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لالخةكلمملاتاهجوتلةيساسألاحمالملا»2030ةيدوعسلاةيؤر«تمسر
دقو،ةكلمملايفةيمنتلاوداصتقالاىوتسمعفرىلإةيمارلاو،ةمداقلاةرتفلا
Uةيساسأرواحمةثالثيفاًفده24نمتفل:

يويحعمتجم-
رهدزمداصتقا-
حومطنطو-
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.ثلاثلا عاطقلا ، صا?1ا عاطقلا ، يموك12ا عاطقلا : مضي ةثيد12ا ةلودلا .- ةيمنتلا ثلثم

 ثــــلاثلا عاــــطقلا موــــقي نأ عــــقوتي
 راـــــــــــــــEتباو ميدـــــــــــــــقت 9ـــــــــــــــ8 هرودـــــــــــــــب
 ةــــيعمتLMا تارداــــبملاو لوــــل12ا
 نCــــــــب ةــــــــمئاقلا ةوــــــــجفلا ةــــــــيطغ:و
 .صاDIاو يموDEFا عاطقلا

صاـــDIا عاـــطقلا سراـــمي نأ عـــقوتي
 عـــــــــــمتQRا هاـــــــــــجت ةيلوؤـــــــــــسمب هرود
 دراوــمھــيجوت 9ــ8 كراــشWو ، ةــئTبلاو
. ا`_لع ظافDEاو عمتQRا

 تاــــموDEFا رداــــبت نأ عــــقوتي
 ةـــــــــــQومنتلا ةـــــــــــيلمعلا ةرادإل
 جماcـــbلاو طـــطDIا مـــسر cـــbع

 قــــيقحتل mــــlطو راــــطإ نمــــض
.ةtومنتلا فادqألا

 ةيمنتلا قيقحت ةيلوؤسم
) ثلاثلا ، صا?1ا ، يموك12ا ( تاعاطقلا راودأو



3bank.org/forum/2019             #عاطقلا_ةمادتسا

Zرــشلل ةــيعامتجالا ةيلوؤــسملا موــ\فم دــعbتا )CSR( اــفملا نــمgلا ةــثيد12ا ميhــi تو روــطتت تــلازالlــشEتاــسرامملا لالــخ نــم ل 
ّحوم يملاــع فــQرعs دوــجو مدــع مــغرو ، ةــيميداbألا تاــساردلاو ةــيملاعلا  طاــقن ةدــع .ــ- قــفتت ةــيلودلا تاــمظنملا بــلغأ نإ الإ دــ

: ��ع ا��افQرعs .- دكؤت ثيحب ،ةك~{شم

ھتاقيبطتو مو\فملا روطت ؛ةيعامتجالا ةيلوؤسملا

 ةيمنتلا .- ةكراشملا
عمتLMا ةيgافرو ةمادتسملا

 ،ي~�?1ا ءاطعلاو حنملا«
»�1إ ... تامد?1اب ع~�تلا

عاطقلل .�الخألا ما�{لالا
صا?1ا

 ��ع ظاف12ا .- ةمgاسملا
ةئ�بلا
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ن�حناملا

؛فاقوألاوأكالملانمنيعملامصيصختساسأىلعموقتيتلاةيرابتعالاةهجلايه:ةحناملاةسسؤملا
حبرلافدهتستالةماععفانموةيمنتلاضارغأىلعقافنإلل

"ةيحبرةكرشيفةيعامتجاةيلوؤسم"وأ"فاقوأوةيريخةسسؤم"ةحناملاةهجلانوكتدقو

 اهيدـــل ةـــيعامتجالا ةيلوؤـــسملا تاـــهج نـــم حناـــملا
 لاــــجمب ةــــطبترم ةــــيراجت تاراــــبتعاو ةــــيماظن دوــــيق
 ةدــمتعملاتايجيتارتــسالاو كالــملاو ةــهجلا لــمع
.. هفالخو

ًدــــــيقعت رــــــثكأ "يــــــسسؤملا" حناــــــملا  حناــــــملا نــــــم ا
 صاخـــشألاو ،أـــطبأ رارـــقلا ذاـــختا ةـــيلآو ،"درـــفلا"
 مهتــقث بــسكو مهيــلع فرــعتلاو ،نوريــغتي مهيدــل

