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 خطة لجنة المسؤولية المجتمعية 

 
ــة  ــاولية ايةتما ي ــوم المس ــم هوم ــةيتس ــة ال اه ــرة الموازل ــ د ئاة ــ  ل ــا ة والتمي ــار ة و بالبس ــا المش ــو ويى  ل ــعيا الم ــ   تش ف

التو يــة بالايــايا التــ  توــي المــو ويى والمســا مة فــ  ت شــي   هثــ المعتمــا  لــيمم و لــا التــ  ت ــوئ بالواةــ ة  األلشــ ة

 لية.ل اخالسياحة ا

 

 -قيم المسؤولية االجتماعية:

 

  ت ميم خ ة المساولية المعتم ية  لا المو ويى ب   ا تمائه هى الم ير ال ام  واشرا مم ف   ت ويذ :المشار ة والشوافية •

 ألش تما. 

ا  ة  لها المحافظ، والم شوئ هى المساولية المعتم ية لحو تحايق الم فالمو ويى  تكاتف ةموئ ال م  بروح الوريق: •

 حترام المتبائل.ت اون وايال

 تتسم باإلب اع وايبتكار. يمكى ت ويذ ا  لا أرض الواقا تائي ل م  لافا و تا يم أفكار المبائرة: •

 .إن أهكى ذلك ا يم التبر ات المائية وال ي يةوتوالمشار ة ف  ت ويذ المبائرات الت وع: •
القيمة  الفئة المستهدفة النشاط  لرقم ا

 المستهدفة

لفترة  ا

 ة الزمني

 الموارد المالية  مالحظات  مسؤولية التنفيذ 

تو يـــ  اللوحـــات  .1

ــ   ــائية فــ ايرشــ

الـــ اةرة همـــرات 

بحيـــــــ  يـــــــتم 

 المحتود   تح ي 

 لما ئ ت  هو و  ال اةرة 

 الحاةة  

1/3 /2022

-

28/2 /

2023 

لع ة المساولية 

المعتم ية  

قسم  ها  بالت سيق 

 ال يوان  

لشرات تو وية حول  

 ت  تممالموضو ات ال

المو ويى )هث    افة 

وباء الكورولا، ت اهيم  

ال يوان، أخبار  

 اةتما ية، الخ ....( 

 ي يوة  

ــرف ر .2 ــات ا ـ حـ

بلـــ ز وزيـــارات 

ــاحف   للمتـــــــــــــ

بالت ســــــــــــــــيق 

ــا  ــاون هـــ والت ـــ

ــي   ــة ت شــــ  يئــــ

 ق اع السياحة

رحات  4 هو و  ال اةرة

 س وية  

1/3 /2022

-

28/2 /

2023 

لع ة المساولية 

  المعتم ية 

   ةلعها   بالت سيق

 ال شا  ايةتما  

)استو ام  ال اةرة  

      باصات ال اةرة 

لع ة  + (الحاةة 

 ال شا  ايةتما  

زرا ــــة اشــــعار  .3

ــة   ــات  زي ــ ولباتــ

ــة   ــ  ح ياـــــ فـــــ

ــ اةرة  الــــــــــــــــ

ــ  ــواض فـ  واألحـ

 همرات ال اةرة

ال اةرة ه اخ  

وهمراتما  

والح ياة 

 المحي ة بما  

لع ة المساولية  فص  الربيا  هرة واح ة

 تم ية  المع

 المو ويى

)تأهيى ال اةرة  

+لع ة  اشتال(

المساولية 

 المع م ية 
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القيمة  الفئة المستهدفة النشاط  لرقم ا

 المستهدفة

لفترة  ا

 ة الزمني

 الموارد المالية  مالحظات  مسؤولية التنفيذ 

ــر  .4 ــروئ خيــــ  ــــ

بشـــمر رهيــــان 

 المبارز

 مال ال ظافة،  

 هو و  األهى 

شمر   رئ  20

 رهيان  

لع ة المساولية 

 المعتم ية  

تبر ات هى   

 المو ويى

ــ يم  ,5 تاـــــــــــــــــــ

ــرات  هحاضـــــــــ

ــة  تو ويـــــــــــــــ

ــ ار   للمـــــــــــــ

وللعاه ــــــــــــات 

بموضـــــــــو ات 

ايئارة الماليــــــــة 

وا ــــــــــــــــــ ائ 

 الموازلات

الم ار ،  

الكليات 

العاه ية، 

 العاه ات 

4 

 هحاضرات 

1/3 /2022

-

28/2 /

2023 

لع ة المساولية 

المعتم ية  

  بالت سيق ها

 هحلل  الموازلة  

 ي يوة    

ــازار  .6 ــ  بــــ  مــــ

ــرتيى  ــري ) هـ خيـ

ــ ة(  فـــــــ  الســـــ

ــ  ــ  ري ـــ ه يرصـــ

 لا مال الويرية

 

ئ م للم ار   

 األق  حظا  

هرة  2

 خال ال ام  

1/3 /2022

-

28/2 /

2023 

لع ة المساولية 

  المعتم ية 

   بالت سيق ها

 هو و  ال اةرة 

  

تبر ات هى  

ي  ائ المو ويى 

حايبة ه رسية  

توزع  لا 

 الم را  األق  حظا  

ــ   .7 ورش  مـــــــــ

حـــــول تو ويـــــة 

ــة او  ــ فاع الم لي ال

 التـــاهيى الصـــح 

او اليــــــــــــمان 

 ايةتما  

 3 هو و  ال اةرة

 هحاضرات 

1/3 /2022

-

28/2 /

2023 

لع ة المساولية 

  المعتم ية 

   بالت سيق ها

  هحلل  الموازلة

 الم  ييى 

 ي يوة   

ــى  .8 ــ ئ ه ــ ريع   ت

ــات   ــاا العاه 

ــيا  بمواضــــــــــــ

المحاســـــــــــــــبة 

 وايئارة المالية

 اا  

العاه ات 

والكليات 

 العاه ية 

2022/ 1/3  اا  5

-

28/2 /

2023 

لع ة المساولية 

المعتم ية +   

 هحلل  الموازلة 

 ي يوة   

هت   ات،   حمات لظافة .9

 الشوا ئ 

هرة  2

 س ويا  

1/3 /2022

-

28/2 /

2023 

لع ة المساولية 

المعتم ية +   

لع ة ال شا  

 ايةتما  

)تأهيى وسيلة ال اةرة 

لا  +ا يا + ووف  

+وةبة   ام  

  للمشار يى(

 


