Nات	الطبية	املت�صصة	بS�الة	

احلاالت	املر}ية.	وفيما	يQتي	أبرز	البرامج	الHرعية	املساند…:	
º   تQسيس	العيادات	اخليرية¨	وال	سيما	في	ا_�ياء	أو	املنا�o	التي	

ال	تتوافر	لديNا	العناية	الطبية	املتكاملة.	
º   تنسيo	اخلدمات	الطبية	مع	املستشHيات	واملراكe	الطبية	الراغبة	

في	دعم	البرنامج	ببعi	ا_�باء	وامل�تص5.
º   التوا�ل	مع	كافة	املتطوع5	مs	ا_�باء	وامل�تص5	لدعم	البرنامج	

�سV	اإلمكانيات	الcاتية.
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الفصل الثاني 
برامج ا(bما  االجتماعية

nو�
 البرامج

تNد·	هcا	البرامج	إلv	تقد.	الرعاية	االجتماعية	للمتقاعديs	وكبار	
السs	وا_رامل	وا_يتاÂ	وأفراد	ا_سر	احملتاجة	وا_�داÀ	واملسجون5¨	
وتQهيل	 والسلوكية¨	 االجتماعية	 االنحرافات	 	sم و�مايتNم	 وتQهيلNم	
البيئة	ا_سرية	واحمللية	لتتالءÂ	مع	�بيعة	–وي	اال�تياجات	اخلا�ة.	

√بر“
 √�bا· البرامج

.sواملتقاعدي	sالس	كبار	رعاية   º

.Âوا_يتا	ا_رامل	رعاية   º

.v{املر	دعم   º

º   دعم	–وي	اال�تياجات	اخلا�ة.

º   رعاية	وتQهيل	ا_�داÀ	واملسجون5	وأسرهم.

Êوbاملستفي

.sالس	كبار    º																														.املتقاعدون   º
.Âا_يتا    º																																		.ا_رامل   º

º   أفراد	ا_سر	احملتاجة.																	º    ا_�داÀ	واملسجونون.
º   –وو	اال�تياجات	اخلا�ة.													º    الشركة	/	املنشQ…	–اتNا.

√بر“
 مؤ�را  األدا¡

º   نسبة	كبار	السs	واملتقاعديs	s2	-	تقد.	الرعاية	لNم.
º   نسبة	ا_يتاÂ	وا_رامل	s2	X9	رعايتNم	وتQهيلNم.

º   نسبة	ا_�داÀ	واملسجون5	الcيs	X9	رعايتNم	وتQهيلNم.
º   عدد	ا_سر	احملتاجة	التي	X9	مساعدتNا	وتQهيلNا.

�ر�ا¡ الFمل

º   وزار…	الشؤون	االجتماعية.

º   ا'معيات	اخليرية.
º   جمعيات	الرعاية	االجتماعية.

.Àا_�دا	هيلQت	eمراك   º

.Âا_يتا	دور   º

.sالس	كبار	رعاية	دور   º

.sاملتقاعدي	هيلQوت	رعاية	جمعيات   º

.Vوالتدري	هيلQالت	eمراك   º

º   مراكe	ومعاهد	التدريV	املNني	واحلرفي.
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Âم�تصر للبرامجالبرامج املقتر�ة nو�

1
برامج

 رعاية 
sيbاملتقاع 
sو�بار الس 

وكبار	 	sللمتقاعدي االجتماعية	 الرعاية	 تقد.	 	vإل البرامج	 	Ácه تNد·	
عمل	 فرص	 وتوفير	 تشجعNم¨	 التي	 االجتماعية	 البيئة	 وتوفير	 	¨sالس
بسيطة	للقادر	منNم	كنوع	مs	املشاركة	في	املجتمع.	ومs	أبرز	مجاالتNا	

اآلتي:
.sالس	لكبار	 Ìنواد	إنشاء   º

.sالس	لكبار	ا_مية	محو	مدار”	إنشاء   º
º   تQهيل	وتو�يn	كبار	السs	في	و�اnz	جzeية	مناسبة.

.sاملتقاعدي	nتو�ي	برنامج   º

2
برنامج

 رعاية األرامل
Âواأليتا 

ا_رامل	 وتQهيل	 الرعاية	 تقد.	 في	 	ÂاNاإلس 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
وأفراد	ا_سر	احملتاجة¨	و�مايتNم	مs	االنحرافات	االجتماعية	والسلوكية¨	
مs	�ال‰	تبن=ي	عدد	سنوي	مستNد·	منNم¨	وتقد.	الدعم	املادي	واملNني	

بGرض	دمجNم	في	املجتمع.	ومs	أبرز	مجاالتNا	اآلتي:
.Âا_يتا	لرعاية	االجتماعية	التوعية	برنامج   º

.Âا_يتا	ا‰H�_ا	تعليم	oنادي�	دعم   º

º   برنامج	توفير	احلقيبة	املدرسية	للطHل	اليتيم.
º   برنامج	توفير	كسو…	الشتاء.

º   برنامج	مكافQ…	ا_يتاÂ	املتHو�5.
º   برنامج	تقد.	هدايا	لH�úا‰	ا_يتاÂ	في	العيد.