. مهددع ةلقلةريبك مهيلع ةسفانملاو ،اًتقو جاتحي
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ن�حناملا

فلتختو،تاكرشلايفةيعامتجالاةيلوؤسملارهوجوه-ةيمنتلاعيراشموةطشنألاًمعد-يعمت�اءاطعلاّدعي
..ءاطعلااذهديسجتيفةيميظنتلالكايهلاوجذامنلا

ّضفت لاــمعألا عاــطق يفةــيملاعلا تاــسرامملا ضــعب  ناــيك« ءاــشنإ لــ
 ذـيفنتل ¢ريـخ اـعارذ نوـكيل ةـيحبرلا ةكرـشلل عب¡ »يحبر ريغ يسسؤم
. ةيعمت�ا عيراشملاو تاردابملا
BMW foundation , IKEA foundation: لاثم

 ةـــــــــــــــــــــيعمت�ا ةيلوؤـــــــــــــــــــــسملاتارادإ
ةــــيرادإلا ةدــــحولا يــــه »ةمادتــــسالا«
 فادـــــهألا هذـــــه قـــــيقحت اـــــµ طاـــــنملا
.عمت�ا عقاو ىلع اهكسعو
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ن�حناملا راودأ

2 1

 حنملا تايجيتارتسا نيب جمدلاو ةمءاوملا فادهألا قيقحتل فلاحتلاو ةكارشلا
ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو

ديحوتلةيقيسنتلاسلا�اوطباورلاءاشنإةيمهأ•
¢اضقلاىلعزيكرتلافدµاًيجماربواًيفارغجدوهجلا
ةيمهأواًجايتحارثكألا

ةكرتشملافادهألاىلعةمئاقلاتاكارشلاةعانص•

 نـم دـبال ،ةلـضفم حنـم تالاـجم تارادإلاسلاـجمو كالملل
 ةـكلمملا فادـهأ عـم ناـكمإلا ردـق اـهقفاوت نامـضو اهطبر

ةدحتملا ممألل ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو م2030
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 ) ةرQز1Mا لgأل ةرQز1Mا ~�خ( جذومن
م2030 ةكلمملا ةQؤر فادgأو ةمادتسملا ةيمنتلا فادgأب ا��قالعو جما~�لا ةفوفصم
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حناملا ةقث

ةQرش£لاو ةيلاملا دراوملا رارقتسا

رثألاو ةمادتسالا

oن�ح s1ا فد��سM\ا رـثألا ةعانـص ةـيح¤رلا ~ـ�غ ةـLMـ- ةمادتـسالا قـيقحتو .ـ¦مت. 

 ،ةQرـــش£لاو ةـــيلاملا اـــgدراوم .ـــ- تاـــبثو رارقتـــسا �ـــªإ ةـــجاحب iـــ©ف i¨ـــ§سؤملا اـــ\لمع
 وأ اًدرـــف ناـــbً ءاوـــس- حناـــملا ةـــقث بـــسك نـــم اـــ\ل دـــبال رارقتـــسالا اذـــg اـــ\ل متـــي »ـــhحو

.-ةسسؤم

oهرابتعاب- .°¤رلا ~�غ لمعلا ةعيبط نأ امك Zھـيلع متحت- ةيعمتجم اياضق 1²اع 

  ! حناملا م��مدقم .-و ؛ عمتLMا ةقث بسك

 ~ـ�غ تاـ\M¸ل i¨ـ§سؤملا ءاـنبلا ةـيلمع .ـ- ساـسألاو بـلقلا .ـ¶ حناملا ةقث بسك نإف .ªاتلاب

 ةQومنتلا فادgألا قيقحتل ذيفنتلاو طيطختلا لحارم رئاسو ةيح¤رلا

حناملا ةقث
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حناملا ةقث سسأ

vأو عورشملا ةطخ حوضوgھفاد

 لوصولا ةيلآو نCفد`{سملا ،ا}قيقحت دارملا راثألاو فادqألا ،ا}جالع دارملا ةيعمتQRا ةوجفلا وأ ةلFشملا : نCبي ضرع
؟ نم دي ��ع ، نيأ ، نمل ، مك ، اذام : ةيلاتلا ةلئسألا نع ةباجإلا راصتخاب ،ةيليصفتلا فيلاFتلا ،م}ل

