
تقرير املسؤولية االجتامعية



منجزات املسؤولية االجتامعية لنادي التعاون خالل الربع األول من املوسم الريايض•

رسالة املسؤولية االجتامعية 

ات طابع ذةاملسؤولية االجتامعية لتقديم برامج مميزة ومؤثر تطلعات يسعى نادي التعاون من خالل 

اً ملموساً لجعلها واقعومنسويب النادي السعودياملجتمعمسؤولية االجتامعية لدى للثقايفو شامل

 نادي املسؤولية االجتامعية يفاملستدامة من خالل أهدافاالجتامعية يف سبيل تحقيق التنمية 

إنجازات كبرية ومميزة 2023-2022املوسم الريايض خاللاملسؤولية االجتامعيةإدارةوقد حققت.التعاون

وسيتم االستمرار يف العمل لتحقيق املزيد



ةالركائز األربع للمسؤولية االجتامعي

رفع الوعي مبستوى العناية 
بصحة ورفاهية األشخاص يف 

املجتمع السعودي 

زيادة الوعي بأهمية التعليم
ومساعدة األجيال القادمة 

عىل التعلم واكتساب املزيد 
من املعرفة

املساعدة يف الحفاظ عىل 
البيئة وحامية مصادر الوطن 

ل الطبيعية والبيئية لألجيا
القادمة

تقديم املشاركة ويد العون 
وتبني القضايا التي تخدم 
صالح املجتمع السعودي

الصحة 

العامة

التوعية 

والتعليم

املحافظة 

عىل البيئة

املشاركة 

املجتمعية

الركائز

األهداف
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الربامج املنفذة
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التشجري اسم املبادرة

وصف املبادرة
و قامت إدارة املسؤولية االجتامعية بإقامة التشجري
ذلك مبواجهة التحديات البيئية و غرس الشتالت 

الخرضاء داخل االحياء السكنية 

املشاركة املجتمعية و املحافظة البيئية املجال

األثر
تعزيز و رفع الوعي حول أهمية الحفاظ عىل البيئة 

من خالل التشجري 
تفعيل مبادرة التشجري 

https://twitter.com/taawounSR/status/1608525338325258240?s=20&t=YFlMVVZIRZBf0Bc7eFcMNQ


6

دمك حياةاسم املبادرة

وصف املبادرة
قامت إدارة املسؤولية االجتامعية بإقامة توعية 

ألهمية التربع بالدم و مساهمة يف تغطية 
للمحتاجني 

املشاركة املجتمعيةاملجال

األثر
تعزيز الوعي حول االهتامم بكافة أطياف املجتمع 

بشكل عام و بشكل خاص رعاية االيتام 

https://twitter.com/AltaawounFC/status/1608542145115488256?s=20&t=Q3oZ-5DD--KgbTIInuS5cQ
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1

األنشطة والفعاليات املنفذة
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كافيةمتشاليوم العاملي للمعلم برشاكة اسم املبادرة

وصف املبادرة
مة ة االجتامعية بإقامة تعبري عن قياملسؤوليقامت 

املعلم و عن احرتام كافة افراد املجتمع له و رفع 
الروح املعنوية للمعلمني 

مشاركة مجتمعية تعليمية املجال

تعزيز دور املعلم و رفع الوعي ألهمية املعلم األثر

https://twitter.com/AltaawounFC/status/1577622696367620097?s=20&t=0Rk6e1FqqWuQ6AuKflj3Pg
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شاذيل عبدالله / حفل توديع األستاذ اسم املبادرة

وصف املبادرة
ة االجتامعية بإقامة تكريم املسؤوليقامت 

املوظفني و تنمية و تعزيز االنتامء و املحافظة 
عىل العالقة مع منسويب النادي 

مشاركة مجتمعيةاملجال

األثر
تعزيز روح االنتامء و تعزيز الروابط االجتامعية بني 

منسويب النادي 

https://twitter.com/taawounSR/status/1579171194850639872?s=20&t=0Rk6e1FqqWuQ6AuKflj3Pg
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ملة تعاونية اسم املبادرة

وصف املبادرة
قامت إدارة املسؤولية االجتامعية و إدارة املوارد 

لجميع( ملة تعاونية ) البرشية يف نادي التعاون بـ 
منسويب النادي 

مشاركة مجتمعيةاملجال

األثر
تعزيز روح االنتامء و تعزيز الروابط االجتامعية بني 

منسويب النادي 

https://altawen-my.sharepoint.com/personal/sr_altaawoun_sa/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsr%5Faltaawoun%5Fsa%2FDocuments%2F%D8%AD%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%202022%20%D9%80%202023%2F%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%20PDF%2F%D9%84%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%28%20%D9%83%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%20%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsr%5Faltaawoun%5Fsa%2FDocuments%2F%D8%AD%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%202022%20%D9%80%202023%2F%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%20PDF&wdLOR=cF4FF687E%2D255B%2D4962%2D9D48%2D2E4E9A43883F&ga=1


