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أنتم شركاء في التنمية

خادم الحرمين الشريفين 

ــي  ــركاء ف ــم ش ــم : أنت ــول له ــا أق ــي بالدن ــال ف ــال األعم ولرج

التنميــة والدولــة تعمــل علــى دعــم فــرص القطــاع الخــاص 

مــن  جــزء  فأنتــم  الوطنــي  اإلقتصــاد  تطويــر  فــي  ليســهم 

نســيج هــذا الوطــن الــذي قــدم لكــم الكثيــر مــن التســهيالت 

واإلمتيــازات وينتظــر منكــم كذلــك الكثيــر فعليكــم واجــب 

التوظيــف مجــاالت  فــي  واضحــة  بمبــادرات  اإلســهام 

 والخدمات اإلجتماعية واألقتصادية 



6



7

المرتكزات الثالثة لرؤيتنا: 
الجغرافــي  الموقــع  وأهميــة  االســتثمارية،  والقــوة  واإلســالمي،  العربــي  العمــق 
ــه،  االســتراتيجي؛ ســنفتح مجــاال أرحــب للقطــاع الخــاص ليكــون شــريكا، بتســهيل أعمال
وتشــجيعه، لينمــو ويكــون واحــدا مــن أكبــر اقتصــادات العالــم، ويصبــح محــركا لتوظيــف 
المواطنيــن، ومصــدرا لتحقيــق االزدهــار للوطــن والرفــاه للجميــع هــذا الوعــد يقــوم علــى 
التعاون والشراكة في تحمل المسؤوليةأن ضرورات المجتمع الحديث تقتضي أن يشارك 
أفــراده ومؤسســاته الخاصــة بتقديــم خدمــات اجتماعيــة متعــددة المجــاالت والمســتويات 
كمشاركة فاعلة منهم في بناء المجتمع وتنميته انطالقًا من مبدأ المواطنة والمسؤولية 
االجتماعيــة التــي باتــت لزامــًا فــي بعــض المجتمعــات علــى ســبيل المنفعــة المتبادلــة.

صاحب السمو الملكي األمير
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صاحب السمو الملكي
االمير فيصل بن بندر بن عبد العزيزآل سعود

أمير منطقة الرياض حفظه الله 
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  رؤية المملكة 2030ركزت على دور رجال األعمال في الجانب التنموي

اإلجتماعية والمواطن شريكا مهما في التنمية من باب المسؤولية
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ــة المملكــة 2030 التــي تعــزز دور المســؤوليةاالجتماعية للقطــاع  انطالقــا مــن رؤي

 الخاص بما يحقق اهداف التنميةالمستدامة . عمل مجلس المسؤولية االجتماعية

 بمحافظةرماح بالتعاون مع الشــريك االســتراتيجي الشــبكة السعوديةللمســؤولية

 االجتماعيــة  علــى ابتــكار مبــادرة نوعيــة تســعىلتعزيز التكامــل والتعــاون بيــن

للمســؤولية الســعودية  القافلــة  عليهــا  التنميةاطلــق  يخــدم  فيمــا   الجهــات 

ــة ــدن المملك ــات وم ــمل المحافظ ــاض لتش ــة الري ــن منطق ــق م ــة تنطل االجتماعي

مبادرة القافلة السعودية للتوعية بالمسؤولية االجتماعية
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 التوعيــة بأهميــة المســؤولية االجتماعيــة ونشــر ثقافتهاوتمكيــن ممارســتها فــي

كافــة القطاعــات واســتثمار قــدرات الشــباب بمــا يحقــق اهــداف رؤيــة الوطــن

قدرات
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- المساهمة في نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية

- التوعية بالممارسات الصحية للمسؤولية االجتماعية

- حث رجال االعمال على االستثمار بالمسؤوليةاالجتماعية

- استثمار قدرات الشباب بما يخدم المجتمع

- ايجاد نماذج اعمال جيدة في التنمية المستدامة

االهداف الفرعية للمبادرة
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 تنطلق من الرياض لتشمل كافة محافظات المنطقةفي

المرحلة االولى ثم مدن ومحافظات المملكة

مراحل المبادرة : 
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- المبادرة االولى بالمسمى والطريقة

- التوعية بالممارسات بشكل عملي

- المساهمة في نشر الثقافة

- تخدم اهداف رؤية المملكة 2030

- تخدم اهداف التنمية المستدامة

- تساهم في تعزيز التعاون والتكامل

محفزات المبادرة
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- تعزيز المبادرات المستدامة

- التوعية بأهمية المسؤولية االجتماعية

- مبادرات نوعية كمخرجات للمبادرة

- تعزيز دور الشركات بالتنمية

- توفير معلومات معرفية للجميع

- تأهيل الكوادر المتخصصة

مخرجات المبادرة
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Info@csrsa.net
Www.csrsa.net
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