ةقباسلا تازاجنالا ضرع•
 ةـفلFتلا ثـيح نـم"راركتلل ةيلباقلا•

 ؛ "جئاــــــــــــــــــــــــتنلا ةــــــــــــــــــــــــيمكارتو ناــــــــــــــــــــــــFملاو
 ةرم لوأل ميدقتلا دنع اصوصخ

! ططDIا أرقي حناملا•
 ،ةيليـــــــصفت ةـــــــلوطم : نCتIـــــــ��•

)يذيفنت ص�Iم( ةرصتخمو

 طاــــــــــــــــــــــــــبترالاوصــــــــــــــــــــــــــصختلا•
 ةــــــــــــ}DRا ةطــــــــــــش�أو فادــــــــــــqأب
. ت�ش�لا مدعو ،ةيDICcا
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vسؤملا لمعلا حوضو§¨i 

 لوصولا ةيلآو نCفد`{سملا ،ا}قيقحت دارملا راثألاو فادqألا ،ا}جالع دارملا ةيعمتQRا ةوجفلا وأ ةلFشملا : نCبي ضرع
؟ نم دي ��ع ، نيأ ، نمل ، مك ، اذام : ةيلاتلا ةلئسألا نع ةباجإلا راصتخاب ،ةيليصفتلا فيلاFتلا ،م}ل

 ،تاــــــــــبقعلاو تالكــــــــــشملا ، رtراــــــــــقتلا 9ــــــــــ8 :ةيفافــــــــــشلا•

ةينا�Cملا

 ،ىرــــــخأ فارــــــطأ عــــــم ةــــــلواقملا ،Ccعــــــس�لا 9ــــــ8 :ةــــــgا�Áلا•

�9املا فرصلا

 دــــع¡و ءاــــنثأو لــــبق : لــــصاوتلا ،لــــصاوتلا ،لــــصاوتلا•

عورشملا

ّمحتل دادعتـــــــــــــــــــــــــــــــــسالا•  لـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةــطDIاب ما�ــ¢لالا : ةيلوؤــسملا
 ،ةـقفاوم نود اـCcqيغ: مدعو

وأ ناـــــــFملا وأ ةدـــــــملا 9ـــــــ8ً ءاوـــــــس
. هCcغ وأ قtرفلا

 ��ع دامتعالا مدع•
  دحاولا ص?Âلا

one man show

حناملا ةقث سسأ
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حناملا ةقث سسأ

vأ م\فgحناملا تاسايسو فاد 

، ةقباسلا ھعWراشم عملماEتلاو ، حناملا فادqأ عمعطاقتلا نع ثحبلا
؟ W¦9راشمو 89ادqأ عم عورشملا عطاقتي ىدم يأ ¥�إ : اًمئاد لءاسlي حناملا نأ ركذتو

 ،فادــــــــــــــــــqألا ،تايجيتاc¢ــــــــــــــــــسالا•

 9ــ8 ماــعلا جازــملا ،ةلــضفملا ةــئفلا

. ءا¬رشلاو غلابملاو عWراشملا

 نم ريدقتلاو ركشلا•

حناملا قوقح
•sوطتل حناملا عم نواعtر 

 ھتاجتنم

 ىــقبيلوألا عاــبطنالا ،يÃاــجيإ .ــªوأ عاــبطنا ةعانــص
ًتباث  عاـــبطنالا اذـــq ةـــيباجيإ ¥ـــ¯ع صرـــDEا دـــبال اذـــل ،اـــ
 حناـــــملاب عاـــــمتجالا دـــــقعل ¥ـــــ�وألا ةلـــــسارملا نـــــمً ءادـــــتبا

 لاـمعأبً ءاـ`{ناو ضرـعلا ةغايـص ¥�إ تقولاب ما�¢لالاو

. عورشم لوأ
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لصاوتلل

 صtرخ قtرط– ضاtرلا– ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ةعومجم

+966 11 2157391

CSP@paj.com.sa
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مكلً اركش