º   برنامج	لتدريV	ا_يتاÂ	علv	احلر·.
.Âيتاúل	سيةHالن	الرعاية	برنامج   º

برنامج 3
v{املر rدع

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تقد.	كافة	اال�تياجات	املادية	املرتبطة	بتلقي	
اخلدمات	العالجية	للمحتاج5	مs	املر}v¨	وفيما	يQتي	أبرزها:

.v{املر	رHس	اكرcت	%مل	برنامج   º
.Îماديا	v{املر	أسر	رعاية	برنامج   º

º   برنامج	لتوفير	ا_جeN…	الطبية	التي	يحتاÃ	لNا	املر}v	في	منازلNم.
.Ãاخلار	في	Ãالعال	قاتHن	%مل	برنامج  º

4
برنامج 

رعاية وتQ�يل 
األ�bاÀ واملسجuن5 

r�و√�ر

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	اإلسNاÂ	في	رعاية	ا_�داÀ¨	وتQهيلNم	و�مايتNم	
مs	االنحرافات	االجتماعية	والسلوكية	وإعاد…	دمجNم	في	املجتمع¨	و–لك	
والنHسية¨	 االجتماعية¨	 الرعاية	 برامج	 دعم	 في	 	ÂاNاإلس �ال‰	 	sم

والتعليمية¨	والصحية¨	واملNنية	لNم.
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5
برنامج 

 Íو– rدع
اال�تياجا 

 ا(ا�ة

يNد·	هcا	البرنامج	إلv	تQهيل	البيئة	ا_سرية	واحمللية	لتتالءÂ	مع	�بيعة	
	eيeوتع املجتمع.	 في	 إدماجNم	 	vعل والعمل	 اخلا�ة¨	 االجتياجات	 –وي	

�دراتNم¨	وتشجيع	مساهماتNم¨	وفيما	يQتي	أبرز	البرامج	الHرعية:	
º   دعم	إعاد…	تQهيل	املرافo	العامة	لتسNيل	االستHاد…	منNا	لcوي	

اال�تياجات	اخلا�ة.	
º   التوعية	اخلا�ة	بQسر	–وي	اال�تياجات	اخلا�ة.

º   دمج	–وي	اال�تياجات	اخلا�ة	في	املجتمع.

º   إبراز	الش�صيات	الناجحة	مs	–وي	اال�تياجات	اخلا�ة.
º   تQهيل	–وي	اال�تياجات	اخلا�ة	وتدريبNم	وتو�يNHم.

º  	دعم	املعارض	التي	تبرز	أعما‰	–وي	اال�تياجات	اخلا�ة	وإنتاجاتNم	
املادية	والHكرية.	

6
برنامج 

�uبuنا  الشرا¡ 
املجانية

اخلا�ة	 واال�تياجات	 املادي	 الدعم	 تقد.	 	vإل البرنامج	 هcا	 يNد·	
	¨Âوا_يتا ا_رامل¨	 	sم يعولNا	 	sم لNا	 ليس	 التي	 احملتاجة	 ا_سر	 لكافة	
و–وي	املسجون5¨	مs	�ال‰	تلبية	م�تلn	متطلباتNم	بالوساzل	الكر1ة¨	
عبر	 املجتمع	 أفراد	 بقية	 مع	 ودمجNم	 السؤا‰¨	 –لة	 	sم %NEHم	 التي	
يقتصر	 وال	 التجارية.	 واحملالت	 ا_سوا‚	 	sم ا�تياجاتNم	 وانتقاء	 إدار…	
هcا	البرنامج	علv	�رÕ	كوبونات	�راء	مجانية	للمنتجات	الcGاzية¨	بل	
يتعداها	إلv	مجاالت	متنوعة	تشمل	كوبونات	املالبس¨	وا_دوات	املدرسية¨	
والبرامج	التدريبية¨	وا_لعاب	الترفيNية¨	وتcاكر	السHر...	إلa.	مع	}رور…	
اإل�ار…	إلv	�اجة	هcا	البرنامج	إلv	العديد	مs	البرامج	التحضيرية	التي	
تسNم	في	تنسيo	ا'Nود¨	و%Hيe	الشركات	علv	الدعم¨	ولعل	مs	أبرزها	

اآلتي:	
	oبالتنسي	احملتاجة¨	ا_سر	مzوا�	sتتضم	معلومات	�اعد…	وتطوير	بناء   º

مع	كافة	ا'Nات	الرسمية	واخليرية	امل�تصة.
º   تطوير	البرمجيات	اخلا�ة	بترميe	مجاالت	الدعم¨	وإدار…	أر�د…	

ا_سر	مs	كافة	املستلeمات.
º   وجود	أجeN…	نقا◊	البيع	اخلا�ة	بحسم	�يمة	املشتريات	لدÈ	كافة	

منافc	البيع	الداعمة	للمشروع.
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135.	برنامج		تطوير	مجمع	للصناعات	اخلHيHة		في	املدن	وا_ريا·	الصGير…	