11

استضافة مدرسة واحات االميان اسم املبادرة

وصف املبادرة
بتفعيل الزياراتقامت إدارة املسؤولية االجتامعية 

الرياضية للمنشأة و رفع الوعي يف مامرسة 
الرياضات املختلفة 

مشاركة مجتمعية تعليمية املجال

تنمية حب نادي التعاون لألطفالاألثر

https://twitter.com/AltaawounFC/status/1584979950498906112?s=20&t=0Rk6e1FqqWuQ6AuKflj3Pg
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زيارة الرئيس التنفيذي ملهرجان عبق للعطوراسم املبادرة

وصف املبادرة
قامت إدارة املسؤولية االجتامعية بالتفاعل مع 

االحداث االجتامعية و ترويج لشعار النادي

مشاركة مجتمعيةاملجال

تعزيز التفاعل مع االحداث االجتامعية األثر

https://altawen-my.sharepoint.com/personal/sr_altaawoun_sa/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsr%5Faltaawoun%5Fsa%2FDocuments%2F%D8%AD%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%202022%20%D9%80%202023%2F%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%20PDF%2F%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D9%82%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%88%D8%B1%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsr%5Faltaawoun%5Fsa%2FDocuments%2F%D8%AD%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%202022%20%D9%80%202023%2F%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%20PDF&wdLOR=cFEE93F18%2D2DC5%2D4420%2DBBA6%2D6FD90F5FDA95&ga=1
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زيارة مدارس علوم النخبة االهلية اسم املبادرة

وصف املبادرة
برفع الوعي يف قامت إدارة املسؤولية االجتامعية 

مامرسة الرياضات املختلفة و املشاركة مع نجوم 
الفريق

مشاركة مجتمعيةاملجال

تعزيز و تنمية حب نادي التعاوناألثر

https://twitter.com/AltaawounFC/status/1590402405174489092?s=20&t=mh4hY5-LquvC3-_mvrIJjA
https://twitter.com/AltaawounFC/status/1590402405174489092?s=20&t=mh4hY5-LquvC3-_mvrIJjA


14

اسم املبادرة
مبناسبة قدوم " عبادي سامل " تربيك للموظف 

املولود

وصف املبادرة
قامت إدارة املسؤولية االجتامعية تنمية و تعزيز 

االنتامء و تكريم املوظفني 

مشاركة مجتمعيةاملجال

األثر
تعزيز روح االنتامء و تعزيز الروابط االجتامعية بني 

منسويب النادي 

https://twitter.com/taawounSR/status/1590782175808729089?s=20&t=mh4hY5-LquvC3-_mvrIJjA
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كافيه متشذئابنا سبقوكم عىل اسم املبادرة

وصف املبادرة
تفاعل مع رعاة قامت إدارة املسؤولية االجتامعية 

النادي و ترويج لشعار النادي 

مشاركة مجتمعيةاملجال

تعزيز روح االنتامءاألثر

https://twitter.com/taawounSR/status/1594709089682354176?s=20&t=mh4hY5-LquvC3-_mvrIJjA
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يف كأس العامل( طعم السكري غري ) اسم املبادرة

وصف املبادرة
ل بنرش ثقافة االكقامت إدارة املسؤولية االجتامعية 

الشعبي و ترويج لشعار النادي 

مشاركة مجتمعيةاملجال

نرش ثقافة األكل السعودي الشعبياألثر

https://twitter.com/taawounSR/status/1599509142443413504?s=20&t=mh4hY5-LquvC3-_mvrIJjA
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ملتقى التطوع الثالث بالقصيم اسم املبادرة

وصف املبادرة
بتفعيل اليوم قامت إدارة املسؤولية االجتامعية 

العاملي للتطوع و ترويج لشعار النادي

مشاركة مجتمعيةاملجال

األثر
تقليل العطالة 

تعزيز ُحب العمل لدى الشباب و الشابات و اكتساب 
خربات مهنية 

https://twitter.com/taawounSR/status/1600175339145027598?s=20&t=mh4hY5-LquvC3-_mvrIJjA
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اليوم العاملي للغة العربية اسم املبادرة

وصف املبادرة
بتفعيل يوم قامت إدارة املسؤولية االجتامعية 

العاملي اللغة العربية و تعزيز الخط العريب

مشاركة مجتمعيةاملجال

تعزيز اللغة العربية لديهم و تقوية اللغة لديهم األثر

https://twitter.com/AltaawounFC/status/1604491239180697600?s=20&t=sNJl0fxIlwUpElVzVCZ0Yg
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الرابعة و الخمسوناالبتدائبةاستضافة اسم املبادرة

وصف املبادرة
بتفعيل قامت إدارة املسؤولية االجتامعية 

املشاركة املجتمعية مع القطاع الحكومي و رفع 
الوعي يف مامرسة الرياضيات املختلفة 

مشاركة مجتمعيةاملجال

تعزيز و تنمية حب نادي التعاوناألثر

https://twitter.com/taawounSR/status/1607360409865969664?s=20&t=FZB0KNyHP-KLAiLWSWn5_w


شكراً لكم
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