235.	برنامج		�ناعة	املنتجات	الوسيطة	

335.	برنامج		إعاد…	تدوير		امل�لHات	

435.		برنامج		إعاد…	تQهيل	التجNيeات	

مية
خلد
ع	ا
اري
ملش
ج	ا
رام
ب

137.	برنامج		تسويo	املنتجات	

237.	برنامج		وكاالت	الدعاية	واإلعالن

337.	برنامج	إنشاء	مراكe	استشارات	إدارية	ومالية	وتقنية	

438.	برنامج		دعم	العمل		عs	بÔعÚد	

539.	برنامج		دعم	املطابa		اخلا�ة

639.	برنامج		سا�ات	ا_كشا„		في	ا_ماكs		السيا�ية	

ريع
شا
ج	م
رام
ب

زيع
لتو
	وا
قل
الن

141.	برنامج		نقل	املواد	اخلاÂ		مs	املصانع	وإليNا	

241.	برنامج	املنتجات		¢–ات	التوزيع	اخليري¢	مs	املصانع	إلv	القرÈ	وا_ريا·

	sالس	وكبار	اخلا�ة	اال�تياجات	ويcل	¢تاكسي¢		برنامج	342.
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الباب الرابl : البرامZ التFليمية والتQهيلية والتدريبية والب�ثية
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145.	برنامج	تنEيم	الeيارات	

245.	مراكe	تنمية	املNارات	العلمية	للطالب	

345.	برنامج	نادي	للموهوب5	وامل�ترع5	

445.	برنامج	تعليم	املسؤولية	االجتماعية	

546.	برنامج	إلنشاء	ودعم	مراكe	العلوÂ	والتقنية	

646.	برامج	دعم	�باب	رواد	ا_عما‰	

	Àواالبتعا	الدراسية	املن`	دعم	برنامج	746.
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nبالتو�ي	يةNاملنت	الدراسية	املن`	برنامج	148.

248.	برنامج	التدريV	املNني	للنا�ئ5	

	Tللنش	اتيcال	التطوير	برنامج	348.

448.	برنامج	ا_كاد1ية	الدا�لية	

549.	برنامج	مراكe	البحوÀ	والتطوير	للقطاعات	اإلنتاجية	

649.	برنامج	دعم	النما–Ã	ا_ولية	للم�ترع5	



∏±

wا;ل lالبي�ة وتنمية املجتم Zالباب اخلامس : برام
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153.	برنامج	مكافحة	التصحر	

253.	برنامج	دعم	مشاريع	الطا�ة	املتجدد…

353.	برنامج	تسNيل	&ميع	امل�لHات		

453.	برنامج	تقليل	استNال„	الطا�ة	واملياÁ	في	موا�ع	العمل	

554.	برنامج	استصالÕ	ا_را}ي	الeراعية

654.	برنامج	تقليل	االنباعثات	الضار…	أو	التعرض	لNا	

755.	برنامج	زياد…	املسا�ات	اخلضراء	

855.	برنامج	اإلسNاÂ	في	دعم	أعما‰	النEافة	

955.	برنامج	تقييم	ا_�ر	البيئي	للمشاريع	التنموية	أو	القابلة	للتوسع	

مية
	تن
مج
برا

ي	
حملل
ع	ا
جتم
157.	برنامج	دعم	ا'معيات	اخليرية	ومؤسسات	املجتمع	املدني		امل

257.	برنامج	تنمية	بيئات	محلية	/و–جية	
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الباب السادس : البرامZ الثIافية واإلعالمية
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161.	برنامج	دعم	إنشاء	املكتبات	العامة		ا

261.	برنامج	املكتبات	املت�صصة	

361.	برنامج	املكتبات	املصGر…	

مج
برا
ال

رية
ضا
حل
	وا
فية
ثقا
163.	برنامج	إنشاء	املراكe	احلضارية	والثقافية		ال

263.	برنامج	%س5	الصور…	الcهنية	الثقافية	للمنتجات/اخلدمات	

364.	برنامج	%س5	الصور…	الcهنية	الثقافية	للشركة	

ج	
رام
الب

ية	
الم
إلع
166.	دعم	البرامج	التوعوية	ورعايتNا	ا

267.	دعم	البرامج	الو�اzقية	الNادفة	ورعايتNا	

368.	دعم	برامج	الوا�ع	والبرامج	ا'ماهيرية	ورعايتNا	
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الباب السابl : البرامZ الB�ية واالجتماعية
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171.	برامج	التوعية	الصحية	

271.	برنامج	الو�n	الصحي	

372.	برنامج	�افلة	العيادات	املتنقلة	

473.	برنامج	التQم5	الصحي	اخليري	

574.	برنامج	العيادات	اخليرية	
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رام
ب
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تما
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ت	ا
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ا

	sالس	وكبار	sاملتقاعدي	رعاية	برنامج	175.

	Âوا_يتا	ا_رامل	رعاية	برنامج	275.

	v{املر	دعم	برنامج	375.

475.	برنامج	رعاية	وتQهيل	ا_�داÀ	واملسجون5	وأسرهم	

576.	برنامج	دعم	–وي	اال�تياجات	اخلا�ة	

76	6.	برنامج	كوبونات	الشراء	املجانية	




